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Sammanfattning

Vid kreditaffärer mellan bank och företag stöter banken på risker. Riskerna kan ges uttryck i 
problem som att företaget undanhåller sina möjligheter att klara av återbetalningen av lånet 
och/eller har mål eller en inställning till risk som skiljer sig mot bankens mål och inställning 
till risk. Dessa problem är svårast för banken att analysera vid kreditaffärer med små företag 
beroende på större informationsasymmetri och företagsledarens nyckelroll. För att reducera 
risken för att dessa problem ska uppkomma kan banken ta hjälp av verktyg som förmår 
företaget att agera i bankens intresse under kreditaffären. I denna studie frågar vi oss hur 
svenska banker, under kreditengagemanget, använder sig av de verktyg som kan förmå små 
företag att agera i bankens intresse. Syftet är att beskriva svenska bankers syn på 
kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditengagemang med små företag, beskriva vilket 
syfte bankerna har med användningen av verktygen, beskriva i vilken utsträckning de olika 
verktygen används samt identifiera bakomliggande faktorer till varför vissa verktyg används i 
en viss utsträckning. Med studien vill vi bidra med en samlad bild över de verktyg banken kan 
använda sig av för att förmå små företag att agera i dess intresse samt ge en bild av hur 
svenska banker väljer att använda dessa vid kreditengagemang med små företag.

Verktygen delas i studien in i tre kategorier; (i) kontrakts-/passiva verktyg (ränta, säkerheter 
och personlig borgen), (ii) övervaknings-/aktiva verktyg (relation och delägarskap) samt 
kontrakt och övervaknings-/delvis aktiva verktyg (covenants och performance pricing).
Referensramen ger en bild över vad litteraturen nämner om kreditengagemangets 
karaktärsdrag framförallt vid kreditengagemang mellan banken och små företag samt över de 
olika verktygen med inriktning på dess förmåga att förmå små företag att agera i bankens 
intresse. Vår studie är kvalitativ och baseras, förutom på litteraturen, på intervjuer gjorda med 
Handelsbanken och SEB i Malmö och Swedbank och Nordea i Göteborg. Undersökningen 
består av fyra intervjuer fördelade jämt mellan bankerna. Att valet föll på att göra intervjuer i 
storstäder var p.g.a. att vi ville intervjua bankmän på banker som med stor sannolikhet har 
stor erfarenhet av kreditengagemang med små företag och en god kunskap om de verktyg 
banken kan använda sig av för att förmå små företag att agera i bankens intresse samt att vi 
ville undvika skillnader som kan uppkomma, vad gäller verktygens användning, mellan 
bankmän verksamma i storstäder och bankmän verksamma i småstäder.

Studiens resultat visar att svenska banker upplever en högre grad av informationsasymmetri 
och att företagsledare har en stor nyckelroll vid kreditengagemang med små företag. P.g.a. 
detta upplever bankerna det svårare att analysera dessa företag. Därigenom finns det ett behov 
hos svenska banker att förmå små företag att agera i bankernas intresse. Bankerna använder 
kontrakts-/passiva verktyg i stor utsträckning vid kreditengagemang med små företag. Dock 
är det bara personlig borgen av dessa verktyg som i stor utsträckning används till att förmå 
företag att agera i bankens intresse. Övervaknings-/aktiva verktyg menar bankerna i stor 
utsträckning kan användas för att förmå små företag att agera i bankens intresse. Dock är det 
bara relationen som används vid kreditengagemang med små företag idag. Kontrakt och 
övervaknings-/delvis aktiva verktyg används inget eller i begränsad utsträckning vid 
kreditengagemang med små företag. Då de används är det dock för att de har en förmåga att 
förmå små företag att agera i bankens intresse.
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1. Inledning

Kapitlet inleds med en bakgrund till bankens behov att använda verktyg som förmår små 
företag att agera i bankens intresse. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring dessa verktyg, 
hur de är förankrade i litteraturen och vilket bidrag uppsatsen skall ge. Diskussionen leder 
fram till studiens problemformulering, syfte, centrala begrepp och avgränsningar.

1.1 Problembakgrund

En rapport från Almi (20061) visar att små företag genom en stor investeringsvilja har ökade 
finansieringsbehov i hela landet. En låneindikator utförd av Almi under december samma år 
visar på att bankerna haft en ökad utlåning under det aktuella året och att en ytterligare ökning 
är att vänta under 2007 (Almi, 20062). Banktjänstemännen tror också, enligt rapporten, att 
ökningen av utlånade medel kommer öka mest till små företag. Rapporterna visar att det 
borde finnas ett stort intresse hos både banken och de små företagen att vilja göra affärer med 
varandra. Detta stöds i litteraturen där bl.a. Holmes & Kent (1991), Winborg (2000) och
Olofsson & Berggren (1998) beskriver banken som den vanligaste externa kapitalkällan för 
små företag medan Bruns (2003) talar om små och medelstora företag som utgörande av en 
mycket intressant kundgrupp för banken både vad gäller utlåning och andra tjänster eftersom 
dessa utgör 95 % av alla företag i Sverige.

Det finns dock faktorer som gör affärerna mellan små företag och banken mer komplicerad än 
affärer mellan stora företag och banken. Ett problem är att bankens finansiella modeller, 
genom att de är anpassade till de krav som ställs på stora företag, inte är fullt användbara på 
små företag (Svensson & Ulvenblad, 1994, Landström, 2000). Även Ang (1991) är inne på att 
finansiella modeller inte alltid går att applicera på både stora och små företag. Detta beror, 
enligt honom, på att små företag har vissa karaktärsdrag som gör att de skiljer sig från stora 
företag. Små företag är t.ex. generellt sett inte börsnoterade, ägarna har odiversifierade 
personliga portföljer och relationen med aktieägarna är ofta informell. Bruns (2003) och 
Holmes & Kent (1991) nämner även att små företag ofta är ägarledda, vilket är mindre vanligt 
bland stora företag.

Vid kreditbedömning av företag uppstår ett problem p.g.a. att företagets ledning har bättre 
information om företagets finansiella förmåga och avsikt att fullgöra det avtalade åtagandet än 
vad banken har. Denna skillnad i informationstillgång som uppstår i relationen mellan banken 
och den kreditsökande kallas för asymmetrisk information. (Andersson, 2003) Ang (1991) 
förklarar att förekomsten av asymmetrisk information är större vid affärer med små företag 
p.g.a. att små företag har relativt små och färre antal upprepade transaktioner än stora företag, 
att ratingföretag har små incitament att samla in och sälja information om små företag då 
marknaden är begränsad samt att små företag har svårt att göra sin efterfrågan och sina 
signaler trovärdiga p.g.a. att de har färre kanaler att förmedla dessa igenom. Andra 
anledningar till att informationsasymmetrin mellan små företag och banken är större än 
mellan stora företag och banken är att det många gånger saknas viss redovisningsinformation i 
små företag t.ex. kalkyler och budgetar (Svensson, 2003). Små företag har inte samma krav på 
redovisningsinformationen som stora företag har. De saknar även ofta den kompetens som 
krävs för att kunna utveckla bra finansiella rapporter. Dessa faktorer leder till att 
redovisningsinformationen ofta blir sämre i små företag. (Bruns, 2003)
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För att minska problemet med asymmetrisk information samlar banken in information om 
företaget, marknaden, branschen och det ekonomiska klimatet i omvärlden (Bruns, 2003). 
Informationen används senare vid kreditbedömningen av företaget där syftet är att fastställa 
företagets återbetalningsförmåga (Andersson, 2003). Bankerna kan dock inte alltid genom den 
initiala kreditbedömningen på ett tillfredsställande sätt försäkra sig om att företaget kommer 
att agera som förväntat under hela kreditaffären beroende på att företaget, efter den initiala 
kreditbedömningen, fortfarande kan besitta ett informationsövertag i förhållande till banken 
om hur företaget kommer att agera. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

1.2 Problemdiskussion

Företagets informationsövertag gentemot banken kan alltså finnas kvar i den fortsatta 
kreditaffären mellan parterna (Pettit & Singer, 1985). Informationsasymmetrin leder till att 
banken utsätts för, i huvudsak, två typer av risker vid sina kreditengagemang med företag 
(Apilado & Millington, 1992). Dessa risker kan beskrivas som att (i) företaget undanhåller 
information om sina egenskaper och förutsättningar att klara av kreditaffären (Eisenhardt, 
1989) eller som att (ii) företagets avsikter med kreditaffären skiljer sig från bankens avsikter 
med kreditaffären (Bruns, 2003, Svensson & Ulvenblad, 1994). Det senare problemet kan ta 
sig uttryck i att företagets mål eller inställning till risk skiljer sig från bankens mål och 
inställning till risk, vilket leder till att företagets agerande kan komma att skilja sig från det 
agerande som är väntat av banken (Eisenhardt, 1989). Dessa risker som banken alltså utsätts 
för när de lånar ut pengar till en kund visas i synnerhet vid affärer med små företag (Apilado 
& Millington, 1992). Eisenhardt (1989) menar att dessa risker går att reducera antingen 
genom att banken övervakar företagets ageranden eller att banken erbjuder företaget ett 
kontrakt som leder till att företaget agerar i bankens intresse. Svensson & Ulvenblad (1994) 
menar att banken antingen kan välja en passiv eller aktiv roll i förhållande till företaget. Den 
passiva rollen innebär att banken skyddar sig från riskerna med stöd av fordran på företaget, 
kreditavtalet och säkerheterna, medan den aktiva rollen innebär att banken mer aktivt följer 
företaget.

I teorin beskrivs olika verktyg som banken kan använda sig av för att förmå företaget att agera 
i bankens intresse. Svensson & Ulvenblad (1994), Boot (2000) och Craig, Jackson & 
Thomson (2005) skriver om vikten av att ha en nära relation med kundföretaget, Mahrt-Smith 
(2006) går lite längre och menar att banken t.o.m. ska engagera sig som delägare i 
kundföretaget för att på så sätt reducera de risker som kan uppstå vid kreditaffären, Stiglitz & 
Weiss (1981) skriver om att banken genom räntesättningen kan påverka hur kundföretaget 
kommer att uppträda i kreditaffären, Apilado & Millington (1992) och Niskanen & Niskanen 
(2004) skriver om att företag genom att skriva covenantavtal (d.v.s. avtal där företaget binder 
sig att t.ex. upprätthålla vissa nivåer på soliditeten o.s.v.) kan styra företaget att agera mot det 
önskade målet, Asquith, Beatty & Weber (2005) skriver om att banken genom performance
pricingavtal (d.v.s. räntehöjande och räntesänkande kontraktsvillkor) kan påverka företagets 
agerande i kreditaffären och Voordeckers & Steijvers (2006) skriver om att banken genom att 
ta ut säkerheter och kräva personliga åtaganden av företaget kan reducera risken för att 
företaget handlar opportunistiskt mot banken.

Svensk litteratur som behandlar kreditaffärer mellan banken och små företag har i stor 
utsträckning fokus på den initiala kreditbedömningen (t.ex. Bruns 2003, Svensson 2003, 
Andersson 2003 m.fl.) där olika modeller målas upp för hur banken eller banktjänstemän kan 
gå till väga för att i ett tidigt stadie av kreditaffären minimera existensen av 
informationsasymmetrier och därmed de risker som följer av denna informationsasymmetri. I 
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det fortsatta kreditengagemanget finns dock dessa problem ofta kvar, särskilt vid 
kreditengagemang med små företag (Svensson & Ulvenblad, 1994, Apilado & Millington, 
1992). Svensson & Ulvenblad (1994) och Pettit & Singer (1985) är exempel på författare som 
i sina studier tar upp olika verktyg banken kan använda sig av för att reducera risker i 
kreditengagemanget med kundföretaget. Dock begränsar sig dessa studier till att kort nämna 
de olika verktygen utan att utveckla vad för funktioner verktyget kan ha vid företagets 
kreditengagemang med företag. I andra studier (t.ex. Apilado & Millington, 1992, Mahrt-
Smith, 2006, m.fl.) görs visserligen en analys av verktygens funktioner för att förmå företag 
att agera på ett önskvärt sett i kreditaffären, dock väljer författarna att fokusera sin studie 
endast mot ett av dessa verktyg som banken använder för att reducera bankens risk vid 
kreditaffärer med företag. 

Huang, Chang & Yu (2005) som i deras studie undersökt informationsasymmetri mellan bl.a. 
banker och företag efterlyser en studie med inriktning på de effekter som 
informationsasymmetrin har på kreditaffären mellan dessa parter. Vi menar att banken, som 
en effekt av förekomsten av informationsasymmetri, måste ta hjälp av olika verktyg som 
förmår företag att agera i bankens intresse. En del av vår studie kommer att vara ämnad åt att 
ge en övergripande bild av de olika verktyg som banken, under kreditengagemanget, kan ta 
hjälp av för att förmå företaget att agera i bankens intresse och därmed reducera de risker som 
finns i kreditaffärer med små företag. Studiens fokus kommer sedan att ligga på att ta reda på 
hur svenska banker använder sig av dessa verktyg.

Med denna uppsats vill vi främst rikta oss till banker. Svensson & Ulvenblad (1994) ger i 
deras studie en bild av att banker har ett stort fokus på den initiala kreditbedömningen vid 
kreditaffärer med företag. Vi vill visa hur svenska banker idag agerar i den fortsatta 
kreditaffären och vilka möjligheter det finns att förmå små företag att agera i deras intresse. 
Med uppsatsen riktar vi oss även till litteraturen. Till litteraturen i helhet vill vi bidra med en 
samlad bild av de verktyg som banken kan använda sig av för att förmå små företag att agera i 
bankens intresse, medan vi speciellt till den svenska litteraturen vill bidra med en bild över 
hur svenska banker väljer att använda de olika verktygen.

1.3 Problemformulering

Hur använder sig svenska banker, under kreditengagemanget, av verktygen som kan förmå 
små företag att agera i bankens intresse?

1.4 Studiens syfte

Studiens syfte är att:

 Beskriva svenska bankers syn på kreditengagemangets karaktärsdrag vid kredit-
engagemang med små företag.

 Undersöka i vilket syfte svenska banker använder sig av de verktyg som kan förmå 
små företag att agera i bankens intresse.

 Undersöka i vilken utsträckning svenska banker väljer att utnyttja de olika verktygen 
vid kreditaffärer med små företag.

 Identifiera bakomliggande faktorer till varför svenska banker väljer att använda olika 
verktyg i olika utsträckning vid kreditaffärer med små företag.
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1.5 Centrala begrepp

Kreditengagemang
Med kreditengagemang menas tiden efter att banken gjort en initial kreditbedömning och 
accepterat företagets kreditförfrågan (Svensson & Ulvenblad, 1994).

Verktygen som kan antas förmå små företag att agera i bankens intresse
Med bankens ”verktyg” menas olika redskap (i form av kontrakt eller handlingar) som banken 
kan ta till för att förmå företag att agera i bankens intresse. Med uttrycket ”förmå” menas att 
banken genom användandet av olika verktyg kan påverka företagets beteende i kreditaffären. 
Att företaget agerar i ”bankens intresse” menas att företaget agerar på ett sådant sätt som leder 
till att företaget återbetalar lånet. (Stiglitz & Weiss, 1981)

Små företag
I litteraturen kring små företag finns många olika definitioner, t.ex. kan nämnas Niskanen & 
Niskanens (2004) definition (max 9,7 miljoner euro i omsättning), Apilado & Millingtons 
(1992) definition (max 15 miljoner US dollar i omsättning) och Voordecker & Steijvers 
(2006) definition (10 anställda / max 7 miljoner US dollar i omsättning). Vi tycker, med stöd 
av dessa författares definitioner, att det är lämpligt att vi använder oss av EU:s definition av 
små företag där dessa definieras som 50/10 (färre än 50 anställda, max 10 miljoner euro i
omsättning) (www.nutek.se2).

1.6 Avgränsningar

Svenska banker
Vi väljer att koncentrera studien till banker verksamma på den svenska marknaden. Detta 
beror på att det, t.ex. genom lagstiftningar (Santos, 1999) och/eller traditioner (Niskanen & 
Niskanen, 2006), kan finnas avsevärda skillnader i bankens användning av olika verktyg 
mellan olika länder. 

Aktiebolag
Vi kommer vidare i studien endast behandla bankens kreditaffärer med aktiebolag, vilket 
beror på att bankens användning av de olika verktygen kan förväntas skilja sig åt mellan olika 
företagsformer. I handelsbolag finns det t.ex., till skillnad från aktiebolag, en klar koppling 
mellan företagets ekonomi och företagsledarnas privatekonomi, vilket ökar dessa 
företagsledares personliga ansvar. Denna skillnad mellan bolagsformerna skulle t.ex. kunna 
leda till att banker i större utsträckning väljer att utnyttja personlig borgen vid kreditaffärer 
med aktiebolag än vid kreditaffärer med handelsbolag. (www.nutek.se1)
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2. TEORETISK REFERENSRAM

Kapitlet börjar med att förklara hur kreditengagemanget mellan banken och företaget ser ut 
med särskilt fokus på kreditengagemanget mellan banken och det lilla företaget. Kapitlet 
fortsätter med beskrivningar av de olika verktyg banken kan använda sig av för att förmå 
företaget att agera i bankens intresse. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin, en 
modell över de olika verktygens funktion samt egna funderingar kring verktygens användning 
på den svenska bankmarknaden.

2.1 Banken och företaget (kreditengagemangets karaktärsdrag)

För att förklara kreditengagemanget mellan banken och företaget tar många författare (t.ex. 
Jensen & Meckling, 1976, Asquith m.fl., 2005, Apilado & Millington, 1992, m.fl.) hjälp av 
agentteorin. Teorin beskriver att banken och det kreditsökande företaget, när de går in i en 
kreditaffär, hamnar i ett så kallat principal-agentförhållande där termen ”principal” står för 
huvudman medan termen ”agent” står för förvaltare (Hallgren, 2002). Jensen & Meckling 
(1976) definierar ett agentförhållande som ett kontrakt där principalen engagerar en annan 
person (agenten) att utföra någon tjänst eller service på dennes vägnar. Kontraktet involverar 
en delegering av beslutandemakt till agenten. I kreditaffären mellan bank och företag är det 
företaget som är ”agent” till bankens utlånade kapital (Apilado & Millington, 1992). Vid 
kreditaffärer mellan banker och företag stöter banken på problem som en följd av att företaget 
ofta besitter ett informationsövertag gentemot banken vad det gäller företagets möjligheter 
och avsikter att fullgöra kreditavtalet (Pettit & Singer, 1985). Dessa problem som ökar risken 
med kreditaffären är som störst vid kreditaffärer med små företag (Apilado & Millington, 
1992).

2.1.1 Informationsasymmetri och agentproblem

Enligt agentteorin stöter agenten på s.k. agentproblem i relationen med principalen (Apilado 
& Millington, 1992). Många författare (t.ex. Huang, Chang & Yu, 2006, Landström, 2003) 
använder förekomsten av asymmetrisk information som förklaring till uppkomsten av dessa 
problem vid bankens kreditengagemang med företag. Asymmetrisk information är ett 
fenomen som innebär att agenten i kreditengagemanget besitter mer information om sin 
verksamhet än vad principalen i kreditengagemanget gör (Svensson, 2003, Huang m.fl., 
2006). Företagets informationsövertag gentemot banken om företagets verksamhet gör att 
bankens riskbedömning av företaget försvåras. Banken kan inte, trots riskbedömningen, 
utesluta att det finns risker eller problem kvar vid kreditaffären med företaget som kan 
påverka företagets återbetalningsförmåga. (Huang m.fl., 2005) 

Under 60-talet och tidiga 70-talet undersökte ekonomer inställningen till risk (risksharing) 
mellan individer och grupper. Litteraturen beskriver risksharingproblemet som ett problem 
som uppkommer när samarbetande sällskap har olika inställning till risk. Agentteorin vidgade 
denna risksharinglitteratur till att inkludera de så kallade agentproblemen som inträffar när 
samarbetande grupper har olika mål och kunskaper. (Huang m.fl., 2006)

Två problem som ofta tas upp i litteraturen kring agentteorin (t.ex. genom Eisenhardt, 1989, 
Apilado & Millington, 1992, Deakins & Hussain, 1994) är adverse selection och moral 
hazard. Adverse selection innebär risken för att principalen ges en felaktig bild av de 
egenskaper eller förmågor agenten säger sig ha. Problemet uppstår således genom att banken 
(principalen) inte helt kan bekräfta att företaget (agenten) besitter de egenskaper som denne 
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hävdat, varken initialt eller under relationens gång. (Eisenhardt, 1989) Moral hazard innebär 
att företaget, genom det informationsövertag de har, medvetet kan låta bli att informera 
banken om viktiga händelser som kan komma att påverka företagets återbetalningsförmåga av 
lånet eller att företaget väljer att agera mot bankens intresse, t.ex. genom att använda det 
lånade kapitalet till andra projekt än de som krediten var avsedd till i kreditansökan. (Bruns, 
2003, Svensson & Ulvenblad, 1994)

Smith & Warner (1979) ger ytterligare fyra exempel på moral hazardproblem som kan 
uppkomma mellan bank och företag vid en kreditaffär; (i) Utdelningsproblemet, i dess 
extremaste form kan aktieägare besluta om att ge sig själva utdelningar som lämnar banken 
kvar med ett tomt företagsskal, (ii) Utspädningsproblemet, företaget beslutar sig för att ta 
ytterligare lån med samma eller högre prioritet än existerande lån, vilket tvingar befintliga 
långivare att dela företagets tillgångar med de nya fordringsägarna, (iii) 
Tillgångsersättningsproblemet, problemet relateras till en situation där företaget byter ut sina 
lågrisktillgångar till högrisktillgångar, samt (iv) Underinvesteringsproblemet, problemet 
uppstår när ett företag förbiser en investeringsmöjlighet med positivt nuvärde som hade 
bidragit till en ökad återbetalningsmöjlighet till banken.  

2.1.2 Små företags karaktärsdrag

Pettit & Singer (1985) menar att banker som har en fordran på företag har en önskan att veta 
risknivån på företagets tillgångar och verksamhet, något som gäller vid affär med både stora 
och små företag. Det finns dock framför allt två förhållanden som bidrar till en högre nivå av 
osäkerhet i uppskattningen av risken vid affärer med små företag. Det första är att 
ägaren/företagsledaren i ett litet företag besitter en nyckelroll i företaget och det andra är att 
problemet med asymmetrisk information är större vid affärer med små företag än vid affärer 
med stora företag. (Bruns, 2003, Pettit & Singer, 1985)

Det finns, enligt Bruns (2003), två förklaringar till varför företagsledare i små företag besitter 
en större nyckelroll i företaget än företagsledare i stora företag gör;

1. Varje individs relativa betydelse är större i ett mindre företag jämfört med ett stort 
företag. Individer verksamma i små företag har ofta flera olika arbetsuppgifter i olika 
delar av verksamheten, medan individer i stora företag ofta har mer begränsade 
arbetsuppgifter. Den större variationen av arbetsuppgifter en individ i ett litet företag 
har gör att dennes kunskap om alla delar av verksamheten är större jämfört med en 
individ verksam i ett stort företag.

2. Företagsledare som också är ägare har en större handlingsfrihet i företaget. 
Styrningen i ett litet företag domineras ofta av en person som samtidigt är företagets 
största investerare. Dominansen bidrar till att denna person får ett oberoende ledarskap 
med stor kontroll över företaget. Eftersom denne person har en sådan central plats i 
företaget så blir hans/hennes egenskaper, agerande och förmåga att styra företaget 
viktiga faktorer för företagets utveckling och dess möjligheter till att växa.

För banken finns det potentiella risker med att företagsledaren besitter denna nyckelroll. 
Företagsledarens beslut granskas och redovisas t.ex. inte på samma sätt som i bolag med fler 
aktörer. (Bruns, 2003)
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Att problemet med asymmetrisk information är större vid affärer med små företag beror t.ex. 
på att det för små företag är dyrt att tillhandahålla reviderad finansiell information, vidare har 
de små företagen, bl.a. genom brister i kompetens, svårigheter att övervinna denna 
bristfällighet med annan information (Svensson, 2003, Kling, Driver & Larsson, 2003, Pettit 
& Singer, 1985). Ang (1991) är även han inne på att problemet med asymmetrisk information 
är större vid affärer med små företag och menar att detta beror på: (i) den relativt högre 
kostnaden för att samla informationen som underlag för en mindre transaktion, (ii) det låga 
antalet upprepade transaktioner, (iii) utomstående analytiker och ratingföretag har få 
incitament för att söka information om små företag eftersom efterfrågan på denna information 
är liten, samt (iv) att företagsledningen i små företag har större svårigheter att göra sin 
efterfrågan och sina signaler trovärdiga eftersom de inte har kanaler för detta.

2.2 Bankens verktyg

Till en viss nivå kan problem som uppkommer i affärer med små företag kontrolleras (Pettit & 
Singer, 1985). Antingen kan banken förmå företaget att agera i dess intresse genom att 
övervaka företagets ageranden eller kan banken erbjuda företaget kontrakt som leder till att 
agenten agerar i principalens intresse. (Pettit & Singer, 1985, Eisenhardt, 1989) Banken kan 
även, genom val av verktyg, välja om de ska agera aktivt eller passivt vid kreditaffären med 
kundföretaget (Svensson & Ulvenblad, 1994).

Nedan kommer en ingående beskrivning av de olika verktyg banken kan använda sig av för 
att förmå de små företagen att agera i bankens intresse.

2.2.1 Ränta

Vid bankens kreditaffärer med företag går det att se ett starkt samband mellan bankens ränta 
och den risk som banken möter i kreditaffären (Svedin, 1992). Bankernas utlåningsräntor kan 
förklaras som följande:
Bankerna lånar upp kapital från privatpersoner, företag och internbankmarknaden. För denna 
upplåning betalar bankerna ränta, som i princip motsvarar räntesatsen för inlåning i bankerna. 
För att beräkna utlåningsräntan måste bankerna göra tre påslag. Det första påslaget är en 
kompensation för den kreditrisk som banken tar i samband med krediten. Det andra påslaget 
avser bankens administrativa kostnader dels för själva krediten, dels för övriga kostnader som 
personal- och lokalkostnader. Slutligen gör banken ett påslag för den vinst som banken skall 
erhålla enligt avkastningskraven. (Pettersson, 1993)

En del av räntan består alltså av en ersättning för den risk som banken tar vid kreditaffären 
(Svensson & Ulvenblad, 1994). Räntan som en bank sätter på ett lån kan ha en effekt på 
risken i låneportföljen antingen genom att (i) ringa in potentiella låntagare, eller genom att (ii) 
påverka beteendet hos låntagaren (Stiglitz & Weiss, 1981). Med den första effekten menas att 
banken genom att hålla en hög ränta drar till sig kunder som har möjlighet att betala den högre
räntan. Den andra effekten kan förklaras genom att en höjd ränta tvingar låneföretaget att 
investera i projekt som dem inte vanligtvis hade investerat i, men om dem lyckas ger en hög 
vinst, vilket ökar företagets möjlighet att betala tillbaka lånet. 

En höjd ränta får dock effekten att den ökar risken på kreditaffären (Stiglitz & Weiss, 1981).
Andra komplikationer med en höjd ränta är att om banken ställer för hårda krav eller begär en 
alltför hög ränta kan företagaren söka sig till en annan bank. Räntan sätts därför med hänsyn 
till den ränta kunden kan få hos andra banker. Även om konkurrenssituationen skulle tillåta att 
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banken tog ut en högre räntesats som kompensation för risken, så leder detta som sagt i sin tur 
till en ökad finansiell risk i företaget. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

Vad gäller små företag så möter dessa företag ofta en högre ränta eftersom de generellt anses 
utsätta banken för en större risk än stora företag. En förklarande faktor är t.ex. den större 
risken för likvidation som små företag möter. (Pettersson, 1993)

2.2.2 Säkerheter 

Säkerheter är väldigt vanligt förekommande att banken tar ut vid kreditaffärer med företag. 
(Svensson & Ulvenblad, 1994). Detta beror bl.a. på att banker i Sverige i lag är skyldiga att ta 
ut en betryggande säkerhet för att säkerställa återbetalningen av krediten (Svensson, 2003). 
Med säkerheter menas att banken genom ett kontrakt försäkrar sig om betalning från det 
långivande företaget genom att företag förbinder sig att ge banken någon form av tillgång om 
företaget skulle hamna i en position att det är oförmöget att slutföra sitt åtagande på annat vis 
(Leitner, 2006). Enligt Svensson & Ulvenblad (1994) är de vanligaste säkerheterna som 
företag lämnar pantbrev i fast egendom, lös egendom och företagshypotek. Voordeckers & 
Steijvers (2006), Jimenez & Saurina (2004), Berger & Udell (1995) och Boot & Thakor 
(1994) kommer alla i sina studier fram till att banken sänker kravet på säkerheter ju längre 
och starkare relation företaget har med banken.

Det finns en mängd positiva effekter av säkerheter utöver att banken minskar sina förluster 
vid en eventuell konkurs. Rajan & Winton (1995) menar att säkerheter ökar incitamenten för 
banken att övervaka företaget och att den information de samlar under övervakningen kan 
användas vid bedömningen av företaget vid framtida krediter. Voordeckers & Steijvers (2006) 
anser även att säkerheter minskar utspädningsproblemet för banken d.v.s. att företaget lånar 
mer pengar i andra banker vilket leder till att risken för konkurs ökar. Jimenez & Saurina 
(2004) nämner även att banken med hjälp av säkerheter kan minska problemet med adverse 
selection. Detta beror på att företag med låg risk är mer villiga att ge mer eller bättre 
säkerheter då risken att de förlorar dem är låg.

Boot (2000), Voordeckers & Steijvers (2006), Leitner (2006) och Jimenez & Saurina (2004) 
kommer alla i sina studier fram till att banken med hjälp av säkerheter kan minska det 
problem med moral hazard som uppstår i kreditrelationen. Jimenez & Saurina (2004) anser att 
säkerheterna gör att det finns incitament även för företaget att klara det projekt som lånet är 
utfärdat för då företaget inte vill bli av med sin säkerhet. Detta gör att säkerheter kan 
användas för att få företaget att agera på ett, utifrån bankens perspektiv, korrekt vis, vilket 
leder till att problemen med moral hazard minskar. Enligt Voordeckers & Steijvers (2006) gör 
säkerheterna även att företaget satsar i mindre riskfyllda projekt p.g.a. att de inte vill bli av 
med säkerheten. Detta gör att risken för att företaget skall agera mot bankens vilja minskar, 
vilket leder till att risken och problemet med moral hazard minskar.

Ett problem som har uppkommit för bankerna när det gäller säkerheter är att Sverige år 2005 
ändrade förmånsrättslagen. Innan ändringen hade bankerna rätt till 100 % av säkerheterna vid 
en konkurs. Efter 2005 har bankerna bara rätt till 55 % av säkerheterna, resterande 45 % blir 
oprioriterade fodringar. Detta innebär att bankerna får konkurrera med övriga intressenter om 
att få tillbaka dessa pengar. En effekt av ändringarna har blivit att bankerna har blivit mer 
riskaverta, vilket har lett till att utlåningen till små företag har minskat. Detta har i sin tur 
resulterat i att små företag får söka sig till dyrare finansieringsalternativ såsom factoring och 
leasing. (Dembrower, Eriksson & Jonsson, 2005)  
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2.2.3 Personlig borgen

Personlig borgensavtal är en form av säkerheter som inte skiljer sig så mycket från vanliga 
företagssäkerheter. Personlig borgen innebär att ägaren till företaget sätter någon privat 
tillgång som säkerhet som banken kan lösa in vid en eventuell betalningsinställning (Chan & 
Kanatas, 1985). Personlig borgen är vanligt förekommande framförallt vid lån till små företag 
p.g.a. att det ofta finns begränsade möjligheter för banken att ta ut realsäkerheter i dessa 
företag. (Avery, Bostic & Samolyk,1998) 

Personlig borgen används för att förmå företagaren att känna ett större ansvar. Accepterar 
företagaren en personlig borgen visar det att denne verkligen tror på sin idé. Det anses även 
att personlig borgen ökar företagarens samarbetsvilja i händelse av kris. (Svensson & 
Ulvenblad, 1994) Även Bruns (2003) anser att när ägaren t.ex. använder sitt hus som säkerhet 
ökar incitamenten för denne att återbetala lånet. Personlig borgen kan även precis som vanliga 
säkerheter hjälpa till att lösa problemet med adverse selection. Företag är beredda att ingå 
personlig borgen p.g.a. att det signalerar att de är kreditvärdiga, vilket minskar problemet med 
adverse selection för banken. (Avery m.fl., 1998)

Personlig borgen kan även minska problemen med moral hazard. Detta beror på att 
incitamenten för företaget att ta risker minskar då ägarens personliga tillgångar står på spel 
vid en eventuell konkurs. Detta medför att personlig borgen används oftare när problemet 
med adverse selection och moral hazard är stort. (Avery m.fl., 1998) Voordeckers & Steijvers 
(2006) menar även de att personlig borgen minskar företagets riskbenägenhet, men de anser 
att de är effektivare än vanliga säkerheter p.g.a. att det slår hårdare mot ägaren att förlora 
personliga tillgångar än det gör för företaget att förlora en tillgång. De menar även vidare att 
personlig borgen blir ännu effektivare vid utlåning till aktiebolag p.g.a. att vanliga säkerheter 
inte slår mot ägarens personliga ekonomi i aktiebolag.  

2.2.4 Relation

Enligt Svensson & Ulvenblad (1994) använder sig banktjänstemän av olika nätverk för att 
samla in information om det kreditsökande företaget. Den viktigaste relationen i nätverket är 
enligt dem dyadrelationen, d.v.s. relationen mellan långivaren och låntagaren. Denna relation 
använder banken för att inhämta information till den initiala kreditbedömningen. Efter den 
initiala kreditbedömningen fortsätter kreditengagemanget t.ex. genom att banken erbjuder 
företaget andra tjänster, företaget kontaktar banken för att diskutera problem som uppkommit 
samt genom uppföljning (Svensson & Ulvenblad, 1994). Relationen mellan bankmannen och 
företaget ger banken möjlighet att tillgodogöra sig information om både företaget och 
företagsledningens kapacitet och karaktär (Boot & Thakor, 1994). Den information som 
erhålls är ”mjuk” d.v.s. information som inte går att mäta i siffror (Craig m.fl. 2005). 
Informationen är viktig för banken då den ofta kompletterar den bristfälliga finansiella 
informationen som finns i små företag (Bass & Schrooten, 2006). Svensson & Ulvenblad 
(1994) menar att det dock kan finnas ett problem med informationen som erhålls genom 
relationen, vilket är att företaget kan ha ett intresse av att selektera eller undanhålla vissa delar 
av den information som inte är fördelaktiga för företaget.

Enligt Berger & Udell (1995) bygger banken upp sin relation med företaget över en lång tid 
och tiden påverkar relationens styrka. Craig m.fl. (2005) och Boot (2000) menar i sina studier 
att relationens styrka inte bara beror på tiden, utan relationen kan även förbättras snabbare 
med hjälp av de andra finansiella tjänster som banken erbjuder företaget förutom 
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kreditgivning t.ex. cash management. Petersen & Rajan (1994) anser att detta kan ge två olika 
fördelar för banken. Den första fördelen är att banken får tillgång till mer precis information 
om företaget t.ex. om de vill ha information om försäljningen kan de se på företagets 
checkkonto. Den andra fördelen är att banken kan sprida ut den fasta kostnaden för att söka 
information om företaget över fler produkter. Degryse & Cayseele (2000) nämner att om 
banken får tillgång att övervaka ett företags checkkonto ger det dem ett unikt övertag 
gentemot andra investerare när det gäller möjligheten att övervaka företaget.
  
Enligt Berger & Udell (1995), Boot (2000) och McNulty (2002) hjälper en stark relation 
mellan banken och företaget till att reducera de problem med informationsasymmetri som 
uppstår i kreditrelationen p.g.a. den information de inhämtar i relationen.Voordecker & 
Steijvers (2006) menar att relationen även kan hjälpa till att lösa problemet med moral hazard. 
De anser att företagsledningen, genom relationen, bygger upp ett rykte om sig att vara 
pålitligt, vilket blir en tillgång för företaget. För att inte bli av med sitt goda rykte föredrar 
företaget lågriskprojekt framför högriskprojekt, något som ökar sannolikheten att de kan 
återbetala lånet. Svensson & Ulvenblad (1994) kommer även de fram till att relationen kan 
minska problemet med moral hazard. De menar att företaget får förtroende för banken genom 
relationen och detta leder till att bankens möjligheter att påverka företaget att agera i bankens 
intresse ökar, vilket gör att moral hazardproblemet minskar.

Berger & Udell (1995) och Boot & Thakor (1994) anser att det inte bara är banken som tjänar 
på att ha en relation med företaget, utan även företaget. Båda studierna kommer fram till att 
företag som har en lång relation med banken lånar till en lägra ränta. Detta beror enligt Boot 
& Thakor (1994) på att en lång relation med företaget sänker bankens kostnader, vilket till en 
viss del överförs på företaget. Petersen & Rajan (1994) menar i sin studie däremot att varken 
relationens längd eller användandet av bankens kringtjänster gör att räntan sjunker för 
företaget. De kommer istället fram till att den positiva effekt företaget får ut av relationen är 
att de lättare får krediter, ett påstående som stöds av Longhofer & Santos (2000).

2.2.5 Delägarskap

I de flesta länder finns regleringar som hindrar bankens möjlighet till innehav av riskfyllda 
tillgångar i deras portföljer. Dessa regler skiljer sig mellan olika länder, men det finns 
liknande mönster såsom regleringen av bankens kapital och regleringen av bankens 
möjligheter till delägarskap i kundföretaget. Vanligtvis regleras bankens möjlighet till 
delägarskap i företaget till en särskild procentsats av antingen företagets kapital eller dess 
rösträtt. (Santos, 1999) Författaren skriver vidare i sin studie att Norge har en gräns på 50%, 
Portugal på 25%, Kanada och Finland på 10% och Belgien, Japan och Nederländerna på 5%. 
Tyskland och Schweiz är exempel på länder där regleringar av bankers delägarskap i 
kundföretag saknas. I USA är regleringarna som hårdast. Där är banker generellt sett inte 
tillåtna att investera i företags aktier. Dock så finns undantaget att bankholdingbolag kan göra 
sådana investeringar så länge dem inte representerar mer än 5% av företagets röstvärde. 
(Santos, 1999) Sverige har tidigare haft en 5% spärr. Denna togs dock bort i sambandet med 
införandet av lagen om bank- och finansieringsrörelse. (Gregow, 2005) Enligt proposition 
2002/03:139 fanns det inga behov av att ha någon begränsning mer än följande;
En banks kvalificerade innehav av aktier eller andelar i andra företag än kreditinstitut och 
liknande företag får sammanlagt uppgå till 60 % av kapitalbasen i banken. Ett sådant innehav 
i ett enskilt företag får uppgå till högst 15 % av kapitalbasen i banken. (www.regeringen.se)
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Agentproblemet mellan bank och företag kan minskas om banken istället för att bara låna ut 
pengar även investerar i lånesökande företaget (Mahrt-Smith, 2006, John, John & Sounders, 
1993). Bankens integration med kundföretaget skapar nytta för banken genom att det skapar 
en reducering av agentkostnader och kostnader som asymmetrisk information medför. T.ex. 
om marknaden blir mindre restriktiv vad gäller bankens delägarskap av kundföretaget kan 
banken spela en mer disciplinerande roll på företagets ledarskap, vilket i sin tur kan leda till 
reducering av agentkostnader. (John m.fl., 1993) 

Om banken går in som delägare i företaget kan detta även leda till en större investerings-
effektivitet hos företaget på två sätt;
För det första, om banken investerar i företaget kommer incitamenten för företagen att 
investera i projekt att öka. Banken kan inte längre trovärdigt hota att hålla inne kapital för 
framtida uppföljningslån. Denna reducering av bankens handlarstyrka ökar företags 
förväntade framtida kredittid, vilket i utbyte ökar företagets vilja att utveckla tillväxtprojekten 
direkt. Generellt sett räcker ett litet minoritetsinnehav av delägarrätter för att öka 
effektiviteten. Detta beroende på att bankens handlarstyrka ändras kraftigt när denne inte bara 
lånar ut pengar utan även innehar delägarskap i företaget. (Mahrt-Smith, 2006)
För det andra kan banken genom delägarskap i kundföretaget utöva en, om viss begränsad, 
kontroll över företagets investeringspolicy. Här tillåts banken lägga veto på alla riskfyllda 
projekt som föreslås av företaget. Banker som bara ger lån är i detta fall alltför konservativa 
och använder vetorätten på ett sådant sätt att det medför en investeringspolicy med låg risk 
hos företaget som är under den optimala. Däremot tar banken en högre risk när banken tillåts 
delägarskap i kundföretaget, något som visat sig vara effektivt. I detta scenario finns det en 
klar trade-off mellan företagets investeringseffektivitet och företagets risk på dess tillgångar. 
Ju större delägarinnehav av banken, ju effektivare blir företagets investeringar, men bankens 
tillgångar blir mer och mer riskfyllda. Följaktligen, när bankdelägarskap ökar så ökar 
företagets effektivitetsförbättringar medan bankens risk ökar. Karaktären av denna trade-off 
fastställer den optimala delägarskapskvoten för banken. (John m.fl., 1993)

2.2.6 Covenants

Covenantavtal används regelbundet vid upprättande av lånekontrakt mellan företag och
banker. Mest frekvent förekommande är dem i anglosaxiska länder. (Niskanen & Niskanen, 
2004) Avtalen innebär att banken genom kontrakt sätter krav på att företaget ska upprätthålla 
vissa nivåer på olika nyckeltal och begränsa vissa ageranden i företaget (Apilado & 
Millington, 1992). Exempel på större områden där banken väljer att gå in och sätta 
begränsningar och kravnivåer är inom företagets utdelningspolicy, likviditet, lönsamhet och 
skuldsättningsgrad (Walker & Petty, 1978, Castle, 1980, Apilado & Millington, 1992, 
Niskanen & Niskanen, 2004).   

Syftet med covenantavtalet är att undvika konflikter mellan företaget och banken och att 
reducera risken med affären (Smith & Warner, 1979, Apilado & Millington, 1992). Detta 
undviks, enligt Niskanen & Niskanen (2004), genom att banken, genom att använda 
covenants i kreditavtalet, påverkar företagets framtida ageranden. Rajan & Winton (1995) 
förklarar vidare att förekomsten av covenants i lånekontrakt bidrar till ett ökat behov av 
övervakning av kreditaffären från bankens sida. Detta beroende på att covenantavtalet skulle 
tappa sitt värde om banken inte övervakade att företaget följde de avtalade åtagandena. 
Incitamenten att övervaka kreditkunden blir därmed större vid förekomsten av covenants i 
kreditavtalet än vid kreditavtal som saknar covenants. (Rajan & Winton,1995)
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Huruvida covenants är vanligt förekommande i kreditavtal mellan banken och små företag 
råder delade meningar om bland författare. Walker & Petty (1978) och Apilado & Millington 
(1992) visar att förekomsten av covenants i kreditavtal är vanligare vid kreditaffärer mellan 
banken och små företag än mellan banken och stora företag. Detta är, enligt författarna, en 
följd av att banken har en större risk att hantera vid en kreditaffär med små företag och att 
covenants därvid är ett bra verktyg till att reducera dessa risker. Niskanen & Niskanen (2004) 
visar däremot att stora företag är mer villiga att ha med covenants i kreditavtalet medan det 
motsatta gäller för små företag. Förklaringen till det är att stora företag jämfört med små 
företag har lättare att upprätthålla dessa åtaganden tack vare deras högre investeringsnivå och 
försäljningstillväxt.

2.2.7 Performance pricing

Vid vanliga kreditkontrakt bestämmer banken en ränta som företaget har under hela
kredittiden. Detta kan medföra problem för både företaget och banken då företaget förbättrar 
eller försämrar sin kreditvärdighet under kredittiden (Asquith m.fl., 2005). Problemet för 
företaget är att när de får en bättre kreditvärdighet vill de bli kompenserade med en lägre 
ränta, vilket de kan få genom att omförhandla kreditvillkoren eller genom att återbetala 
krediten och låna på nytt. Detta medför extra kostnader för företaget t.ex. 
finansieringskostnader. (Beatty & Weber, 2000) Det uppstår även ett problem för banken när 
företagets kreditvärdighet försämras. Då ökar risken för banken, vilket de inte blir 
kompenserade för. En bank som har covenantavtal kan välja att avsluta krediten, men oftast 
leder covenantavtalet till att banken och företaget omförhandlar villkoren för krediten. Dessa 
problem som nämns ovan kan dock lösas med ett performance pricingkontrakt. (Asquith m.fl. 
2005)    

Ett performance pricingkontrakt är ett kontrakt där räntan ändrar sig under kredittiden 
beroende på hur t.ex. företagets kreditvärdighet eller andra finansiella nyckeltal förändras 
(Loomis, 1991). Kontraktet är utformat så att räntan sänks för företaget när deras 
kreditvärdighet ökar, då kostnaderna för att omförhandla lånet är stora eller när de finansiella 
nyckeltalen når en viss önskad nivå. Performance pricing kan även reducera bankens problem 
med adverce selection i kreditengagemanget då kontraktet ger banken möjligheten att höja 
räntan när företagets kreditvärdighet minskar eller när de finansiella nyckeltalen når en 
mindre önskad nivå. Genom det agerandet blir då banken kompenserade för den ökade risk 
som det innebär när företagets kreditvärdighet sjunker. (Asquith m.fl. 2005)

I kreditkontraktet kan även finnas problem med moral hazard. Moral hazard uppstår då det 
finns incitament för ägaren att skifta pengar från företaget till sig själv genom t.ex. utdelning. 
Detta uppstår även då ägarna investerar i riskfyllda projekt för att öka sin förmögenhet, vilket 
leder till att banken utsätts för en högre risk. (Beatty & Weber, 2000) Performance 
pricingkontrakt kan hjälpa till att minska problemet med moral hazard. Kontrakten gör att 
incitamenten att agera på ett sätt som ökar bankens risk minskar p.g.a. att om risken ökar så 
ökar räntan. (Asquith m.fl. 2005)

2.3 Sammanfattning av teori och egna funderingar

Vid kreditaffärer mellan bank och företag stöter banken på risker. Uppkomsten av riskerna 
kan förklaras genom agentteorins agentproblem. Företaget kan undanhålla sina möjligheter att 
klara av återbetalningen av lånet (adverse selection) och/eller ha mål eller en inställning till 
risk som skiljer sig mot bankens mål eller inställning till risk (moral hazard). Dessa problem 
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är störst vid kreditaffärer med små företag beroende på större informationsasymmetri och 
företagsledarens nyckelroll. För att reducera dessa problem kan banken ta hjälp av verktyg 
som förmår företaget att agera i bankens intresse under kreditaffären. Eisenhardt (1989) 
menar att banken genom kontrakt eller övervakning kan påverka företagets ageranden, medan
Svensson & Ulvenblad (1994) menar att banken kan ha ett aktivt eller passivt förhållande till 
sin kund. Med modellen nedan vill vi visa vilken karaktär de olika verktygen är av;

BANKENS VERKTYG

(Figur: Bankens verktyg, egen)

Ränta
Kreditens ränta regleras i kreditkontraktet. Banken kan genom räntesättningen påverka 
företagets ageranden. Om banken höjer räntan måste företaget investera i fler projekt och 
lönsamma projekt för att kunna betala räntan, vilket även ökar företagets förmåga att 
återbetala lånet. Räntan sätts initialt i kreditskedet och saknar krav på fler åtgärder från 
banken. Användandet av detta verktyg kan därför ses som ett passivt agerande av banken. 

Säkerheter
Banken kan genom att, i kreditavtalet, kräva säkerheter få företaget att agera på ett, utifrån 
bankens perspektiv, korrekt vis. Företag som ger säkerheter vill inte riskera att bli av med den 
och väljer därför att jobba för en lägre risk i verksamheten. Säkerheterna regleras i 
kreditkontraktet och saknar krav på ytterligare handlingar från bankens sida. Verktyget är 
därför att ses som ett passivt verktyg.

Personlig borgen
Användningen av personlig borgen påminner om användningen av säkerheter. Skillnaden 
ligger i att företagaren i detta fall tar en personlig risk genom att pantsätta personliga 
tillgångar. Incitamenten för företaget att ta risker minskar när personliga tillgångar står på 
spel. Precis som vid användandet av säkerheter regleras villkoren för personlig borgen i 
kreditkontraktet och är därför att ses som ett passivt agerande av banken.

Relation
Banken kan genom att ha en nära relation till företaget påverka företagets ageranden. Den 
nära relationen ger, genom övervakning, banken information om företagets ageranden. 
Banken kan även genom relationen hjälpa företaget med dess verksamhet genom olika 
tjänster. Dessa ageranden höjer företagets förmåga att återbetala lånet. Verktyget är av en 
aktiv karaktär eftersom det krävs att banken aktivt är ute och möter företaget. 
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Delägarskap
Banken kan genom att gå in i kundföretaget som delägare påverka företagets agerande. Som 
delägare kan banken t.ex. besluta om vilka projekt företaget ska gå in i och därigenom öka 
företagets möjligheter att återbetala lånet. Användandet av detta verktyg kan därför ses som 
ett aktivt agerande av banken.

Covenants
Banken kan genom att i kontrakt sätta krav på att företaget ska upprätthålla vissa nivåer på 
nyckeltal påverka företagets agerande. För att klara av dessa krav måste företaget investera i 
projekt som håller nyckeltalen på rätt nivå. Villkoren för covenants regleras i kreditkontraktet, 
men det krävs att banken går in och övervakar att nivåerna och kraven efterlevs. Användandet 
av detta verktyg kan därför ses som ett delvis aktivt agerande av banken.  

Performance pricing
Genom användandet av performance pricing kan banken ge företag incitament till att agera i 
bankens intresse. Detta genom att företaget blir belönat genom en räntesänkning eller 
bestraffat av en räntehöjning om företaget inte upprätthåller överenskomna nivåer på olika 
finansiella nyckeltal. Performance pricingvillkoren skrivs i kreditkontraktet, men det krävs att 
banken övervakar att företaget följer villkoren, därför kan verktyget ses som ett delvis aktivt 
verktyg.

Utifrån den teoretiska referensramen har vi följande funderingar över svenska bankers syn på 
kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag och hur svenska banker 
använder sig av de olika verktyg som kan förmå små företag att agera i bankens intresse;

Svenska bankers syn på kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag 
tror vi ser ut på ett liknande sätt som beskrivs i litteraturen. Vi kan tänka oss att de svenska 
bankerna kan anse att de små företagen är mer svåranalyserade p.g.a., som bl.a. Bruns (2003) 
tar upp, att informationsasymmetrin är större och att företagaren ofta besitter en nyckelroll i 
dessa företag. Vi kan därmed tänka oss att banker har ett behov av att förmå företaget att 
agera på ett sätt så att riskerna för moral hazard- och adverse selectionproblem, som beskrivs 
av Eisenhardt (1989), Apilado & Millington (1992) m.fl., reduceras. 

Räntan tror vi banken har med vid, i princip, alla kreditaffärer med företag. Detta beroende på 
att det, precis som Pettersson (1993) visar, är en direkt inkomst för banken. Genom räntan får 
banken betalt för administrativa kostnader, vinstkrav och risktagande. I viss mån kan vi även 
tänka oss att räntan används som ett sätt att förmå små företag att agera bankens intresse t.ex. 
genom att påverka företagets investeringsvilja som Stiglitz & Weiss (1981) menar. Säkerheter 
tror vi används på ett sätt som visas av Leitner (2006) d.v.s. till att minska bankens risk att 
förlora pengar vid en konkurs, men även för att öka företagarens incitament att återbetala 
krediten som visas av Jimenez & Saurina (2004). Verktyget tror vi används i stor utsträckning 
p.g.a. lagkrav och riskreduceringssyfte, vilket nämns av Svensson (2003). Vad gäller 
användningen av personlig borgen tror vi att det, precis som Avery m.fl.(1998) visar, är 
vanligt förekommande vid kreditaffärer där den enskilde företagaren har stort inflytande över 
beslut. Bakomliggande faktorer till detta tror vi, precis som författarna, är för att personlig 
borgen kan förmå företagaren att känna ett större ansvar och öka samarbetsviljan då 
personliga förmögenheter står på spel.

Relationen tror vi banken ser som viktig vid kreditaffärer med små företag, dels för att sälja 
kringtjänster, som visas av Svensson & Ulvenblad (1994), och dels för att, som Berger & 
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Udell (1995) m.fl. visar, öka informationen om företaget. Verktyget bör därför användas i stor 
utsträckning vid kreditaffärer med små företag. Bankerna har länge haft en begränsad 
möjlighet att gå in som delägare i företag, vilket ändrades i sambandet med införandet av 
lagen om bank- och finansieringsrörelse (Gregow, 2005). Vi kan därför tänka oss att det än 
idag används i begränsad utsträckning med en eventuellt ökande användning. Vi tycker att 
banker bör använda sig av verktyget då delägarskap ger banken en bra möjlighet att bl.a. 
påverka företagets investeringspolicy som John m.fl. (1993) visar. Covenants tror vi bankerna 
använder sig av för att begränsa företagens agerande eller få företag att agera på ett från 
bankens synvinkel sett önskvärt sätt. Troligen ser användningen av covenants vid 
kreditaffärer med små företag ut på ett sådant sätt som visas av Niskanen & Niskanen (2004) 
d.v.s. reducerad användning då små företag har en svårighet att upprätthålla åtaganden som 
covenantavtal medför. Performance pricing tror vi, precis som Beatty & Weber (2000), 
används till att begränsa företagets risktagande. Performance pricing tror vi inte heller 
bankerna använder sig av i någon större utsträckning vid kreditengagemang med små företag. 
Enligt Asquith m.fl. (2005) är performance pricing även ett relativt nytt fenomen, vilket kan 
vara en bakomliggande faktor kring ett eventuellt lågt utövande av verktyget.
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3. METOD

Kapitlet inleds med redogörande för valt upplägg och vald ansats för den empiriska studien. 
Kapitlet fortsätter med en redogörelse för hur data ska samlas in, vem som är respondent och 
för hur intervjuerna ska genomföras och analyseras. 

3.1 Små-N-studie med intensivt upplägg

Vi valde att ha ett intensivt upplägg på vår studie, vilket betyder att vi koncentrerade oss på 
några få undersökningsenheter. Detta val gjorde vi p.g.a. att vår problemställning är 
explorativ och för att vi ville få fram så många nyanser och detaljer kring fenomenet vi 
studerade som möjligt. Jacobsen (2002) menar att den intensiva uppläggningen passar bäst då 
problemställningen är explorativ och kräver att de insamlade data har många nyanser. Han 
anser vidare att ett intensivt upplägg gör att undersökningen kan få fram alla nyanser, alla 
detaljer, vilket i sin tur leder till att den får med så många variabler som möjligt. Ett problem 
med det intensiva upplägget är, enligt Jacobsen (2002), att risken för att det ska bli omöjligt 
att generalisera är stor. Detta vägs dock upp av att möjligheten till att få relevant data är god. 
Intensivt upplägg passade vår undersökning väl då vi ville finna alla individuella variationer, 
skillnader och likheter i bankens användning av verktyg för att förmå små företag att agera i 
bankens intresse.

Inom intensiv utformning finns det två olika studiemetoder; fallstudier och små-N-studier. Vi 
använde oss av små-N-studiemetoden. Enligt Jacobsen (2002) innebär små-N-studier att det 
väljs ut bara ett fåtal enheter. Denna överskådliga mängd enheter gör det möjligt för forskaren 
att gå på djupet med varje enskild enhet. Till skillnad från fallstudier plockas enheterna i 
denna studiemetod ut från olika kontexter t.ex. olika banker. Det medför att denna typ av 
studier har fokus på ett specifikt fenomen och att fenomenet kan belysas från flera olika 
utgångspunkter. (Jacobsen, 2002)

3.2 Kvalitativ ansats

Vi valde den kvalitativa ansatsen då vi ville skapa en större klarhet i hur banker i Sverige 
använder sig av de olika verktyg som finns tillgängliga för att förmå små företag att agera i 
deras intresse. Valet påverkades även av att vi använde oss av ett intensivt upplägg på vår 
små-N-studie. Med kvalitativ ansats menas att de data som samlas in inte kan kvantifieras i 
termer av kvantitet, antal, intensitet eller frekvens. Kvalitativ metod fokuserar på frågan hur 
ett fenomen är konstruerat till skillnad ifrån den kvantitativa ansatsen som undersöker 
relationen mellan olika variabler. (Denzin & Lincoln, 2000) Jacobsen (2002) menar att den 
kvalitativa undersökningen har olika för- och nackdelar. Fördelarna menar han är att den 
kvalitativa metoden är väldigt öppen för ny information, den lägger vikt vid detaljer, nyanser 
och det unika hos varje uppgiftslämnare. Metoden gör även att de data som samlas in blir 
mycket nyanserad och att det finns en närhet mellan forskaren och den som undersöks. 
Nackdelarna menar han är att metoden gör att många variabler prioriteras framför många 
enheter. Detta gör att ett generaliseringsproblem uppstår. De data som samlas in kan även bli 
för komplex vilket gör att de blir svåra att strukturera (Jacobsen, 2002). Vi ansåg att risken för 
utestängande av väsentlig information hade varit hög om vi valt kvantitativ analysmetod då 
denna metod tvingar in enheterna i på förhand definierade kategorier och bås. Vid kvalitativ 
metod finns det en öppenhet som gör att det är lättare att få kompletterande fakta av 
respondenten som vi annars gått miste om och som sänkt reliabiliteten på våra slutsatser.
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3.3 Primär- & sekundärdata

Grunddata kan samlas in i både sekundärdata och primärdata (Lekwall & Wahlbin, 2000). 
Enligt Jacobsen (2002) är primärdata sådan information som samlas in från en eller flera
personer för första gången. Sekundärdata är enligt honom data som är insamlad av andra, 
detta innebär att informationen ofta är insamlad för ett annat ändamål än den egna 
problemställningen. Vi använde oss av båda typerna av data. Primärdata hämtade vi in från de 
intervjuer vi gjorde på bankerna och sekundärdata inhämtade vi från främst vetenskapliga 
journaler, men även från andra relevanta källor.

3.4 Litteratursökning

Litteraturen som vi samlat in behandlar i huvudsak tre delämnen;

 Kreditaffärens karaktärsdrag (agentteori, informationsasymmetri)
 Små företags karaktärsdrag
 De verktyg som banken använder sig av för att förmå företag att agera i bankens 

intresse

För att hitta litteratur som är av intresse för vår studie använde vi oss av ABI / Inform 
(databas), SSRN (databas), Halmstads högskolebibliotek, olika tidskrifter (t.ex. Journal of 
Banking & Finance, The Journal of Small Business Finance, Journal of business 
Management, The Journal of Finance m.fl.), Google samt tidigare studiers referenslistor. 
Sökorden varierade beroende på vilket delämne vi ämnat söka information om. För att hitta 
litteratur om kreditaffärens karaktärsdrag använde vi oss av sökord som; agency theory, 
agency cost, information asymmetry o.s.v. Vid varje sökning har vi, för att få så bra träffar 
som möjligt, även lagt till ord som bank, firm/business och small firm/business. För att hitta 
information om små företags karaktärsdrag sökte vi på ord som; small firm characteristic. För 
att slutligen hitta litteratur om de olika verktygen använde vi sökord som beskriver det 
aktuella verktyget t.ex. interest rate (ränta), collateral (säkerheter), covenant (covenants), 
part-ownership (delägarskap), performance pricing (performance pricing), relationship
(relation) o.s.v. Precis som vid litteratursökningen om kreditaffärens karaktärsdrag har vi även 
här lagt till sökord som bank, firm/business och small firm/business.

3.5 Val av datainsamlingsmetod

För att samla in våra empiriska data använde vi oss av personliga intervjuer. Metoden passade 
oss bra då vi undersökte endast ett fåtal enheter. Då vissa frågor var av känsligare karaktär var 
det även en fördel att bemöta respondenten genom en personlig intervju. Enligt Jacobsen 
(2002) finns många fördelar med en personlig intervju t.ex. har personer lättare att prata om 
just känsliga ämnen, en förtrolig stämning skapas vilket gör att intervjupersonen har svårare 
att ljuga och intervjuaren har möjlighet att observera intervjupersonen. Även Kvale (1997) 
nämner att det är viktigt att intervjuaren tar in information inte bara genom ord utan även 
genom tonfall, uttryck och gester. Jacobsen (2002) nämner även en del nackdelar med 
personlig intervju vilket är att den är resurskrävande och intervjuarens fysiska närvaro kan 
medverka till att intervjupersonen uppträder onormalt. Eftersom vi besökte intervjupersonen i 
dennes vardagliga miljö tror vi ej att vi fick problem med ett, från intervjupersonen, onormalt 
uppträdande.
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För att inte missa viktiga områden och för att få en bättre struktur på materialet valde vi att 
använda oss av en intervjuguide. Jacobsen (2002) anser att det finns olika grader av 
strukturering av en intervju, den kan vara allt ifrån helt sluten (frågor med fasta svarsalternativ 
i fast ordningsföljd) till helt öppen (samtal utan intervjuguide och utan fast ordningsföljd). Vi 
lade oss någonstans mellan dessa alternativ med vikt åt det öppna alternativet. Struktureringen 
såg ut ungefär så här; intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och öppna svar.

För att vi i efterhand på ett fullständigt sätt skulle kunna analysera vad respondenten svarat  
använde vi oss av bandspelare och spelade in samtalet och kompletterade detta med separata 
anteckningar. 

3.6 Intervjuguidens utformning

Meningen med intervjuguiden är att den ska ge svar på studiens problemformulering och syfte 
(Kvale, 1997). Studiens problemställning kan te sig oprecis, ovag och otydlig för vår 
respondent (Jacobsen, 2002). Det var därför av stor vikt att vi i intervjuguiden 
operationaliserade frågeställningen d.v.s. konkretiserade och bröt ner frågeställningen till flera 
delfrågor som är mer konkreta och precisa. Intervjun inleddes med frågor kring karaktärsdrag 
som utmärker kreditaffärer med små företag. Intervjun fortsatte sedan med frågor kring de 
olika verktygen. 

För verktyg som användes vid kreditaffärer med företag ville vi få reda på verktygets;

1. Grad av användning vid kreditaffärer med små företag
2. Utformning
3. Förmåga att förmå företag att agera i bankens intresse
4. Andra syften
5. För- och nackdelar

Då verktyget inte användes vid kreditaffärer med företag ville vi veta;

1. Bakgrunden till varför verktyget inte användes
2. Om det är ett alternativ att använda verktyget 

Intervjun avslutades med frågan om det fanns andra verktyg banken använder sig av mer än 
de som tagits upp tidigare i intervjun. Om svaret var ja ställde vi de frågor som anges ovan för 
verktyg som banken använder sig av. Genom att ha en genomgående diskussion om varje 
enskilt verktyg kom det fram hur svenska banker anväder de verktyg som kan förmå små 
företag att agera i bankens intresse. 

Innan vi började ställa frågor till respondenten var det viktigt att vi gjorde dem 
uppmärksamma på de definitioner och begränsningar som ligger till grund för studien. Syftet 
med detta var att intervjuerna skulle bli så fokuserade som möjligt mot just vår 
problemformulering. Om respondenten inte känt till våra begränsningar tror vi att det hade 
funnits en risk för en alldeles för bred diskussion innehållande information som ej var av 
intresse för vår studie. 

I intervjun gick vi som sagt igenom verktyg för verktyg. Frågorna behandlade de punkter som 
anges ovan. Vissa frågor kopplades även samman med följdfrågor då det var av intresse. Vi 
använde följdfrågor t.ex. på frågan om i vilken utsträckning verktyget används i banken, för 
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att skapa en diskussion kring varför verktyget används i den utsträckning som banken har 
svarat. Det var viktigt att frågorna inte var för teoretiskt formulerade, utan att de var skrivna 
på ett språk som gjorde att respondenten förstod vad vi var ute efter. Vi visar nedan hur 
frågorna såg ut vid intervjutillfället rörande bankens användning av verktyget säkerheter. 

Verktyg 1: Säkerheter
- Används verktyget vid kreditaffärer med små företag?

Om ja,
- Vad tar Ni ut Era säkerheter i? (Ledord: pantbrev i fast egendom, lös egendom 

företagshypotek)
- På vilket sätt kan Ni genom att ta ut säkerheter förmå företaget att agera i Ert intresse? 
- Finns det andra syften till att banken tar ut säkerheter vid kreditaffärer med företag? 

(Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med säkerheter? 
- I vilken utsträckning använder Ni Er av säkerheter vid kreditaffärer med små företag? 

Vad beror detta på? 
Om nej,

- Vad är bakgrunden till varför verktyget inte används?
- Kan det vara ett alternativ att använda verktyget? Varför? Varför inte?

(Frågeformuläret återfinns i sin helhet som bilaga 1)

3.7 Urval av banker – vem är respondent?

Eftersom vi i vår studie gjorde en små-N-studie med ett intensivt upplägg var vi tvungna att 
begränsa antalet respondenter. Vi ville dock fortfarande ha en bred bild av hur användningen 
av verktygen ser ut på den svenska bankmarknaden vid kreditaffärer med små företag. Därför  
vände vi oss till de fyra största affärsbankerna; SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken 
(www.bankforeningen.se). Vi genomförde intervjuerna i Malmö och Göteborg för att 
koncentrera oss på bankkontor belägna i något av Sveriges storstadsområden. Då vi såg 
städerna som jämförbara områden ansåg vi att det inte hade någon effekt på vår studie att vi 
genomförde intervjuer i båda dessa städer. Anledningen till att vi valde att fokusera på 
storstadsregionerna var att villkoren för krediterna i många fall sätts av centrala kontoret 
beläget i storstaden. Vidare har bankmän i storstäder oftare en bredare arbetslivserfarenhet 
och akademikerutbildning än bankmän verksamma i mindre städer. (Svensson & Ulvenblad, 
1994) Dessa faktorer gör att bankmän verksamma i storstäder sannolikt har större erfarenhet 
och kunskap om de verktyg banken kan använda sig av för att förmå små företag att agera i 
bankens intresse jämfört med bankmän verksamma på en mindre ort. En vidare anledning till 
att vi fokuserade våra intervjuer till storstadsregioner var att användningen av verktyg kan 
antas skilja sig åt mellan storstäder och mindre städer. I mindre städer har t.ex. bankmännen, 
jämfört med bankmännen i storstäder, en närmre kontakt med kundföretaget (Svensson & 
Ulvenblad, 1994, Silver, 2003). Detta gör att verktyget relation kan tänkas användas i större 
utsträckning i mindre städer än i storstäder.

Det var som sagt viktigt att respondenten vi intervjuade hade god erfarenhet och kunskaper 
om kreditengagemangens karaktärsdrag vid kreditengagemang med små företag samt de 
verktygen som studien fokuserar på. Det var av vikt att bankmännen vi intervjuade inte bara 
har arbetat med de olika verktygen utan även vet dess exakta funktion, syfte och grad av 
användning vid kreditengagemang med små företag. Andersson (2003) beskriver i sin studie 
erfarna bankmän som bankmän med i genomsnitt 12,5 års erfarenhet och med en snittålder på 
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41 år. Förutom erfarenheten krävdes även att respondenten hade en position/arbetsuppgift 
som kräver kunskap om denna studiens belysta område. Våra intervjuer skedde med 
respondenter som hade utbildning, såväl extern som intern, och som genom sin position, hade 
stor kunskap om och erfarenhet av kreditengagemang med små företag och bankens 
användning av de olika verktyg som fokuseras på i studien. Respondenterna hade positioner i 
form av chef för kreditavdelning (Handelsbanken), chef för företagsavdelning (Swedbank), 
kreditanalytiker (Nordea) och chef för affärsproduktion (SEB). Att alla respondenter inte hade 
samma positioner såg vi ej som en nackdel då vårt krav endast var att de skulle ha god insikt 
och förståelse över kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditengagemang med små 
företag samt de olika verktyg som banken kan använda sig av för att förmå små företag att 
agera i bankens intresse.

Kvale (1997) menar att antalet intervjupersoner ska vara tillräckligt många för att författaren 
ska ha möjligheter att göra statistiska generaliseringar och testa skillnader mellan grupper, 
men inte fler än att författaren kan göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Kvale 
(1997) menar vidare att antalet intervjupersoner vid vanliga kvalitativa intervjustudier brukar 
ligga kring 15 ± 10. Antalet, menar han, skiftar beroende på den tid och de resurser som finns 
tillgängliga för undersökningen och på lagen om avtagande avkastning. Vi gjorde i vår studie 
fyra intervjuer fördelat på en respondent per bank. Detta antal var visserligen en respondent 
lägre än de rekommendationer Kvale (1997) ger för en kvalitativ studies möjlighet till
statistiska generaliseringar. Vi såg dock att våra respondenter, genom deras position, besatt så 
pass goda kunskaper om hur deras bank förhåller sig till studiens belysta ämne att de kunde ge 
en korrekt bild av hela bankens förhållningssätt. Eftersom dessa respondenter besatt denna 
egenskap hade fler intervjuer haft en hög avtagande avkastning.

3.8 Metod vid dataanalys

Med att analysera data menas att den insamlade informationen kategoriseras i syfte att 
beskriva vad som har upptäckts (Halvorsen, 1992). Jacobsen (2002) menar vidare att den 
kvalitativa dataanalysen enkelt uttryckt rör sig om tre ting:

1. Beskrivning
2. Systematisering och kategorisering, samt
3. Kombination

Beskrivningen av datan skedde i två steg. Först gjorde vi en renskrivning av anteckningar och 
inspelningen från intervjun. Denna rådata sammanfattades i nästa steg till en sammanfattad 
text. Strukturen på vårt frågeformulär gjorde att informationen som vi samlade in redan från 
början var strukturerad på ett systematiskt sätt. Vid en öppen intervju kan dock respondenten, 
vid en fråga, komma med information som passar bättre in under en annan fråga. Därför var 
det av vikt att vi efter sammanfattningen av rådatan såg över materialet så att innehållet i 
texten var systematisk. Som ett sista steg i analysen kombinerade vi den information vi fått 
genom våra intervjuer med den information vi fått genom våra litteraturstudier. De olika data 
jämfördes för att hitta kopplingar och skillnader i hur användningen av de olika verktygen 
beskrevs.

Analysens fokus kan ligga på enskilda individer och/eller gripande över flera fall. När fokus 
ligger på den enskilde individen jämförs inte intervjuobjekt eller olika situationer som vi 
observerat, utan här sätts förståelsen för den enskilda individen i fokus. En övergripande 
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analys ser däremot närmre på ett ämne och försöker förklara hur flera individer uppfattar ett 
ämne. I en sådan analys är fokus på den enskilde individen något nedtonad. (Jacobsen, 2002) 

I empiridelen (kapital 4) fokuserade vi på individen. Individen i vår studie var den enskilda 
banken. Empirin gav således en bild av den enskilde bankens uppfattning om användningen 
av de olika verktyg banken kan använda sig av för att förmå små företag att agera i bankens 
intresse. I analysdelen (kapitel 5) jämfördes sedan de olika bankernas svar, tillsammans med 
teorin, och en övergripande bild togs fram av det fenomen som vi undersökte i vår studie.

3.9 Validitet och reliabilitet

En undersökning ska, oavsett vad den rör sig om, uppfylla två krav;

1. Den ska vara giltig och relevant (valid)
2. Den ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel)

(Jacobsen, 2002)

När vi gjorde vår undersökning var det viktigt att vi såg till att våra källor var de rätta och att 
dessa källor lämnade ut rätt information, annars hade inte undersökningen haft någon större 
giltighet (validitet) eller tillförlitlighet (reliabilitet). Problem som kan uppstå vid kvalitativa 
undersökningar är många, men som gyllene regel gäller att information från flera oberoende 
källor ger en giltig beskrivning av fenomenet som vi undersöker. (Jacobsen, 2002) Det är 
viktigt att använda sig av respondenter som har närhet till det ämne som behandlas, desto mer 
erfarenhet och kunskap inom ämnet desto högre sannolikhet att den information som lämnas 
är korrekt. För att erhålla korrekt information valde vi att intervjua endast personer med tio 
års erfarenhet eller mer. Vi valde vidare även att endast intervjua banktjänstemän verksamma 
i storstadsområden som har vår problemställning i sin arbetsuppgift. Respondenterna kan även 
ha incitament till att inte berätta sanningen, ofta när det gäller tabubelagda ämnen (Jacobsen, 
2002). En del av de frågor vi ställde kunde upplevas som känsliga hos de bankmän som vi 
intervjuade. För att få reliabilitet i svaren på dessa frågor var det viktiga att vi var tydliga i vad 
vi menade med frågan. 

Ett annat problem kan vara hur informationen kommer fram, att frågorna ställs objektivt och 
ej ledande ifrån vår sida eftersom vi (undermedvetet) kan ha incitament till att få fram vissa 
resultat (Kvale, 1997). Vi undvek detta problem till så hög grad som möjligt genom att vi 
ställde frågorna på ett neutralt och icke-ledande sätt.

För att stärka vår reliabilitet skickade vi ut underlag till respondenterna innan vi gjorde 
intervjuerna innehållande information om studiens problemformulering, definitioner och 
avgränsningar samt intervjuns diskussionspunkter, detta för att de skulle kunna ge bättre och 
utförligare svar på frågorna. Det reducerade även risken för att våra frågor skulle misstolkas 
och att respondenterna därmed skulle ge oss fel eller ickerelevant information. Eftersom vi 
även läste in oss på området blev vi säkrare på att vi ställde rätt frågor för att få ut önskad 
information vid undersökningen, vilket i sin tur ledde till högre validitet.

Vi avslutade intervjuguiden med att fråga respondenterna ifall det var något vi hade missat 
inom det aktuella området, detta för att göra oss säkrare på att vi inte missat viktig 
information.
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4. EMPIRI

I detta kapitel redogör vi för de svar vi fått i våra intervjuer. Kapitlet går igenom varje banks 
svar angående kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag och 
svaren kring de verktyg banken kan använda sig av för att förmå små företag att agera i 
bankens intresse.

4.1 Handelsbanken

Texten är baserad på intervju gjord med Anders Persson (chef för kreditavdelningen) som 
arbetar på Handelsbanken i Malmö.

4.1.1 Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

Handelsbanken gör, precis som vid kreditaffärer med stora företag, analyser av de små 
företagens affärsidé, finansiella rapporter och omvärld. Vid kreditaffärer med små företag 
finns det dock ett särskilt intresse för företagsledaren. I små företag är företagsledaren och 
ägaren ofta samma person. Det är denne som kommer med idéer och planer för framtiden och 
det är även ofta denne som sköter kontakter och administrativa uppgifter inom företaget. De 
andra personerna i företaget har en mer underordnad roll utan ett direkt inflytande på beslut 
rörande företagets drift och framtida planer. Att den enskilde företagaren har ett sådant stort 
inflytande över sitt företag gör att det blir svårare för banken att göra bra bedömningar av 
företagets framtid. Det är t.ex. svårt för banken att avgöra hur företaget påverkas om 
företagsledaren på ett eller annat vis skulle falla bort från företaget. 

Vid kreditaffärer med små företag är det vidare svårare att få tag på riktigt bra finansiell 
information. Ofta saknas direkta ekonomifunktioner. Redovisningen sköts av personer vars 
ekonomiska kunskaper är begränsade, vilket gör att tilliten till kalkyler, budgetar och andra 
finansiella rapporter inte är lika hög som den är då stora företag, som har ekonomifunktioner, 
producerar de ekonomiska rapporterna. Eftersom de ekonomiska kunskaperna i små företag 
ofta är begränsade finns det en risk att företag gör investeringar som var för sig ser lönsamma 
ut utan att ta hänsyn till den ökade risken som fler affärer medför. Det finns slutligen även en 
risk med att företagare som hamnar i ekonomiska trångmål kan komma att undanhålla viktig 
finansiell information i rädsla för att bli av med krediten, något som dock är av mer sällsynt 
karaktär.   

4.1.2 Ränta

Banken försöker alltid ta ut så hög ränta som möjligt, dock efter vad som är rimligt rent 
marknadsmässigt. Räntans storlek beror dels på risken i kreditaffären och dels på 
konkurrenssituationen, ju högre risk och ju lägre konkurrens, desto högre ränta. Räntan är ofta 
högre för små företag beroende på en generellt högre risk och en lägre konkurrens om de 
enskilda krediterna.

Med räntan kan banken förmå företag att minska sin risk genom att ge företag som är tungt 
belånade en lägre ränta än på de mer riskfyllda lånen så att företaget amorterar de mer 
riskfyllda lånen först. Med räntan kan banken även påverka företagets amorteringstid. Ju 
högre ränta desto kortare amorteringstid. Gör företaget vidare en riskfylld investering tar 
banken ut en högre ränta för att kompensera risken. Om företaget genom en god relation kan 
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göra en bättre analys av företaget och skatta risken bättre kan räntans storlek påverkas. Bättre 
relationer har ofta effekten att risken minskar, vilket gör att räntan kan sänkas.

4.1.3 Säkerheter

Säkerheter försöker banken ta ut vid alla kreditaffärer. Ibland är det dock tekniskt omöjligt 
och ibland går det inte p.g.a. konkurrensskäl. Att målet är att ta ut säkerheter vid alla 
kreditaffärer beror på att bankens analys av företagets framtida återbetalningsförmåga aldrig 
till hundra procent kan säkerställas. Då krävs säkerheter för att undvika en förlust vid en 
felbedömning av företagets återbetalningsförmåga. Säkerheter kan tas ut i, i princip, vad som 
helst t.ex. fastigheter, fordon, inventarier, företagsinteckningar, fakturor o.s.v. Banken får se 
vad som är möjligt att ta ut som säkerhet i det specifika fallet.

Säkerheter tas främst ut i syfte att minska kreditaffärens risk för banken. En effekt som 
säkerheter kan ha på företag är dock att de kan komma att hämmas genom att de blir 
begränsade, t.ex. begränsas möjligheten till ytterligare lån då viss del av företagets tillgångar 
redan är pantsatta.

4.1.4 Personlig borgen

”Genom personlig borgen sätter vi extra press på den enskilda personen”

Precis som vid vanliga säkerheter kan personlig borgen tas ut i, i princip, vad som helst. 
Banken får även här se vad som finns tillgängligt i det enskilda fallet. Genom personlig 
borgen garanterar företagaren sin tilltro till sin affärsidé eller verksamhet. Personlig borgen 
sätter dessutom, till skillnad från vanliga säkerheter, en extra press på företagaren då dennes 
privata förmögenhet står på spel.

Personlig borgen används mycket, speciellt till mindre nystartade företag. Där är det ofta 
svårare att göra en bra bedömning av företagets framtida möjligheter, vilket medför en ökad 
risk för banken. För att sänka den risken får företagaren gå in med en personlig borgen till 
dess att denne har bevisat att företagsidén håller och företaget har utvecklats på ett sådant sätt 
som denne beskrivit initialt i kreditaffären. Ju större företaget blir desto mer substans finns det 
till att ta ut vanliga säkerheter ur företaget. Därav sjunker användningen av personlig borgen 
med företagets storlek. Äldre företag kan bygga säkrare framtida prognoser med hjälp av sitt 
track record, därav finns heller inte samma behov av personlig borgen vid kreditaffärer med 
äldre företag.

4.1.5 Relation

Hos Handelsbanken finns ett uttalat mål att ha en god relation med varje företag som banken 
gör kreditaffärer med. Målet är att göra alla typer av affärer med sina kundföretag, allt från 
försäkringar, rådgivning och placeringar till pensionsplanering och delägarskapsproblematik.  
Banken har ett system med en årlig uppföljning av alla företag med krediter, vilket gör att de 
minst en gång om året har en naturlig genomgång av alla sina kundföretag. Beroende på 
behov, tjänst och företag har banken kontakt med vissa av sina kundföretag varje dag medan 
de endast träffar vissa företag vid den årliga genomgången. Handelsbankens decentraliserade
organisation gör att de kommer mycket nära sina kundföretag. De känner till sina företag väl 
och vet precis vad som händer kring företaget. Närheten till sina kundföretag och den goda 
möjligheten till löpande kontakt gör att relationen till företagen stärks. 



Bankens kreditengagemang med små företag Empiri
-verktygen som förmår små företag att agera i bankens intresse

-24-

”Relationen ger oss en mycket större möjlighet att följa upp och påverka kunden att 
återbetala krediten än om vi inte hade haft en relation”

Bankens önskan är att genom relationen minska risken i företaget. Detta kan banken göra 
genom att hjälpa till med och sätta krav på att företaget bygger upp sin organisation t.ex. 
genom att utse en kompetent styrelse, eller se till att det finns en ordentlig ekonomifunktion i 
företaget o.s.v. Genom att bygga upp en kompetens i företaget skapas förutsättningar för 
införande av rutiner i form av ekonomisk redovisning och uppföljning av kalkyler och 
prognoser som förhindrar att företaget överraskas av finansiella trångmål eller kriser. En stark 
organisation kan alltså bidra till att bankens informationstillgång om företaget ökar. En ökad 
informationstillgång gör att det blir lättare för banken att göra bättre och säkrare analyser över 
företagets framtid, vilket tar bort en stor del av den riskfaktor som annars finns. Företaget kan 
även genom relationen säga till om de anser att en viss investering har för stor risk och vilken 
risk som är rimlig att ta. Banken kan även genom relationen ge råd om köpet av en investering 
ska ske genom leasing eller kontant betalning, vilka fördelar som finns skattemässigt o.s.v. De 
kan även hjälpa till med en diskussion kring hur företaget bäst plockar ut ersättning ur 
företaget eller hur kundfordringar bäst drivs in.

4.1.6 Delägarskap

Handelsbanken går aldrig in som delägare i ett kundföretag vid en kreditaffär. Oavsett om 
banken får eller inte så är det inget alternativ beroende på att de saknar intresse av att bevilja 
krediter till sig själva. Dessutom anser de vidare att det är företagen själva som besitter 
kompetensen att driva företaget. Banken ska enbart hålla sig till de tjänster de erbjuder i form 
av finansiell rådgivning, kreditgivning och placering. 

4.1.7 Covenants

Covenants är ett verktyg som banken använder sig mer och mer av vid kreditaffärer med 
företag. Ökningen av användningen av covenants beror på att bankens möjligheter att ta ut 
vanliga säkerheter vid kreditaffärer reduceras och då är covenants ett bra substitut. Covenants 
kan sättas på många olika sätt och i många olika poster och nyckeltal. Vanligast är att banken 
har en covenant i balansräkningen och en i resultaträkningen (t.ex. soliditetsmått och 
lönsamhetsmått). Med covenants kan banken begränsa företagets investeringsgrad för att 
undvika att eget kapital riskeras och sätta krav på hur företaget ska utvecklas. Beroende på 
vilket mått banken använder i avtalet så får de företaget att agera på olika vis.

Användandet av covenants är dock ovanligt vid affärer med små företag. Vid de kreditaffärer 
med små företag som covenants används handlar det om de större små företagen. Det finns 
framförallt två anledningar till att det vid kreditaffärer med små företag är svårt att ha med 
covenants i kreditavtalet. För det första är det svårt för banken att skapa en förståelse hos 
företagsledaren om covenants funktion. Företagsledaren har ofta ett begränsat ekonomiskt 
kunnande och för banken blir det då svårt att gå in och diskutera t.ex. räntetäckningsgrader 
eller andra finansiella mått är svårt. För det andra krävs det, för att covenants ska fylla sitt 
syfte, att det finns goda möjligheter för uppföljning. I små företag finns det oftast inte resurser 
och kunskaper för att lämna löpande rapporter, utan där görs finansiella rapporter en gång om 
året. Det är för få tillfällen för att banken ska kunna applicera covenants i affären. Vid större 
små företag som har ett större ekonomiskt kunnande och resurser att ge löpande finansiella 
rapporter kan det däremot som sagt fungera att ha med covenants i kreditavtalet.
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4.1.8 Performance pricing

När Handelsbanken använder sig av performance pricing i kreditavtal är dessa ofta kopplade 
till covenants. Priset banken tar ut sätts efter en trappa, har företag en viss lönsamhet eller en 
viss soliditet får dem ett visst pris. Prisskillnaden mellan den lägsta nivån och den högsta 
nivån på trappan är dock inte gigantisk, utan någonstans runt en till en och en halv 
procentenhet mellan den högsta och lägsta nivån. En del av målet med performance pricing är 
att styra företaget mot önskat beteende. Med performance pricing kan banken styra företagets 
riskbenägenhet. Ju högre risk företaget tar, desto mer får dem betala. Banken har satt vissa 
villkor för vad dem kan acceptera och går företaget utanför villkoren får dem betala ett högre 
pris.

Performance pricing används i princip aldrig vid kreditaffärer med små företag, utan 
användning begränsar sig till de stora företagen. Precis som vid användandet av covenants 
finns även här ett problem med att skapa en förståelse för nyttan med användningen av 
performance pricing i kreditavtalet. Det krävs dessutom även här att banken kan göra en god 
uppföljning av hur det går för företaget, vilket det ofta finns begränsade möjligheter till. En 
ytterligare anledning till att performance pricing används i begränsad utsträckning vid 
kreditaffärer med små företag är att små företag generellt sett tar mindre krediter. Då 
intervallet mellan den högsta kostnaden och den lägsta kostnaden i performance pricingavtalet 
är relativt liten har kostnadsskillnaden i huvudsak bara en effekt på större krediter.

I takt med att den begränsade möjligheten att ta ut vanliga säkerheter går ner i företagsstorlek 
och att konkurrenssituationen på marknaden hårdnar ser banken att det kan vara en möjlighet 
till större användning av performance pricing i framtiden. Dock krävs goda 
uppföljningsmöjligheter och ett intresse och en kunskap hos företaget för att det ska vara 
möjligt, vilket gör att det antagligen kommer att handla om lite större små företag med 
fungerande ekonomiavdelningar.
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4.2 Swedbank

Texten är baserad på intervju gjord med Per Richardsson (företagschef) som arbetar på 
Swedbank i Göteborg.

4.2.1 Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

I små företag är det generellt sett sämre ordning än i stora företag. Kunskapen och intresset 
kring företagets redovisning är ofta lägre än i stora företag. De minsta företagen är inte 
särskilt väl insatta i företagsjuridik och handelsavtal. Företagare i mindre bolag har ofta 
muntliga avtal där det saknas skrivna avtal med leverantörer och kunder. Bristerna i det 
ekonomiska kunnandet gör att informationstillgången i de små företagen är låg då de inte är 
kapabla till att utforma de finansiella rapporter som krävs för att banken ska kunna göra bra 
analyser av företaget. Små företag saknar även ofta välutvecklade organisationer med VD, 
ekonomichef, personalchef m.m. I stora företag finns det ofta en ekonomiavdelning som 
producerar alla typer av ekonomiska rapporter medan små företag istället har en extern 
redovisningskonsult som sköter redovisningen i företaget. Det som en ekonomifunktion kan 
göra, som den externa redovisningskonsulten inte är lika bra på, är att skapa olika slags 
kalkyler och budgetar som ger ett sken av framtiden genom de historiska finansiella 
rapporterna. Att denna funktion nästan alltid saknas i små företag gör att det blir svårare att 
följa ett sådant företag. 

Vid affärer med små företag stöter banken ofta på entreprenörer eller företagsledare som har 
hand om stora delar av sitt företags verksamhet. De är väldigt kunniga inom sitt 
verksamhetsområde, men har ofta brister i andra kunskaper vilket gör att banken måste lägga 
ner mer tid på att analysera personen vid kreditaffärer med små företag än vad de behöver 
göra vid kreditaffärer med stora företag där kontakten med företaget ofta sker genom en 
ekonomichef eller liknande. Företagsledare i små företag vill även gärna se snabba beslut och 
saknar därför ibland förmågan att analysera vilka beslut som är dem rätta att ta. Detta leder till 
att det blir mer chansartat att göra affärer med små företag.

4.2.2 Ränta

Genom räntan tar banken betalt för risken i affären. Då de inte tar ut några konsultarvoden är 
även dessa inräknade i räntan. Vid räntesättningen väger banken in den information de fått 
genom relationen, de säkerheter de har tillgång till, kassaflödet i företaget och vilken bransch 
företaget är verksamt i. Konkurrensen om krediten avspeglas även i räntesättningen. Lägst 
räntemarginal har fastighetsbolagen. De bolagen ger de säkraste krediterna och det är lätt för 
banken att räkna på risken och återbetalningsförmågan i dessa bolag. Bortsett från 
fastighetsbranschen går det att se en koppling mellan företagets storlek och marginalen på 
räntan. Ju större företaget är desto lägre blir räntemarginalen och vice versa. Detta beror på att 
risken generellt sett är större i små företag och att konkurrensen om de större företagens 
krediter är större.

Genom räntan kan banken styra företaget mot vissa produkter. Genom att höja priset för 
checkkredit och minska den på fakturakredit kommer banken åt säkerheter. Det är dock inget 
redskap som banken jobbar aktivt med, men det finns som en möjlighet. Det finns även idéer 
att, genom räntesättningen, styra företag till att betala av riskfyllda lån framför riskfria lån 
genom att sätta räntan lägre på krediten med låg risk. Normalt sätts dock räntan efter risken i 
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affären och då gäller att ju färre riskfyllda lån företaget har och ju mer självfinansierat 
företaget är desto bättre pris får de på krediten.

4.2.3 Säkerheter

Säkerheter tar banken ut vid nästan alla kreditaffärer med små företag. Vid kreditaffärer med 
större bolag är det däremot inte säkert att banken tar ut realsäkerheter då covenants ersätter 
dess funktion. Då banken tar ut realsäkerheter gör dem det i form av företagsinteckningar, 
fastighetsinteckningar och annat som finns att tillgå i den aktuella affären. Vilka säkerheter 
banken tar ut är även en konkurrensfråga. Är konkurrensen t.ex. stor om en kund får banken 
se till företagets önskemål i större utsträckning än då konkurrensen är lägre.

Säkerheternas primära syfte är att skydda banken vid en eventuell företagskonkurs. De kan 
genom att ta ut olika slags säkerheter skydda sig mot en eventuell likvidationsrisk. Om ett 
företag t.ex. har många kunder kan banken välja att ge företaget en fakturakredit där de 
pantsätter fakturorna. Vid en företagskonkurs får då banken hela kundfordringsunderlaget. 
Hade banken istället haft en checkkredit hade de bara kommit åt 55 % p.g.a. den rådande 
förmånsrättslagen. Säkerheter kan ha en förmåga att knyta företaget närmre banken. Företag 
som lämnat en säkerhet hör av sig om verksamheten börjar gå sämre, vilket ökar bankens 
chanser att hjälpa företaget på fötter igen. Detta är en effekt som dock blir ännu tydligare om 
företagaren dessutom lämnar en personlig borgen (mer om det i 4.2.3). 

4.2.4 Personlig borgen

Personlig borgen används ofta vid kreditaffärer med de lite mindre företagen. Personlig 
borgen kan t.ex. tas ut i villafastighet, fordon och andra tillgångar som finns tillgängliga. 
Effekterna personlig borgen har liknar de effekter som vanliga säkerheter har, men här med en 
förhöjd effekt. Finns det ett borgensåtagande med i kreditavtalet visar det att företagaren tror 
på sin idé, för skulle den inte fungera förlorar han/hon även privata tillgångar. Innehåller 
kreditavtalet ett borgensåtagande ökar även incitamenten för företagaren att höra av sig till 
banken om det skulle börja gå dåligt i verksamheten. Företagare i små företag har en tendens 
att, så fort det börjar gå dåligt, bli handlingsförlamade. Då är det viktigt för banken att så 
tidigt som möjligt få reda på detta. Banken har goda möjligheter att, genom intern kunskap 
och kontakter, få verksamheten att rulla vidare bara problemet uppmärksammas i tid. Banken 
kan t.ex. hjälpa till att stärka organisationen genom att hitta nya ägare, kompetenta 
styrelsemedlemmar o.s.v.

4.2.5 Relation

Banken har varje år uppföljning av alla sina kreditåtaganden. Varje företag ska lämna sina 
årsrapporter, vilka banken sedan använder sig av för att göra en ny analys av företaget. 
Analysen görs dels över hur det har gått, men även hur det kan förväntas gå för företaget i 
framtiden. Beroende på bransch, behov och betydelse för bank och kundföretag träffas 
parterna olika mycket. Vissa företag har banken en mer löpande kontakt med, medan banken 
endast träffar vissa företag vid den årliga genomgången. 

Banken har olika syften med att ha en god relation med kundföretaget. Dels är det för att få en 
inblick och större kunskap om företagets verksamhet och dels är det för att kunna öka sin 
försäljning av kringtjänster till företaget. Eftersom räntemarginalen har sjunkit de senaste åren 
måste banken sälja mer än bara krediten. De erbjuder kunden lösningar för sparande, flöden i 
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form av bankgiro, system för utlandsbetalningar, datasystem för börshantering, 
penninghantering, försäkringar och bokföringsprogram via internet (e-bokföring). Genom 
försäljning av kringtjänster får banken gratis en ökad kunskap om kundföretaget, vilket i sin 
tur gör att det blir lättare att ta beslut kring kundföretaget.

Genom relationen ökar bankens möjligheter att ha en rådgivande roll. Banken kan genom 
relationen hjälpa företaget genom att delge företaget sin syn på olika delar av verksamheten.    
De kan hjälpa företaget att tillsätta styrelser, ekonomifunktioner, VD o.s.v. Banken har ett bra 
nätverk för att hitta personer med de egenskaper som företaget behöver. Det kan vara önskvärt 
hos banken att företag har en styrelse som sätter press på företagsledningen när det gäller att 
ta olika beslut och genomföra olika aktiviteter. Banken kan även gå in och ge sin syn på olika 
investeringar för att t.ex. ge sin åsikt om risktagandet i affären. 

4.2.6 Delägarskap

Delägarskap är i princip inget som banken idag använder sig av. Det skulle kunna ske för att 
skydda en pant, men då går banken bara in en kortare period tills läget har stabiliserats. 

”Jag tror det finns en rädsla i systemet för att man inte prövat detta innan”

Banken ser delägarskap som ett intressant alternativ. Genom delägarskap skulle banken ges 
möjlighet att påverka företaget i ännu större utsträckning än vad som kan göras idag. 
Delägarskapet ska dock inte vara långsiktigt utan ske med snabba insatser för att i vissa lägen 
påverka företaget mot en viss riktning t.ex. vid en stor investering eller en utlandslansering 
etc. Att verktyget inte används idag tror banken beror på att det finns en rädsla i systemet för 
att det är ett oprövat redskap. Många inom banken ser sig inte själva i rollen att leda ett 
företag, vilket gör att de drar sig från den möjligheten.    

4.2.7 Covenants

På de minsta företagen används covenants nästan ingenting. Det blir mer förekommande vid 
kreditaffärer med företag som omsätter 20 miljoner kronor och uppåt. Covenants är oftast 
knutna till balansräkningen och ju större företaget är desto större omfattning får 
covenantavtalet. Med covenantavtalet vill banken begränsa företagets möjligheter att göra för 
riskfyllda affärer som äventyrar företagets soliditet och därigenom den framtida 
återbetalningsförmågan. Covenantavtalet kan även innehålla klausuler som säger att företaget 
inte får avyttra eller pantsätta några andra av deras tillgångar utan bankens medgivande.  

Att covenants är ovanligt vid kreditavtal med de mindre företagen beror på att det är svårt att
ha en diskussion med små företag kring dessa avtal. De lämnar hellre en borgen, en säkerhet 
eller en pant. Då finns det inga större anledningar för banken att skriva covenantavtal. För att 
covenantavtal ska ha en effekt krävs även att banken har bra möjligheter att löpande få 
finansiella rapporter från företaget. Detta är lätt vid affärer med stora företag med 
ekonomifunktioner. Banken kan vid affärer med dessa företag få tillgång till månadsrapporter, 
kvartalsrapporter och reviderade halv- och helårsrapporter. Små företag har av kunskaps- och 
kostnadsskäl inte möjligheter att leverera sådana rapporter. Det gör att covenantavtalet 
baseras på osäkra rapporter, vilket gör det hela ganska värdelöst. Användningen av covenants 
har dock gått ned i företagsstorlekar de senaste tio åren och banken ser att användningen av 
dem kan komma att breda ut sig. Dock krävs det att förutsättningarna för bl.a. uppföljning blir 
bättre.
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4.2.8 Performance pricing

Banken har idag ganska dåliga möjligheter att gå in och ändra räntan i en kreditaffär om inte 
räntehöjningen beror på att det allmänna ränteläget höjs. Bankens skillnad i nivå mellan 
performance pricingavtalets lägsta räntenivå och högsta räntenivå är från ca 40 räntepunkters 
marginal till ca 1 % marginal. För att verktyget ska ha en effekt på kreditaffären krävs det 
därför en kredit av en sådan storlek att det blir ekonomiskt kännbart för företaget om räntan 
ändras i detta intervall. Då verktyget används handlar det om att få företag att undvika risker. 
Tar företaget en stor risk får de betala för den. Performance pricingavtalet är ofta satt till en 
covenant, vilket gör att banken t.ex. kan ha ett krav på att företaget ska hålla en viss nivå på 
soliditeten för att undvika en räntehöjning. Ju bättre företaget uppfyller bankens krav desto 
bättre räntevillkor får dem.

”Jag tycker vi har för stela avtal idag och hade gärna sett mer flexibla avtal där vi i vissa 
lägen får bättre betalt och i vissa lägen får sämre betalt”

Då små företag generellt sett tar lägre krediter får performance pricingavtalet en reducerad 
effektivitet. Precis som med covenants finns även här problemen med att det är svårt för 
banken att föra en diskussion med företaget om verktygets utformning och funktion. Små 
företag vill ofta veta en exakt kostnad för hela kreditförloppet. Även vid detta verktyg krävs 
att banken har goda möjligheter att få löpande finansiella rapporter av företaget. I små företag 
finns ofta inte den möjligheten, vilket gör att verktyget sällan används i denna typ av 
kreditaffärer. Det finns dock en önskan i banken att det i framtiden ska gå att ha mer flexibla 
kreditavtal där banken får betalt för en ökad risk i företaget och vice versa. Användandet av 
performance pricing har blivit vanligare och har även gått ner i företagsstorlek. Banken tror 
att användandet, i och med basel II, kommer att öka mer beroende på reglernas krav på att 
företaget självt ska ansvara över en intern kapitalutvärdering. Genom det kommer banken 
bl.a. att kunna få bättre information om företaget och dess möjligheter att betala tillbaka lånet. 
Dock kommer ökningen främst att ske vid kreditaffärer med de större företagen.
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4.3 Nordea

Texten är baserad på intervju gjord med Anders Lannér (kreditanalytiker) som arbetar på 
Nordea i Göteborg.

4.3.1 Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

Banken anser att kreditengagemanget skiljer sig beroende på var i definitionen 1- 50 anställda 
företaget ligger i. Företagen i den nedre delen saknar ofta kompetens att presentera rapporter 
och prognoser kring framförallt marknad och framtida utveckling. Detta beror ofta på att de 
minsta företagen inte har någon ekonomifunktion. Bristen på ekonomifunktion gör att banken 
måste trycka på mer för att få tillgång till den information som behövs. De företagen som 
ligger i den övre delen av definitionen har ofta en fungerande ekonomifunktion och dessa 
företag har oftast en bättre förståelse för vilken information banken behöver t.ex. budgetar och 
prognoser. De minsta företagen brukar även brista i kompetens kring marknad, produkt och 
försäljning. Finns kompetensen begränsar den sig dock ofta till bara ett av områdena. 
Entreprenörens roll i de mindre företagen gör även att risken i små företag ökar då dennes roll 
blir betydligt viktigare i små företag än i stora företag. Detta beror på att entreprenören sköter 
det mesta i företaget, har den största kunskapen och har kontakten med företagets leverantörer 
och kunder. Det finns även en faktor från bankens sida som gör att informationstillgången är 
sämre i små företag än i stora och detta är att företagsrådgivarna som hanterar de mindre 
bolagen ibland har mindre kompetens kring kreditprocessen än vad de som hanterar stora 
företag har. Detta kan bidra till att det blir svårare för banken att få in den information de vill 
ha från de minsta företagen.  

4.3.2 Ränta  

Räntan består av en riskfri del och en riskdel. Riskdelen anser banken är svår att kvantifiera, 
framförallt verksamhetsrisken. De anser att de i regel tar ut för lite kompensation för 
riskdelen, vilket beror på att konkurrensen pressar ner räntemarginalen. Banken försöker dock 
att inte använda räntan som ett konkurrensmedel i allt för stor utsträckning. De försöker t.ex. 
undvika att sätta en viss ränta bara för att företaget har blivit erbjuden en annan ränta på en 
annan bank om de inte tycker att priset står i paritet med risken. Räntan kan även påverkas av 
att företaget genererar stora inkomster via kringtjänster. Ju fler kringtjänster företaget väljer 
att köpa, desto lägre ränta får dem på sin kredit.

”Vi på banken ser inte räntan som ett styrmedel utan som den betalning vi tar för risken vi 
utsätter oss för”  

Banken har inte något uttalat mål att använda räntan som styrmedel, utan ser det i första hand 
som betalningen för den risk de tar. Ibland kan den dock få företag att agera på ett visst sätt 
t.ex. vid ett investeringslån. Om räntan är hög kan detta göra att företaget väljer att ha en 
kortare amorteringstid. Räntan kan även höjas för att få företaget att inte ta mer krediter i 
banken. Små företag har oftast en högre risknivå vilket leder till att räntan är högre initialt, 
men om ett företag ökar sin kreditvärdighet avsevärt under kredittiden kan det hända att 
villkoren omförhandlas. En god relation med banken kan även påverka räntan så att den 
pressas ner d.v.s. att banken sänker sin riskersättning.



Bankens kreditengagemang med små företag Empiri
-verktygen som förmår små företag att agera i bankens intresse

-31-

4.3.3 Säkerheter

Vid kreditaffärer med små företag kräver banken nästan alltid säkerheter. Vid kreditaffärer 
med stora företag vägrar företagen ofta att lämna säkerheter. Då använder sig banken av andra 
metoder t.ex. covenants för att täcka upp bristen på vanliga säkerheter. Säkerheter som 
används vid kreditaffärer med små företag är företagsinteckningar, realsäkerheter och borgen. 
Vilken typ av säkerhet som används beror på vad företag har möjlighet att lämna säkerheter i. 
Har företaget t.ex. en fastighet så används denna som säkerhet o.s.v. I vilken utsträckning 
banken väljer att ta ut säkerheter kan påverkas av företagets relation med banken. Ett företag 
som har en god relation med banken kan t.ex. få lägre säkerhetskrav. 

”Vi ser säkerheter först och främst som ett skydd ifall företaget går i konkurs, men till en viss 
del kan säkerheter påverka företagets beteende”

Hur mycket säkerheter som tas ut beror på företagets återbetalningsförmåga. Bedöms 
företaget ha en väldigt bra återbetalningsförmåga kan banken ”tumma” på säkerhetskraven. 
Banken ser säkerheterna främst som ett medel för att skydda sig om företaget, p.g.a. en 
felbedömning eller andra faktorer, hamnar i obestånd. Men de ser även att framförallt 
realsäkerheter kan öka incitamenten för företaget att återbetala lånet då de inte vill bli av med 
den tillgång de har pantsatt. 

4.3.4 Personlig borgen

Vid kreditaffärer med de minsta företagen är det mycket vanligt att banken använder sig av 
privata säkerheter. Borgen ses ofta som ett komplement till vanliga säkerheter förutom i 
nystartade och mindre företag där det i stor utsträckning är den viktigaste formen av 
säkerheter. Detta beror på de mindre och nystartade företagens begränsade förmåga att ge 
vanliga säkerheter. Användningen av dessa avtal minskar i betydelse ju större företaget blir. 
Vid större företag är det inte säkert att ägare och företagsledare är samma person. Detta gör att 
ägarens möjlighet att styra allt i företaget minskar, vilket leder till att borgensavtalen blir 
mindre effektiva. De privata säkerheterna kan bestå av att ägaren pantsätter sitt hus eller andra 
personliga tillgångar. Banken anser att personlig borgen kan öka incitamenten för en 
företagare att återbetala krediten mer än vad vanliga säkerheter gör. Detta beror på att 
borgensavtalen slår mot ägarens personliga tillgångar. En nackdel med personlig borgen är att 
de kan vara svåra att värdera då t.ex. privatekonomin kan förändras fort.

4.3.5 Relation

Banken försöker att ha en relation med alla sina kunder, men detta är väldigt svårt, framförallt 
med små företag, då varje företagsrådgivare har väldigt många kunder. Vissa företag vill bara 
ha en kredit och använder sig inte av några kringtjänster vilket gör att en god relation blir svår 
att upprätthålla. Bankens mål är dock att känna och förstå sina kunder och de vill inte bara ses 
som en leverantör av pengar utan även som en rådgivare och affärspartner. De gör varje år 
minst en uppföljning av alla företag som har krediter i banken. Klassificeras företaget som en 
högriskkund görs däremot uppföljningar upp till fyra gånger per år. Banken menar att det blir 
viktigare att ha en god relation med företaget ju större det blir då dessa affärer genererar mer 
pengar för banken. De försöker även förstärka relationen med företaget genom att erbjuda 
dem kringtjänster som t.ex. betalningslösningar. De använder den information de får in från 
kringtjänsterna när de senare gör bedömningar av företaget. 
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Banken anser att relationen kan hjälpa till att ge mer och bättre information om företaget, 
vilket gör att de lättare kan komma fram till lösningar på de problem som uppstår hos 
företaget. Den ökade tillgången på information gör det lättare för banken att bedöma 
företaget. En god relation gör att banken tidigare får varningssignaler om företaget är på väg 
åt fel håll, vilket gör att de snabbare kan diskutera med företaget vad som kan göras för att 
förbättra situationen. De tror även att ett företag med en god relation till banken gärna vill 
göra rätt för sig och att de hör av sig om det börjar gå sämre för företaget. 

Banken anser att relationen är det viktigaste verktyget när det gäller att påverka företaget.
Genom rådgivningen kan banken påverka företagets agerande och försöka få dem att agera på 
ett sätt som är positivt för banken. En god relation leder till att företaget får ett större
förtroende för banken, vilket leder till att de lättare kan påverka företaget till olika beslut. 
Banken ger företaget rådgivning inom de flesta områden från att ge sin åsikt om en ny 
investering till att hjälpa dem med nya marknadsstrategier. Detta ger dem möjlighet att 
påverka företaget från att avstå från vissa affärer som banken anser vara för riskfyllda.

4.3.6 Delägarskap

Banken använder sig aldrig av delägarskap vid kreditaffärer med såväl små som stora företag. 
De menar att det är förbjudet att göra det enligt bankrörelselagen som säger att banken skall 
syssla med kreditverksamhet och inte vara riskkapitalist. Banken tror inte att det kommer bli 
aktuellt i framtiden att använda sig av delägarskap. De menar att incitamenten för företagaren 
att klara projektet sjunker om banken är delägare i företaget, för då är det i stället banken som 
tar de stora riskerna. Banken tror inte heller att de kommer att jobba med riskkapital, men om 
de gör det blir det i så fall i ett separat bolag. 

4.3.7 Covenants

Covenants används inte i någon större utsträckning vid kreditaffärer med små företag, dock 
förekommer det att det används vid kreditaffärer med de större småföretagen. Det används 
överhuvudtaget inte på de mindre bolagen. Covenants används oftast som ett komplement till 
vanliga säkerheter då dessa kan vara svåra att värdera eller vid stora investeringar som t.ex. 
företagsuppköp då det är svårt att täcka hela affären med vanliga säkerheter. Covenants är 
som vanligast vid affärer med riktigt stora företag då dessa företag oftast inte vill ge vanliga 
säkerheter. Vid dessa affärer använder banken sig av större covenantpaket som innehåller 
olika nyckeltal både från balans- och resultaträkningen t.ex. soliditet- och lönsamhetsmått. 
Dessa mått används inte på små företag då det ofta finns begränsade möjligheter till 
uppföljning. Små företag saknar ofta delårsbokslut och levererar finansiella rapporter som är 
mindre tillförlitliga. Nyckeltalen är t.ex. mindre tillförlitliga i små företag, framförallt 
lönsamhetsmått, då företagets och ägarens personliga ekonomi ligger väldigt nära varandra. 
Ägaren har därför möjligheter att gå in och justera lönsamheten ganska enkelt genom att t.ex. 
hålla inne sin ersättning i företaget. En covenant som är vanlig vid kreditaffärer med små
företag är aktieägarlån, vilket innebär att företaget inte får betala tillbaka ägarlånen innan 
banken fått tillbaka sina krediter.

Covenants gör att banken kan påverka företaget att gå i den riktning som banken vill. De kan 
genom att t.ex. använda olika nyckeltal i covenantavtalet begränsa företagets möjlighet att 
göra riskfyllda investeringar som påverkar företagets nyckeltal negativt. Banken anser att 
covenants borde användas i större utsträckning, framförallt efter ändringarna i 
förmånsrättslagen, då det har blivit mindre lönsamt för banken att skriva företagsinteckningar.  
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4.3.8 Performance pricing

Performance pricing används i princip ingenting vid kreditaffärer med små företag, utan 
nästan uteslutande vid affärer med de största företagen då dessa inte gärna vill lämna vanliga 
säkerheter. Vid affärer med små företag finns aldrig några klausuler som säger att räntan skall 
stiga eller sjunka när ett nyckeltal når en viss nivå. Små företag får istället omförhandla sina 
räntevillkor om deras kreditvärdighet har ökat och på så sätt kompenseras för den högre ränta 
de haft initialt. 

Anledningen till att performance pricing inte används vid affärer med små företag är att 
konkurrenssituationen gör att det är svårt att få in klausuler i kontrakten. Ett annat problem är 
att kontrakten är svåra att följa upp p.g.a. att företagen sällan har delårsbokslut och att de 
rapporter som levereras är av lägre kvalitet. För stora företag är det lätt att bygga avtalen på 
en kreditvärdighet som beräknas av en tredje part t.ex. S & P (Standard & Poor’s). Denna 
möjlighet finns inte vid kreditaffärer med små företag då företag som S & P inte gör en rating 
av små företag. Detta leder till att avtalen får sättas efter bankens rating, vilket i sin tur gör att 
företagen kan ha svårt att acceptera en högre ränta som baseras på den rating som banken 
själva har räknat fram. Banken menar att säkerheter istället får kompensera den högre eller 
lägre räntan de mindre företagen får t.ex. om de tar ut en högre ränta lättar de ofta på 
säkerhetskraven. 

Banken tror inte att performance pricingkontrakten kommer att bli vanligare i framtiden. Om 
det trots allt skulle bli vanligare tror de att det kommer att bli det för de större småföretagen. 
Detta beror på att stora företag har en bättre förhandlingsposition gentemot banken vilket gör 
att banken inte kan ta ut säkerheter och då används istället performance pricingkontrakt. Små 
företag har inte samma förhandlingsposition utan blir tvungna att acceptera de vanliga 
säkerheterna, vilket gör att banken inte behöver använda performance pricingkontrakten som 
komplement till vanliga säkerheter vid dessa kreditaffärer.  
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4.4 SEB

Texten är baserad på intervju gjord med Håkan Lundquist (chef för affärsproduktion) som 
arbetar på SEB i Malmö.

4.4.1 Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

”I små företag är entreprenören ofta specialist på en sak t.ex. försäljning eller produktion, 
men får ändå sköta ekonomin”  

Banken ser att det finns vissa problem som uppkommer vid kreditgivning till små företag. Det 
första är att informationstillgången ofta är sämre i små företag än i stora företag. Detta 
uppkommer p.g.a. att små företag ofta har problem med att utforma rapporter, framförallt 
likviditetsbudgetar och andra framåtriktade rapporter. Detta beror på att det i små företag i 
många fall inte finns samma ekonomiska kompetens som finns i stora företag. Det finns inte 
en utarbetad ekonomifunktion utan entreprenören håller själv i ekonomin. Ett annat problem 
kan vara att ägaren sköter allt i företaget trots att denne inte har kompetensen, vilket leder till 
att kompetens ofta saknas inom vissa områden t.ex. ekonomi, försäljning. Det gör även att 
ägaren får en för stor arbetsbörda, vilket leder till att denne inte kan fokusera på de saker 
han/hon är bäst på. Ägaren/företagsledaren har även i små företag ofta en viktig roll i 
företaget då det är han/hon som sköter all kontakt med kunder, leverantörer, bank etc. Detta 
gör att företaget blir väldigt sårbart om ägaren/företagsledaren skulle försvinna från företaget. 
Banken anser att detta problem är väldigt stort idag då många av bankens kunder är 40-talister 
som snart ska gå i pension. De menar att många företag inte förbereder generationsskiftet i 
tillräckligt god tid. De anser vidare att företagen i god tid måste se till att få in rätt personer i 
företaget så de kan skapa de kontakter med intressenterna som krävs för att kunna driva 
företaget vidare utan alltför stora problem. Ett annat problem som kommer ifrån saknaden av 
ekonomisk kompetens är att de små företagen ibland omedvetet kan utelämna information 
som kan vara viktig för banken t.ex. information om att företaget har ekonomiska svårigheter. 

4.4.2 Ränta

Banken använder sig inte av räntan som ett styrmedel utan ser den som en ersättning för den 
risk de tar. De menar att risken är större vid affärer med små företag. Detta leder till att 
banken tar ut en större räntemarginal vid dessa kreditaffärer. Konkurrensen på marknaden har 
ökat de senaste åren vilket har resulterat i att prispressen på marknaden har ökat. Detta har lett 
till att bankens marginaler har minskat. Enligt banken har kunderna blivit mer aktiva och 
medvetna och ser idag, mer än tidigare, vilken ränta de kan få hos konkurrerande banker. 
Även företagets relation med banken kan spela in vid räntesättningen. Ett företag som har en 
väldigt god relation med banken kan få en lägre ränta. Banken har i ett försök att knyta 
kunden närmre sig börjat skriva in i vissa avtal att företaget skall köpa flera av bankens andra 
tjänster. Räntan kan påverkas av hur mycket pengar företaget i sin helhet kan generera 
banken. Använder företaget många kringtjänster och banken tjänar mycket pengar på dem 
kan de tänka sig att sänka räntan på krediten så att företaget stannar kvar som kund.

4.4.3 Säkerheter

Banken använder sig av säkerheter vid nästan alla affärer med små företag. Den enda 
anledningen till att de inte skulle använda sig av säkerheter vid en affär med ett litet företag är 
om företaget skulle ha en exceptionellt god relation med banken. De säkerheter som är 
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vanligast förekommande är företagsinteckningar och realsäkerheter. Vilken typ av säkerhet 
banken tar ut varierar beroende på vilka tillgångar som finns tillgängliga i företaget. Om 
företaget har tillgångar som kan pantsättas så används dessa, annars används 
företagsinteckningar. Banken tror att säkerheter till en viss del kan påverka företagets 
agerande, men de menar att säkerheter först och främst är till för att banken skall ha någon 
form av skydd vid en eventuell företagskonkurs. Företagsinteckningar anser de inte kan 
påverka ett företags agerande, men realsäkerheter tror de däremot kan få företaget att agera 
lite försiktigare än vad de gjort om de inte hade lämnat en realsäkerhet.

4.4.4 Personlig borgen   

Personlig borgen är vanligt förekommande vid krediter till små företag. Borgen används 
nästan alltid vid affärer med nystartade företag och är även väldigt vanligt vid utlåning till de 
minsta företagen. Personlig borgen förlorar dock sin betydelse ju större företaget är beroende 
på att företagare i stora företag inte är lika personligt knutna till företaget som företagare i 
små företag är. Personlig borgen kan användas på alla typer av personliga tillgångar t.ex. pant 
i villa, kapitalkonton etc. Vilken typ av tillgång banken använder i borgensavtalet beror på 
vad som finns tillgängligt i den aktuella affären. De anser att borgen kan användas för att 
företaget inte skall agera på ett sätt som får negativa konsekvenser för banken. Företag, där 
ägaren har en personlig borgen i t.ex. sin villa, agerar på ett mindre riskfyllt sätt p.g.a. att 
ägaren inte vill riskera att förlora sin privata tillgång. Banken menar att personlig borgen är ett 
mycket effektivare sätt att få företaget att agera mindre riskfyllt än vad realsäkerheter är då 
den personlig borgen är knuten direkt till företagsledarens privata ekonomi.

4.4.5 Relation

Banken har som mål att ha en god relation med sina kunder. Detta kan ibland bli svårt då 
vissa kunder inte vill ha någon omfattande relation med banken eller p.g.a. att det i vissa fall 
inte blir ekonomiskt lönsamt för banken att ha en god relation med företaget då relationen inte 
genererar några större inkomster till banken. Målet hos banken är trots det att besöka 
kundföretagen minst tre gånger om året. Besöken gör banken på plats då de anser att de får en 
bättre uppfattning om företaget och dess verksamhet via dessa besök. Banken använder sig 
även av kringtjänster för att få en bättre relation med företaget. De kringtjänster de erbjuder 
företagen är t.ex. betalningstjänster, leasing etc. Banken har som mål att alla kunder skall 
använda så många kringtjänster som möjligt och den information som de får om företaget 
genom kringtjänsterna används för att göra en bättre bedömning av företaget. 

Banken ger även rådgivning till företagen. Målet med rådgivningen är att banken ska kunna 
hjälpa företaget med lösningar som kan förbättra deras affärsvillkor, vilket i sin tur leder till 
att banken får sin kredit återbetalad. Denna rådgivning kan t.ex. användas för att få företaget 
att minska sina risker. Om banken har en god relation med företaget ökas möjligheterna till att 
förmå företaget att agera på ett visst sätt som är gynnsamt för banken. Detta beror på att om 
banken och företaget har en god relation får företaget ett större förtroende för banken, vilket 
gör att de lyssnar mer på de råd banken ger dem. Banken ger företag råd inom nästan alla 
områden. De ger sin åsikt kring olika investeringar som företaget skall göra och de säger ifrån 
om de tycker att investeringen är för riskfylld. De kan även ge dem råd kring 
marknadsproblem t.ex. om de tycker att företaget har för få stora kunder. Då kan banken ge 
företaget rådet att diversifiera sin kundkrets eller så kan banken hjälpa företaget att hitta nya 
kunder på nya marknader där banken är aktiv och har ett kontaktnät. De kan även hjälpa 
företaget med att förbättra sina rutiner så att informationsflödet till banken blir bättre eller 
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hjälpa företaget vid rekrytering av nyckelpersoner t.ex. ekonomichef eller styrelseledamöter 
till företaget för att t.ex. förbättra deras ekonomifunktion. En god relation gör även att banken 
tidigare får tillgång till varningssignaler om företaget börjar gå sämre. Detta gör att banken 
tidigare kan agera på dessa signaler och hjälpa företaget med dess problem.

4.4.6 Delägarskap   

Banken använder sig inte av delägarskap vid kreditaffärer med små företag. Det finns en 
avdelning på banken som satsar pengar i ägarkapital, men då i större företag. Delägarskap 
används inte vid krediter till små företag p.g.a. att banken misstänker att det hade varit 
ekonomiskt olönsamt. Arbetet att vara delägare i företag tar mycket tid och blir väldigt dyrt. 
Banken tror även att det kan vara svårt att skilja på sina olika roller om de är både 
kreditgivare och ägare. De tror att det skulle kunna uppkomma problem när det gäller att 
bevilja krediter till ett företag som går dåligt om de själva är delägare. Delägarskapet skulle 
kunna leda till att banken t.ex. ger osunda krediter till de företag som de är delägare i. Banken 
anser dock att delägarskap skulle kunna medföra positiva konsekvenser som att t.ex. insynen i 
företaget blir mycket bättre och att möjligheterna till att påverka företaget växer. 

4.4.7 Covenants 

Covenants används ibland på små företag och då framförallt på de större småföretagen. 
Absolut vanligast är användningen av covenants dock vid kreditaffärer med stora, ofta 
börsnoterade, företag. Att användningen av covenants är vanligare vid kreditaffärer med dessa 
företag beror på att de oftast inte är villiga att lämna vanliga säkerheter till banken. Då 
används covenants för att täcka upp för bortfallet av vanliga säkerheter. Covenantavtalen som 
används vid krediter till stora företag bygger ofta på olika nyckeltal som t.ex. soliditet, 
skuldsättningsgrad eller räntabilitet. I de fall covenants används vid krediter till små företag är 
det vanligast att banken använder ett aktieägarlån, vilket innebär att banken måste ge sin 
tillåtelse innan ägarna kan ta tillbaka de utlånade pengarna. 

”Nyckeltalsbaserade covenants blir inte effektiva när vi gör affärer med små företag, vilket 
beror på att det är svårt att följa upp avtalen”

Användningen av covenants som bygger på nyckeltal är mycket begränsad i affärer med små 
företag då de i stor utsträckning saknar delårsbokslut. De rapporter som lämnas till banken 
brister dessutom ofta i tillförlitlighet, vilket gör att det blir svårt att följa upp avtalet. 
Covenants kan annars användas för att begränsa företagets möjligheter att agera på ett sätt 
som är negativt för banken. Har banken ett avtal som bygger på att soliditeten skall vara på en 
viss nivå så begränsar det företagets möjlighet att agera på ett sätt som sänker soliditeten och 
ökar risken för banken. Trots att användningen av covenants idag är relativt sällsynt vid 
kreditaffärer med små företag tror banken att användningen av covenants kommer att öka i 
framtiden då kunskapen om dessa har ökat hos både kunder och rådgivare.  

4.4.8 Performance pricing

Banken använder sig inte av performance pricingkontrakt vid utlåning till små företag, utan 
avtalsformen används uteslutande vid affärer med stora företag. Anledningen till att 
performance pricing används vid affärer med stora företag beror på att dessa företag inte 
gärna vill ge vanliga säkerheter. Då kompenserar banken detta med att använda performance 
pricingkontrakt. Vid krediter till små företag menar banken att det är svårt att skapa en 
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förståelse hos kunden vad dessa villkor innebär och varför kunden inte kan få den låga räntan 
direkt. Banken menar även att det finns problem med att företagen inte har reviderade 
delårsbokslut utan bara rapporter med begränsad tillförlitlighet, vilket gör att uppföljningen 
blir svår. Att marginalen mellan avtalets lägsta räntenivå och högsta räntenivå är så liten 
påverkar användningen av performance pricing vid affärer med små företag. Små företags 
krediter är oftast så små att avtalet får reducerad effekt. Incitamenten att agera på ett sätt som 
sänker risken är inte så stor för företaget då räntesänkningen i pengar inte blir så stor. Banken 
tror dock att användningen av performance pricing kan öka i framtiden och då även vid 
kreditaffärer med de större småföretagen. Detta i takt med att det blir svårare att ta ut vanliga 
säkerheter även i dessa företag.
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5. ANALYS

I kapitlet analyseras bankernas svar. Kapitlet inleds med en analys av bankernas syn på 
kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag och fortsätter sedan 
med en analys av bankernas svar angående hur de använder sig av de verktyg som kan  förmå 
små företag att agera i bankens intresse. Bankernas svar jämförs i kapitlet löpande med den 
teori som presenteras tidigare i studien. 

5.1 Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

Samtliga banker är inne på att företagsledaren i kundföretaget är extra intressant vid 
kreditgivning till små företag. De menar att företagsledaren i små företag ofta har ett 
övergripande beslutsansvar i företaget med många arbetsuppgifter såväl inom produktion som 
administration. Handelsbanken och SEB menar att det härigenom blir svårt att analysera 
risken i företaget då konsekvenserna om företagsledaren skulle falla bort är svåra att skatta. 
Swedbank och SEB trycker även på att företagsledaren inte alltid har kvalifikationerna för att 
sköta alla arbetsuppgifter som denne har, vilket gör att det krävs en djupare analys av 
företagsledaren i ett litet företag än av företagsledaren i ett stort företag. Bruns (2003) menar 
även han att företagsledaren blir extra intressant vid kreditaffärer med små företag då denne 
har en nyckelroll i små företag med ett stort ansvarsområde med många arbetsuppgifter. 
Dessutom har företagaren i det lilla företaget, enligt författaren, även en stor handlingsfrihet i 
företaget med ansvar över viktiga beslut. Swedbank menar slutligen att företagsledare i små 
företag gärna vill se snabba beslut och inte analyserar risker lika noga som företagsledare i 
stora företag gör, vilket gör att det blir mer chansartat att göra affärer med små företag. Detta 
karaktärsdrag tas upp av Eisenhardt (1989) som menar att problem kan uppstå när företagets 
inställning till risk skiljer sig åt från bankens inställning till risk p.g.a. att företaget kan 
komma att agera på ett sätt som, från bankens sida, är oväntat.

Bankerna är även överrens om att små företag i stor utsträckning har brister i de finansiella 
rapporterna både vad gäller mängden producerade rapporter och vad gäller kvaliteten på de 
producerade rapporterna. Bankerna trycker på att det har att göra med att små företag saknar 
direkta ekonomifunktioner och lägger arbetet att producera ekonomiska rapporter på personer 
som ofta har ett begränsat ekonomiskt kunnande. Swedbank menar vidare att intresset i små 
företag kring de finansiella rapporterna generellt är ganska lågt, vilket även det påverkar 
mängden finansiella rapporter som produceras. Bristerna ligger enligt bankerna främst i 
information som visar företagets framtid i form av budgetar och kalkyler. Att dessa brister 
finns i små företag, menar Swedbank, gör det svårare för banken att följa ett sådant företag. 
Handelsbanken menar också att bristerna i det ekonomiska kunnandet gör att små företag har 
svårt att se helheter. De kan t.ex. öka antalet affärer som en och en ser bra ut, men som 
tillsammans ökar risken i företaget. Svensson (2003), Kling m.fl. (2003) och Pettit & Singer 
(1985) är författare som belyst just detta att små företag ofta brister i ekonomiskt kunnande, 
vilket leder till problemet med informationsasymmetri mellan företaget och banken. Enligt 
Nordea finns det dock även en faktor från bankens sida som gör att informationstillgången är 
sämre i små företag än i stora företag. Detta beror, enligt banken, på att företagsrådgivarna 
som hanterar de mindre bolagen ibland har mindre kompetens kring kreditprocessen än vad de 
som hanterar stora företag har.

Enligt Handelsbanken finns det slutligen även en risk för att företagare som hamnar i 
ekonomiska trångmål kan komma att undanhålla viktig finansiell information. Även SEB är 
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inne på ett liknande spår och menar att saknaden av ekonomisk kompetens gör att företagaren, 
om än omedvetet, utelämnar information som kan vara viktig för banken. Handelsbankens 
beskrivning kan liknas vid Bruns (2003) och Svensson & Ulvenblads (1994) beskrivning av 
fenomenet moral hazard där företaget medvetet underlåter banken information som kan vara 
av intresse för företagets framtida återbetalningsförmåga. SEB:s beskrivning kan liknas vid 
det adverse selectionproblem, som beskrivs av Eisenhardt (1989), där banken har givits en 
felaktig bild av företagets förmåga att fullfölja kreditavtalets åtaganden. 

5.2 Kontrakts-/passiva verktyg

5.2.1 Ränta

Bankerna använder sig främst av räntan för att få ersättning för de kostnader som 
kreditåtagandet medför för banken och som kompensation för risken i kreditaffären. Detta 
resonemang stöds av Pettersson (1993) som visar att bankens utlåningsränta är satt efter 
kreditengagemangets risk, ersättning för administrativa kostnader samt vinst efter 
avkastningskrav. Resonemanget stöds även av Svedin (1992) som visar att det finns en tydlig 
koppling mellan räntan och risktagandet i kreditaffären. Vad gäller vinstmarginalen avslöjar 
Handelsbanken att de alltid försöker ta ut så hög ränta som möjligt (dock marknadsmässig) 
medan SEB delger att räntan innehåller en vinstmarginal som dock kommit att minska på 
senare år i och med den hårdnande konkurrensen. Att konkurrensen spelar roll vid 
räntesättning tas upp av Svensson & Ulvenblad (1994) som menar att räntan sätts med hänsyn 
till den ränta som kunden kan få hos andra banker. Konkurrensen tas upp av alla banker utom 
Nordea som en förklarande del av räntesättningen. Ju högre konkurrens bankerna har om en 
kredit desto större utsträckning kan företaget pressa räntekostnaderna.   

Bankerna visar däremot inga tecken på att räntan skulle användas på ett sådant sätt som 
Stiglitz & Weiss (1981) menar, d.v.s. att banken genom räntesättningen kan komma att 
påverka företagets investeringsvilja och därmed återbetalningsförmåga. Däremot menar både 
Handelsbanken och Swedbank att de kan styra företag att betala av riskfyllda lån först genom 
att sätta en lägre ränta på lån med lägre risk och därigenom sänka risken i företaget. 
Agerandet kan ses som reducering av det utspädningsproblem som Smith & Warner (1979) 
tar upp, vilket innebär att banken möter en högre risk då företaget har flera krediter med högre 
prioritet. Nordea menar vidare att banken genom att sätta en högre ränta kan förmå företaget 
att sänka amorteringstiden. De menar även att banken, genom att sätta en hög ränta, kan 
hindra företaget att ta fler lån i banken då nya lån där igenom blir för dyra för företaget. Detta 
agerande har likheter med Stiglitz & Weiss (1981) som menar att banken genom att sätta en 
hög ränta kan hålla borta oönskade låntagare. Swedbank avslutar med att avslöja att banken 
genom räntesättningen kan styra kundföretaget mot olika produkter. Genom att höja priset för 
checkkredit och minska den på fakturakredit styr de företaget mot att välja fakturakredit och 
kommer därigenom åt nya säkerheter. 

Precis som Pettersson (1993) visar har bankerna oftast en initialt högre ränta för små företag i 
jämförelse med stora företag. Detta beror enligt bankerna på den generellt högre risken och 
lägre konkurrensen som råder vid kreditaffärer med små företag. Framförallt Handelsbanken, 
Nordea och SEB är inne på att en nära relation med kundföretaget kan leda till att räntan 
sänks med takt att kunskapen om företaget, genom relationen, ökar. SEB menar 
avslutningsvis att räntan även påverkas beroende på hur många kringtjänster företaget väljer 
att använda sig av i kreditaffären. Ju fler kringtjänster desto lägre ränta resonerar banken.
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5.2.2 Säkerheter

Svensson & Ulvenblad (1994) kommer i sin studie fram till att säkerheter är vanligt 
förekommande vid bankens kreditaffärer med företag. Det är en bild som visar sig stämma bra 
då alla fyra bankerna använder sig av säkerheter i väldigt stor utsträckning när de gör affärer 
med små företag. Bankerna nämner olika faktorer som påverkar i vilken utsträckning de 
använder sig av säkerheter. Handelsbanken anser att utsträckningen varierar p.g.a. 
konkurrensskäl, Swedbank och Nordea menar att stora företag ofta vägrar att ge säkerheter 
medan SEB menar att en exceptionellt bra relation med företaget kan göra att de släpper på 
säkerhetskravet. Svensson & Ulvenblad (1994) kommer i sin studie fram till att det är 
vanligast att banken tar ut säkerheter i lös egendom, fast egendom och företagshypotek. Dessa 
former av säkerheter visar sig även vara de som används mest i de fyra bankerna som 
vanligen tar ut säkerheter i t.ex. fastigheter, maskiner och företagsinteckningar. De fyra 
bankerna är dock överens om att vilken typ av säkerheter som tas ut påverkas av vad som 
finns tillgängligt i det specifika företaget.

De fyra bankerna är överens om att säkerheternas primära funktion är att skydda banken ifall 
företaget som de givit krediten till skulle gå i konkurs. Denna åsikt får stöd av Leitner (2006) 
som menar att säkerheterna först och främst är till för att skydda banken vid en eventuell 
obeståndssituation. Precis som Svensson & Ulvenblad (1994) påvisar i sin studie så menar 
Handelsbanken att de aldrig till hundra procent kan säkerställa företagets 
återbetalningsförmåga, vilket gör att det krävs att banken tar ut säkerheter som back-up. 
Bankerna är dock överens om att säkerheter kan ge andra positiva effekter förutom som ett 
skydd för banken vid en konkurs. Handelsbanken tror att säkerheter kan begränsa företaget att 
ta ytterligare lån då deras tillgångar är pantsatta. Detta tar även Voordeckers & Steijvers 
(2006) upp. De menar att säkerheter minskar det utspädningsproblem som Smith & Warner 
(1979) kommer fram till genom att bankens säkerhetsuttag påverkar företagets möjligheter till 
att ta fler krediter. Swedbank menar att säkerheterna kan knyta företaget närmre banken, 
vilket gör att de hör av sig till banken om verksamheten börjar gå sämre och då kan banken 
agera för att hjälpa företaget. Detta är ungefär samma resonemang som Rajan & Winton 
(1995) för. De anser att säkerheter ökar incitamenten för banken att övervaka företaget vilket 
gör att de får bättre information om företaget. Nordea anser att realsäkerheter kan öka 
incitamenten för företaget att återbetala krediten då de inte vill bli av med den tillgång de 
pantsatt. Detta är något som visas av Jimenez & Saurina (2004) som även de anser att 
säkerheter ökar incitamenten för företaget att återbetala lånet, vilket i sin tur gör att moral 
hazardproblemen minskar. Även SEB är inne på samma spår, de tror att realsäkerheter gör att 
företaget agerar lite försiktigare än de gjort om de inte haft någon säkerhet. Detta passar väl in 
med Voordeckers & Steijvers (2006) resonemang som går ut på att företag som har lämnat 
säkerheter satsar i mindre riskfyllda projekt för att inte bli av med sin säkerhet.    

5.2.3 Personlig borgen

Avery m.fl. (1998) visar i deras studie att personlig borgen används i stor utsträckning 
framförallt vid affärer med små företag. Detta är något som även visat sig stämma överens 
med hur det ser ut i de fyra bankerna då personlig borgen är vanligt förekommande, speciellt 
vid kreditaffärer med de minsta och nystartade företagen. Bankerna är överens om att 
personlig borgen kan tas ut i nästan vilken tillgång som helst beroende på vad som finns 
tillgängligt. Det vanligaste är att bankerna tar ut personlig borgen i villafastighet, fordon, 
kapitalkonton eller andra personliga tillgångar. Handelsbanken, Nordea och SEB anser att den 
viktigaste faktorn som påverkar användningen av personlig borgen är företagets storlek. De 
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menar att personlig borgen förlorar sin betydelse ju större företaget blir. Handelsbanken 
menar att detta beror på möjligheterna att ta ut vanliga säkerheter och att prognoserna blir 
bättre när företaget blir större. Nordea anser att det beror på att ägare och VD inte alltid är 
samma person i ett större företag. Detta gör att ägarens påverkan på företagets prestation inte 
längre är lika stor, vilket leder till att personlig borgen inte blir lika effektivt. 

De fyra bankerna är överens om att personlig borgen kan öka incitamenten för företaget att 
återbetala sina krediter, något som även visas av Bruns (2003). SEB anser att personlig 
borgen gör att företaget agerar mindre riskfyllt då ägaren inte vill bli av med sina personliga 
tillgångar. Detta kommer även Avery m.fl. (1998) fram till. Författarna anser att personlig 
borgen gör att företagen agerar mindre riskfyllt p.g.a. att ägaren inte vill bli av med sina 
personliga tillgångar, vilket medför att problemet med moral hazard minskar. Alla bankerna 
anser att personlig borgen ökar incitamenten hos företaget att återbetala krediten mer än 
säkerheter p.g.a. att ägaren sätter sina personliga tillgångar i pant. Detta stämmer väl in med 
vad Voordeckers & Steijvers (2006) kommer fram till som även de anser att personlig borgen 
p.g.a. att ägaren satsar sina egna personliga tillgångar är effektivare än vanliga säkerheter. 

Det finns även andra positiva effekter av personlig borgen. Swedbank menar att användningen 
av personlig borgen gör att incitamenten för att företaget skall höra av sig till banken ifall 
företaget börjar gå sämre ökar. Detta gör att banken tidigare kan hjälpa företaget med de 
problem som uppstår, vilket är väldigt positivt för banken. Även Svensson & Ulvenblad 
(1994) tar upp denna effekt. De anser att personlig borgen ökar företagets samarbetsvilja vid 
en eventuell kris. Handelsbanken menar att personlig borgen visar att företagaren tror på sin 
affärsidé. Även detta stämmer väl med Svensson & Ulvenblad (1994) som kommer fram till 
att företag som accepterar en personlig borgen i sitt kreditavtal visar att de verkligen tror på 
sin affärsidé.

5.3 Övervaknings-/aktiva verktyg

5.3.1 Relation

De fyra bankerna försöker alla skapa en god relation med de företag de gör kreditaffärer med. 
Att ha en god relation är dock inte alltid möjligt. Bankerna nämner olika faktorer som 
påverkar bankens användning av relationen med företag. Nordea menar att det kan vara svårt 
att upprätthålla en relation framförallt med små företag då företagsrådgivare ofta har många 
kunder och inte har tid att skapa en god relation med alla. De menar även att en del kunder 
inte vill ha några kringtjänster, vilket bidrar till att det blir svårt att upprätthålla en god 
relation. SEB anser att en del kunder inte vill ha någon omfattande relation med banken utan 
bara vill ha kredit. De menar även att det i vissa fall inte är ekonomiskt lönsamt att skapa en 
omfattande relation med kunden om de genererar för små intäkter till banken. De fyra 
bankerna har liknande rutiner för uppföljning av företagen. Handelsbanken, Swedbank och 
Nordea gör minst en uppföljning per år. SEB gör uppföljning minst tre gånger per år. Hur ofta 
bankerna har kontakt med företagen varierar beroende på företagets behov, bransch eller 
betydelse för banken.

Craig (2005) och Boot (2000) kommer i sina studier fram till att banken kan förbättra sin 
relation med företagen genom att sälja kringtjänster till dem. Detta är en metod som alla fyra 
bankerna använder sig av. Bankerna erbjuder företagen en mängd olika tjänster t.ex. 
betalningstjänster, försäkringar, system för utlandsbetalningar, pensionsplanering o.s.v. 
Bankerna menar att försäljningen av kringtjänster gör att de får in mer information som gör att 
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de kan göra bättre bedömningar av kundföretaget. Detta resonemang för även Petersen & 
Rajan (1994) som anser att kringtjänsterna ger tillgång till mer korrekt information om 
företagen. 

Svensson & Ulvenblad (1994) kommer i sin studie fram till att banken, genom att ha en god 
relation till kundföretaget, lättare kan påverka företaget genom rådgivning. Detta får medhåll 
från bankerna som menar att de, genom rådgivningen, kan ge sin syn på olika frågor och även 
till viss del påverka företagets agerande. Nordea och SEB menar att det beror på att företaget 
genom relationen får ett ökat förtroende för banken. Bankerna ger företagen rådgivningen 
inom en mängd olika områden. De ger t.ex. sin syn på olika investeringsbeslut, 
marknadsfrågor, o.s.v. Handelsbanken ger även sina företag rådgivning kring ersättning till 
ägaren. Detta kan minska utdelningsproblemet som Smith & Warner (1979) tar upp genom att 
banken kan reducera risken för att företaget tar ut oskälig ersättning. Swedbank och SEB 
hjälper även företagen att bygga upp ekonomifunktioner och hjälper dem med rekryteringen 
av t.ex. styrelseledamöter, ekonomichefer och VD. Enligt Handelsbanken gör detta att 
företagens organisation blir bättre, vilket leder till att informationstillgången blir bättre för 
banken. Detta gör att problemen med informationsasymmetri som Svensson (2003), Kling 
m.fl. (2003) och Pettit & Singer (1985) tar upp minskar. Nordea och SEB anser att relationen 
gör att de tidigare får varningssignaler om företaget börjar gå sämre p.g.a. att de har en bättre 
kontakt med företaget. Detta gör att de snabbare kan agera och hjälpa företaget när problem 
uppstår. Dessa effekter som bankerna visar att relationen har på kreditaffären går att finna 
stöd för i litteraturen. Berger & Udell (1995), Boot (2000) och McNulty (2002) anser alla att 
banken får tillgång till mer information genom att upprätthålla en god relation med 
kundföretaget, vilket gör att problemen med informationsasymmetri reduceras. 

5.3.2 Delägarskap

Ingen av bankerna använder sig av delägarskap vid kreditaffärer med små företag. SEB har en 
avdelning som satsar ägarkapital, men dock bara i stora företag. Swedbank skulle eventuellt 
kunna använda sig av delägarskap, men då bara för att gå in en kortare tid för att skydda en 
pant. 

Bankerna nämner en mängd faktorer som ligger till grund för varför inte delägarskap används 
vid kreditaffärer med små företag. Handelsbanken menar att företagare är de som sköter 
företaget bäst och av den anledningen ska banken hålla sig till sin roll som finansiär. SEB 
trycker på att delägarskap skulle kunna leda till bifall av osunda krediter då banken som 
delägare skulle få svårt att neka företaget krediter. Detta är en åsikt som stöds av litteraturen 
där Marhrt-Smith (2006) menar att banken som delägare inte längre kan hålla inne kapital för 
framtida uppföljningslån. Nordea anser att det är förbjudet enligt bankrörelselagen och menar 
vidare att företagets egna incitament till att göra ett så bra jobb som möjligt skulle sjunka om 
banken gick in som delägare p.g.a. att banken skulle ta en del av verksamhetsrisken som 
annars står helt på företagaren. Denna åsikt går emot litteraturen där John m.fl. (1993) menar 
att ett delägarskap medför att banken kan ha en mer disciplinerande roll på företaget och 
därmed reducera agentkostnader. Swedbank tror bara att det finns en rädsla i branschen att 
använda sig av verktyget då det är relativt oprövat. Banken ser, tillsammans med SEB, att 
delägarskap skulle kunna medföra positiva delar. Bankerna menar att insynen i företaget och 
möjligheten att påverka företagets beslut skulle bli bättre. Denna syn delas av såväl John m.fl. 
(1993) och Mahrt-Smith (2006) som är inne just på att ett delägarskap skulle minska 
informationsasymmetrin mellan bank och företag och även öka bankens inflytande över 
viktiga beslut i företaget t.ex. i beslut rörande investeringar. 



Bankens kreditengagemang med små företag Analys
-verktygen som förmår små företag att agera i bankens intresse

-43-

5.4 Kontrakt och övervaknings-/delvis aktiva verktyg

5.4.1 Covenants

Samtliga banker använder sig av covenants, dock främst vid kreditaffärer med stora företag. 
Bankerna tar upp olika faktorer som påverkar användningen av covenants. Handelsbanken, 
Nordea och SEB menar att ett skäl till att verktyget används vid kreditaffärer med stora 
företag är att det fungerar som ett bra komplement till vanliga säkerheter. Swedbank nämner 
som en vidare anledning att det i stora företag finns goda möjligheter till uppföljning av 
covenantavtalet, genom kvartals- och delårsrapporter, vilket är en förutsättning för att 
covenantavtalet ska ha en funktion. Swedbanks resonemang får stöd i litteraturen av Rajan & 
Winton (1995) som förklarar att covenantavtalet skulle tappa sitt värde om banken inte har 
möjlighet att övervaka att företaget följer de avtalade åtagandena.

Vanligast är att bankerna, genom covenantavtalet, sätter begränsningar eller krav på 
upprättande av nivåer i balansen eller i balansrelaterade nyckeltal. Handelbanken och Nordea 
menar att det även är vanligt att det sätts covenants även i resultaträkningen genom t.ex. 
lönsamhetskrav. Detta stämmer väl överens med vad som nämns i litteraturen. Bl.a. Apilado 
& Millington (1992) och Niskanen & Niskanen (2004) nämner lönsamhet och 
skuldsättningsgrad som vanliga områden där covenants sätts. Nordea och SEB är inne på att 
det, då covenants används i små företag, är vanligt med en covenant som säger att lån givna 
av ägarna till företaget får betalas tillbaka först efter att banken fått betalt. Samtliga banker är 
inne på att de genom användandet av covenants kan styra kundföretagets agerande och 
reducera företagets investeringar i riskfyllda projekt då detta kan komma att slå mot en satt 
covenant. Smith & Warner (1979) och Apilado & Millington (1992) visar i sina studier att det 
är just riskreduceringen som är målet med att ha covenants i kreditkontraktet medan Niskanen 
& Niskanen visar på att covenants har en förmåga att ge banken en möjlighet att påverka 
företagets framtida ageranden. 

Användningen av covenants är, enligt bankerna, ovanligt vid affärer med små företag. Detta 
ser de beror på främst tre anledningar; (i) Handelsbanken och Swedbank menar att det, då 
företagare i små företag ofta har begränsade ekonomiska kunskaper, är svårt att förklara 
funktionen med covenants på ett bra sätt, (ii) samtliga banker är överens om att den 
begränsade möjligheten till uppföljning vid kreditaffärer med små företag gör att covenants 
blir svårt att applicera i kreditavtalet, vilket även Rajan & Winton (1995) förklarar i sin studie 
är en förutsättning för att covenants ska kunna användas, samt (iii) Nordea och SEB menar på 
att små företags finansiella rapporter har en osäkerhet i sig att det är svårt att veta det exakta 
utfallet på en satt covenant. 

Covenants används dock i viss utsträckning till små företag där det finns god förståelse för 
verktyget och goda förutsättningar för uppföljning. Enligt bankerna rör det sig främst om 
större små företag. Niskanen & Niskanen är inne på ett liknande resonemang då de menar att 
stora företag har lättare att upprätthålla de åtaganden som följer med covenants tack vare en 
högre investeringsnivå och försäljningstillväxt. Swedbank, Nordea och SEB menar att 
användningen på senare år ökat vid kreditaffärer med små företag och ser att det kan komma 
att bli ännu vanligare i framtiden. SEB menar att förståelsen för verktyget ökar inom såväl 
bank som företag medan Nordea anser att covenants borde användas i större utsträckning 
framförallt efter ändringarna i förmånsrättslagen då det har blivit mindre lönsamt för banken 
att skriva t.ex. företagsinteckningar.  
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5.4.2 Performance pricing

Ingen av de fyra bankerna använder sig av performance pricingkontrakt i någon större 
utsträckning vid kreditaffärer med små företag. Performance pricingkontrakt är dock 
vanligare vid kreditaffärer med större företag. Nordea och SEB menar att detta beror på att 
stora företag inte vill ge vanliga säkerheter till banken, vilket resulterar i att banken istället 
använder sig av performance pricing- och covenantsavtal för att täcka upp för säkerheterna. 
När performance pricing används vid kreditaffärer med stora företag är kontrakten oftast 
knutna till någon form av covenant t.ex. soliditet eller någon annan form av nyckeltal. Detta 
stämmer med vad Loomis (1991) tar upp i sin studie. Handelsbanken och Swedbank menar att 
performance pricingkontrakt kan användas för att få företaget att agera på ett sätt som är 
förmånligt för banken. Detta beror på att företagets räntekostnader ökar ifall de satsar i allt för 
riskfyllda projekt p.g.a. av att nyckeltalen och kreditvärdigheten försämras. Detta resonemang 
för även Asquith m.fl. (2005). De menar att performance pricingkontrakt ökar incitamenten 
att agera på ett sätt som är förmånligt för banken då räntan sänks om de minskar risken, vilket 
enligt författarna gör att problemet med moral hazard minskar.

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar varför inte banken använder sig av 
performance pricingkontrakt vid kreditaffärer med små företag. Alla fyra bankerna är överens
om att användningen av performance pricing i små företag begränsas av att de små företagen 
inte lämnar ut mer än årliga reviderade rapporter. Detta gör att uppföljningen av performance 
pricingkontrakten blir väldigt svåra att genomföra, vilket leder till att kontraktets effektivitet 
begränsas. Bankerna är även överens om att det är svårt att förmedla förståelse om nyttan av 
ett performance pricingkontrakt till kunden. Handelsbanken, Swedbank och SEB anser även 
att den ökningen eller minskning av räntan som sker genom performance pricingkontraktet 
inte har någon effekt vid kreditaffärer med små företag då dessa företags krediter oftast inte är 
så stora. Kostnaden för företaget att agera på ett sätt som är negativt för banken är för liten. 
Ang (1991) menar att oberoende ratingar av små företag ofta saknas. Detta ser Nordea som ett 
problem vid användningen av performance pricing vid små företag. Banken menar att det kan 
vara ett problem att banken själva bedömer den kreditvärdighet som ligger till grund för 
performance pricingkontraktet vid kreditaffärer med små företag då kunderna gärna 
ifrågasätter ratingen och varför de får en höjd ränta. Vid kreditaffärer med stora företag 
saknas denna problematik då bedömningen av kreditvärdigheten även görs av ett oberoende 
ratingföretag. 

Handelsbanken, Swedbank och SEB tror att användningen av performance pricingkontrakt 
vid affärer med små företag kommer att öka i framtiden. Handelsbanken menar att den hårda 
konkurrenssituationen på marknaden gör att möjligheterna att ta ut vanliga säkerheter kommer 
att minska, vilket i sin tur kommer att leda till att bankerna kommer att använda performance 
pricingkontrakt för att täcka upp för den minskade möjligheten att ta ut säkerheter. Swedbank 
tror att det kommer bli vanligare med performance pricing p.g.a. att användningen redan har 
börjat öka för små företag och att anpassningen till Basel II kommer att göra det ännu 
vanligare genom att det kommer att krävas av företaget att de själva gör en intern 
kapitalutvärdering. De tror dock att användningen kommer att öka mest vid kreditaffärer med 
de större små företag. Nordea tror inte att performance pricing kommer att bli vanligare i 
framtiden vid kreditaffärer med små företag p.g.a. att små företag inte har samma 
förhandlingsposition gentemot banken som stora företag har. Detta gör att de inte kan vägra 
att ge säkerheter till banken.
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6. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som vi genom vår studie kommit fram till angående 
hur svenska banker väljer att använda de verktyg som kan förmå små företag att agera i 
bankens intresse. Kapitlet avslutas med implikationer till litteraturen och till bankerna.

6.1 Slutsatser och diskussion

6.1.1 Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

Precis som vi på förhand trott finns det hos svenska banker en syn att små företag är mer 
svåranalyserade än stora företag p.g.a. företagsledarens nyckelroll och p.g.a. att de små 
företagen har brister, både vad gäller kvalitet och kvantitet, i de finansiella rapporterna. Vi ser 
att bankerna inte kan utesluta att de små företagen i kreditaffären, avsiktigt såväl som 
oavsiktligt, skulle kunna agera på ett, från bankens synvinkel sett, oönskat sätt. Vi har vidare 
funnit att det hos svenska banker finns ett behov att vidta handlingar som t.ex. reducerar 
företagens risktagande och höjer kunskapen i företaget (d.v.s. reducerar risken för uppkomst 
av moral hazard- och adverse selectionproblem) och därmed förmår små företag att agera i 
bankens intresse.

6.1.2 Kontrakts-/passiva verktyg

Vi kommer i studien fram till att svenska banker i stor utsträckning använder sig av ränta och 
säkerheter vid kreditaffärer med små företag. Detta stämmer väl överens med de funderingar 
vi hade kring användningen av dessa verktyg innan studien. Vi ser att svenska banker inte i 
någon större utsträckning använder verktygen för att påverka företagens beteende. Räntans 
syfte är nästan uteslutande att ta betalt för kostnader som kreditengagemanget för med sig 
samt den risk banken utsätts för. Säkerheterna används vidare i väldigt stor utsträckning för 
att skydda banken vid en eventuell konkurs. Vi menar att dessa verktyg i stor utsträckning 
fokuseras på den befintliga risken som finns vid det initiala kredittillfället och används i 
väldigt liten utsträckning för att förmå företaget att agera på ett sätt som skulle kunna minska 
risken för banken i framtiden. Vi trodde innan studien att verktygen skulle användas i större 
utsträckning för att förmå företaget att agera på ett visst sätt, och då framförallt räntan. Vi ser i 
studien att det, trots att det utnyttjas i låg utsträckning, finns vissa möjligheter att använda 
verktygen för att sänka företagets befintliga risk och påverka företagets framtida risktagande. 
Vi ser även att det finns vissa faktorer som påverkar nivåerna på räntan och säkerhetsuttaget. 
Dessa är främst konkurrensen på marknaden och företagets relation med banken. En hård 
konkurrens på marknaden kan leda till en lägre ränta och/eller ett lägre krav på säkerheter. 
Även en god relation med företaget kan leda till att räntan och kravet på säkerheter sänks. 

Vi ser att personlig borgen är vanligt förekommande vid affärer med nystartade och mindre 
små företag. Genom vår studie har vi identifierat vissa faktorer som gör att verktyget används 
i stor utsträckning just vid affärer med dessa företag. De faktorer som fokuseras är 
företagsledarens stora betydelse, den begränsade möjligheten att ta ut säkerheter och de 
begränsade informationstillgång som finns i dessa företag. Vi ser att svenska banker, genom 
att använda sig av personlig borgen, kan förmå företaget att agera på ett sätt som är förmånligt 
för banken och på detta sätt minska problemet som faktorerna ovan för med sig. Verktyget är 
t.ex. effektivt när det gäller att sätta press på företagsledaren, minska företagets risktagande 
och öka företagsledarens samarbetsvilja.
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6.1.3 Övervaknings-/aktiva verktyg

I våra egna funderingar trodde vi att relationen skulle användas i stor utsträckning då vi funnit 
stöd i litteraturen för att verktyget är vanligt förekommande vid kreditaffärer med företag och 
att verktyget spelar en avgörande roll för bankens möjlighet att påverka företaget. Vi ser i 
studien att verktyget används i stor utsträckning och att svenska banker i stor utsträckning 
använder sig av verktyget vid kreditaffärer med små företag just för att direkt förmå företaget 
att agera i bankens intresse. Vi ser även att bankernas främsta syfte med relationen är att 
påverka företaget och att öka tillgången på information om företaget. Vi identifierar fyra 
faktorer som främst påverkar relationens omfattning. Detta är företagets användning av 
kringtjänster, lönsamheten i affären, företagets inställning och företagets risknivå. Ju fler 
kringtjänster företaget utnyttjar, ju högre lönsamhet kreditengagemanget kan generera för 
banken, ju bättre inställning till relation företaget har och ju högre risknivå företaget besitter 
desto mer önskar banken ha en omfattande relation med kundföretaget och vice versa.   

Delägarskap är ett verktyg som svenska banker inte använder sig av vid kreditengagemang 
med små företag. Vi trodde på förhand att verktyget skulle vara ganska oanvänt p.g.a. de 
historiskt sett dåliga möjligheterna att utnyttja verktyget. Vi trodde dock att svenska banker 
skulle ha börjat använda verktyget i viss utsträckning då det genom verktyget finns goda 
möjligheter för banken att påverka företagets investeringspolicy. Vi har visserligen funnit att 
det finns en syn hos bankerna att delägarskap kan ge dem en ännu större insyn i de små 
företagens verksamhet och ett ännu större inflytande över viktiga beslut som på så sätt skulle 
kunna minska informationsasymmetrin och problem med moral hazard och adverse selection 
mellan parterna. Bakomliggande faktorer till att verktyget inte används är att bankerna menar 
att företaget själva sköter sin verksamhet bäst, att det hade funnits en risk för givande av 
osunda krediter, att det är direkt förbjudet enligt lag samt att företaget eventuellt lämnat över 
ansvaret för driften av företaget på banken och inte gjort samma ansträngningar som om de 
drivit företaget själva.

6.1.4 Kontrakt och övervaknings-/delvis aktiva verktyg

Vi trodde på förhand att covenants och performance pricing används av svenska banker för att 
påverka företagets ageranden och risktagande. Detta är något som visat sig stämma.
Covenants används av svenska banker för att förmå företaget att agera på, ett från banken, 
önskvärt sätt. Genom att t.ex. sätta krav på en lägstanivå på företagets soliditet hindrar banken 
företaget från att skuldsätta sig i viss utsträckning o.s.v. På så sätt lyckas banken minska 
företagets risktagande och därmed risken för att företaget ska agera mot bankens önskan 
(därmed reduceras moral hazardproblemet). Performance pricing används även det av svenska 
banker i syfte att reducera företagens risktagande, här är det dock upp till företaget självt att 
avgöra vilken risk de vill ta. Vad företaget måste vara medvetet om är att ett högre 
risktagande medför högre kostnader för krediten. Verktyget bör därmed ha en dämpande 
effekt på företagets risktagande och därmed en reducerande effekt av moral hazardproblemet.

Precis som vi på förhand trott används dock verktygen i en ganska liten utsträckning vid 
kreditaffärer med små företag. Då de används gäller det i huvudsak för de större små 
företagen med fungerande ekonomifunktioner. Bankerna nämner vissa faktorer som påverkar 
användningen av verktygen. Det första är kunskapsnivån i företaget. De menar för att 
verktygen skall vara effektiva krävs att företagen förstår kontraktets innebörd och att det finns 
goda möjligheter för banken att göra uppföljningar av det finansiella läget i företaget. En 
annan faktor som gör att performance pricing inte används är att verktyget bara har en stor 
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effekt på stora krediter. Performance pricingavtalet rör sig nämligen mellan ganska små 
marginaler mellan avtalets lägsta procentsats och högsta procentsats, vilket innebär att en 
ändring av räntan endast slår på stora krediter. Användningen av covenants påverkas även av 
bankens möjligheter att ta ut säkerheter. Covenants används oftast som ett substitut för 
säkerheter när banken inte har möjlighet att ta ut dessa. Då dessa faktorer är bristfälliga i små 
företag är det enklare för banken att använda sig av mer traditionella verktyg som säkerheter 
och ränta. 

6.2 Implikationer till bankerna

Med utgångspunkt från resultatet av vår studie har vi följande implikationer till banker;

 Bankerna bör se till möjligheterna som finns att använda räntan och säkerheterna till 
att förmå företaget att agera i bankens intresse. Då verktygen används vid, i princip, 
alla kreditaffärer med små företag kan bankerna försöka att utnyttja verktygen genom 
inte bara se dem som en åtgärd mot riskerna i affären utan även som en möjlighet till 
att påverka företagets beteende i kreditaffären. 

 Relationen är det verktyg som idag används mest till att påverka företaget och förmå 
företaget att agera i bankens intresse. Här kan banken ge företaget råd om 
investeringar och bygga upp kompetens genom att hjälpa till att tillsätta styrelser 
o.s.v., vilket leder till att företagets möjligheter att agera i bankens intresse ökar. Det 
är därför viktigt att bankerna i så stor utsträckning som möjligt försöker ha en god 
relation med sina kundföretag.

 Bankerna bör noggrannare undersöka möjligheterna att använda sig av delägarskap 
vid kreditaffärer med små företag då möjligheterna att förmå företaget att agera i 
bankens intresse här är ännu mer effektiva än vid en vanlig affärsrelation. Banken kan 
vid delägarskap t.ex. öka sitt inflytande över företags risktagande, beslut och rutiner.

 Genom covenants ges banken goda möjligheter att påverka företagets ageranden och 
på så sätt förmå företaget att agera i bankens intresse. Verktyget används dock inte i 
stor utsträckning vid kreditaffärer med små företag bl.a. då möjligheterna till 
uppföljning är begränsade. I och med införandet av basel II reglerna kommer kraven 
på företagen att öka vad gäller granskning och utformning av intern 
kapitalutvärdering. Bankerna skulle därför kunna undersöka om det går att öka 
användningen av covenants vid kreditaffärer med små företag.

6.3 Implikationer till litteraturen

Genom vår studie har vi funnit följande implikationer till litteraturen med utgångspunkt från 
de verktyg banken kan använda sig av för att förmå små företag att agera i bankens intresse;

 Möjligheterna för banker att använda sig av delägarskap vid kreditaffärer med företag 
skiljer sig åt länder emellan. Vi skulle gärna se en studie där det undersöks vad dessa 
skillnader beror på, kan det vara så att det i länder där det finns stora möjligheter för 
banken att gå in som delägare i företag saknas goda möjligheter till venture capital för 
företagen och vice versa?
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 För att användningen av covenants ska vara effektivt krävs det att banken har goda 
möjligheter till finansiell uppföljning av företagets prestationer. I och med införandet 
av Basel II-reglerna kommer kraven på företagens interna granskning och rapportering 
att öka. Vi skulle vilja se en studie som undersöker om dessa regler kan komma att 
medföra en ökning hos bankerna av användningen av covenants.

 Revisionspliktens vara eller inte vara för små företag är något som just nu diskuteras. 
Revisionsplikten har idag en kvalitetssäkrande funktion på företagens finansiella 
rapporter. Hur skulle banker se på användningen av verktyg som kräver möjligheter 
till god uppföljning, som covenants och performance pricing, om revisionsplikten för 
små företag avskaffas? Kommer revisionsplikten öka användningen av verktyg med 
hög övervakande funktion, som relationen?

 Då den nya förmånsrättslagen infördes försämrades bankernas möjligheter att få ut 
säkerheter av företagen. Covenants har visat sig vara ett bra komplement eller substitut 
till vanliga säkerheter. Har den nya förmånsrättslagen fått banker att i större grad 
använda sig av covenants istället för säkerheter?
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BILAGA 1

Frågeformulär

Kreditengagemangets karaktärsdrag vid kreditgivning till små företag

Finns det egenskaper hos små företag som gör att karaktären av en kreditaffär med ett sådant 
företag skiljer sig åt mot kreditaffärer med andra företag?
(Ledord: Informationstillgång,  Risker, Problem )

Bankens olika verktyg

Verktyg 1: Säkerheter

- I vilken utsträckning använder Ni Er av säkerheter vid kreditaffärer med små företag? 
Vad beror detta på?

- Vad tar Ni ut Era säkerheter i? (Ledord: pantbrev i fast egendom, lös egendom 
företagshypotek)

- På vilket sätt kan Ni genom att ta ut säkerheter förmå företaget att agera i Ert intresse? 
- Finns det andra syften till att banken tar ut säkerheter vid kreditaffärer med företag? 

(Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med säkerheter? 

Verktyg 2: Personlig borgen
- Används verktyget vid kreditaffärer med små företag?

Om ja,
- I vilken utsträckning använder Ni Er av personlig borgen vid kreditaffärer med små 

företag? Vad beror detta på?
- Hur är Era personlig borgensavtal utformade?
- På vilket sätt kan Ni genom användning av personlig borgen förmå företaget att agera 

i Ert intresse? 
- Finns det andra syften till att banken använder sig av personlig borgen vid 

kreditaffärer med företag? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med personlig borgen? 

Om nej,
- Vad är bakgrunden till varför verktyget inte används?
- Kan det vara ett alternativ  att använda verktyget? Varför? Varför inte? 

Verktyg 3: Relation (Ledord: Integration med kundföretag genom t.ex. rådgivning m.m.)
- Används verktyget vid kreditaffärer med små företag?

Om ja,
- I vilken utsträckning väljer Ni att ha en relation med företaget vid kreditaffärer med 

små företag? Vad beror detta på?
- Hur ser relationen till kreditföretaget ut? 
- På vilket sätt kan Ni genom att ha en relation med företaget förmå företaget att agera i 

Ert intresse?
- Finns det andra syften till att banken använder sig av relation vid kreditaffärer med 

företag? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med relationen? 



Om nej
- Vad är bakgrunden till varför verktyget inte används?
- Kan det vara ett alternativ  att använda verktyget? Varför? Varför inte?

Verktyg 4: Covenants
- Används verktyget vid kreditaffärer med små företag?

Om ja,
- I vilken utsträckning använder Ni Er av covenants vid kreditaffärer med små företag? 

Vad beror detta på?
- Hur ser Era covenantsavtal ut?  (Ledord: Utdelningspolicy, likviditet, lönsamhet, 

skuldsättningsgrad)
- På vilket sätt kan Ni genom covenantavtal förmå företaget att agera i Ert intresse? 
- Finns det andra syften till att banken använder sig av covenants vid kreditaffärer med 

företag? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med covenants? 

Om nej,
- Vad är bakgrunden till varför verktyget inte används?
- Kan det vara ett alternativ  att använda verktyget? Varför? Varför inte?

Verktyg 5: Ränta
- Finns det fall då Ni inte använder Er av ränta vid kreditaffärer med små företag? Om 

ja, vad beror detta på?
- Hur är Er ränta uppbyggd? 
- På vilket sätt kan Ni genom räntesättningen förmå företaget att agera i Ert intresse? 
- Finns det andra syften till att banken använder sig av ränta vid kreditaffärer med 

företag? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med räntan? 

Verktyg 6: Performance pricing
- Används verktyget vid kreditaffärer med små företag?

Om ja,
- I vilken utsträckning använder Ni Er av performance pricing vid kreditaffärer med 

små företag? Vad beror detta på?
- Hur ser Era performance pricingavtal ut? (Ledord: räntehöjande, räntesänkande, 

kobination)
- På vilket sätt kan Ni genom performance pricingavtal förmå företaget att agera i Ert 

intresse? 
- Finns det andra syften till att banken använder sig av performance pricing vid 

kreditaffärer med företag? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med performance pricing? 

Om nej,
- Vad är bakgrunden till varför verktyget inte används?
- Kan det vara ett alternativ  att använda verktyget? Varför? Varför inte?



Verktyg 7: Delägarskap
- Används verktyget vid kreditaffärer med små företag?

Om ja,
- I vilken utsträckning använder Ni Er av delägarskap vid kreditaffärer med små 

företag? Vad beror detta på?
- Hur ser Ert delägarskap ut om Ni väljer att gå in i företag på det sättet? 
- På vilket sätt kan Ni genom delägarskap förmå företaget att agera i Ert intresse? 
- Finns det andra syften till att banken använder sig av delägarskap vid kreditaffärer 

med företag? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för- och nackdelar ser Ni med delägarskap? 

Om nej,
- Vad är bakgrunden till varför verktyget inte används?
- Kan det vara ett alternativ  att använda verktyget? Varför? Varför inte?

Övriga frågor
- Finns det andra verktyg som banken använder sig av för att förmå företag att agera i 

bankens intresse? 
Om Ja, 
- I vilken utsträckning används det/dem vid kreditaffärer med små företag? 
- Varför används det/dem i den utsträckningen?
- Hur är detta/dessa verktyg utformat/utformade? 
- Hur förmår verktyget/verktygen företaget att agera i bankens intresse? 
- Finns det andra syften med verktyget/verktygen? (Ledord: risker, problem) 
- Vilka för och nackdelar finns det med detta/dessa verktyg? 



BILAGA 2

Intervjuguide till respondent

Information om uppsatsen

Vi vill med denna uppsats undersöka hur svenska banker använder sig av de verktyg som kan 
förmå små företag att återbetala erhållna krediter. Undersökningen avser tiden efter att banken 
har gjort den initiala kreditbedömningen av företaget, dvs efter att beslut har tagits om att ge 
företaget krediten.

De verktyg vi vill diskutera är;

Ränta
Säkerheter
Personlig borgen
Relation
Delägarskap
Covenants
Performance pricing

Uppsatsen har vissa definitioner och begränsningar som vi vill göra dig uppmärksam på. 
Vi definierar små företag som företag med färre än 50 anställda och en omsättning på max 10 
miljoner euro. Uppsatsen behandlar vidare endast aktiebolag. 

Frågor

Intervjun kommer inledas med frågor kring karaktärsdrag som utmärker kreditaffärer med 
små företag. Intervjun fortsätter sedan med frågor kring de olika verktygen. För verktyg som 
används vid kreditaffärer med företag vill vi ha reda på verktygets;

6. Grad av användning vid kreditaffärer med små företag
7. Utformning
8. Förmåga att förmå företag att återbetala erhållna krediter
9. Andra syften
10. För- och nackdelar

Då verktyget inte används vid kreditaffärer med företag vill vi veta;

3. Bakgrunden till varför verktyget inte används
4. Om det skulle kunna vara ett alternativ att använda verktyget 

Intervjun kommer avslutas med frågan om det finns andra verktyg Ni använder Er av mer 
än de som tagits upp tidigare i intervjun. Om svaret är ja kommer vi ställa de frågor som 
anges ovan för verktyg som banken använder sig av.


