
 

  

 

Kovenanter som riskhanteringsmekanism i 
kreditavtal 

 

 
 
 
 

Nathalie Myrskog 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för handelsrätt 

Svenska handelshögskolan 

Vasa 
 

2013 
< 



   

 

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: Institutionen för handelsrätt Arbetets art: Avhandling 
 

Författare: Nathalie Myrskog Datum: 1.11.2013 

Avhandlingens rubrik: Kovenanter som riskhanteringsmekanism i 

kreditavtal 

Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är att undersöka den teoretiska och praktiska funktionen av 

kovenanter i kreditavtal. Följande tre forskningsfrågor besvaras: vilka är de relevanta 

motpartsriskerna i principal-agentförhållandet mellan kreditgivare och låntagare? Hur 

kan motpartsriskerna mitigeras med hjälp av kovenanter? Hurudana kovenanter 

används i praktiken och vilken betydelse anses de ha för riskhanteringen? De två 

första forskningsfrågorna besvaras genom en litteraturstudie, baserad på nationell och 

internationell litteratur samt på tidigare forskning. Den tredje forskningsfrågan 

besvaras genom en kvalitativ undersökning. I undersökningen intervjuas respondenter 

från olika banker och finansieringsinstitut. Syftet är att ta reda på hurudana 

kovenanter som används i praktiken, vilka faktorer som påverkar valet av kovenanter, 

samt hur effektiva de anses vara som riskhanterare. Undersökningens resultat visar att 

de relevanta motpartsriskerna har kunnat identifieras utgående från principal-

agentteorin, samt att de relevanta agentverktygen har kunnat identifieras utgående 

från teorin om den ledningsbaserade handelsrätten. Undersökningen visar också att de 

teoretiskt sett viktigaste kovenanterna, även är de som i huvudsak används i praktiken. 

Genom undersökningen har man också kunnat identifiera nya agentverktyg samt nya 

typer av kovenanter, vilka bidragit till att utveckla teorin. Respondenterna anser att 

kovenanterna har en viktig riskhanteringsfunktion i kreditavtalet, men att deras effekt 

även kan vara begränsad. Valet av kovenanter påverkas främst av låntagarens identitet 

och rating, säkerheter samt lånets storlek och användningsändamål. 

Nyckelord: Kovenanter, riskhantering, kreditavtal, principal-agentteori, 
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1 INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Företag behöver, oberoende av sin storlek, kapital för att underhålla kassaflödet och för 

att investera i och utveckla sin verksamhet. Företagen kan, delvis beroende av 

bolagsform, skaffa kapital på ett flertal sätt. Ett aktiebolag, som är den vanligaste 

bolagsformen i Finland1, kan skaffa kapital bl.a. genom att emittera aktier (eget kapital) 

och genom att utfärda skuldebrev eller låna från kreditinstitut (främmande kapital). 

Kostnaderna för kapitalet är ofta en avgörande fråga när företaget planerar sin 

kapitalstruktur och sina investeringar. Enligt Myers är det egna fria kapitalet, t.ex. 

balanserade vinstmedel, det mest förmånliga alternativet, följt av främmande kapital i 

form av skuld. Det dyraste sättet att skaffa kapital är aktieemissioner.2 Det finns alltså 

logiska skäl till varför företag väljer extern finansiering framför intern. Banken är 

kanske det mest välkända och traditionella kreditinstitutet, som företag väljer för att 

skaffa främmande kapital. Bankernas utlåningsverksamhet har alltså en central och 

viktig roll i finansieringsarrangemang för företag, och bankerna erbjuder idag många 

olika finansieringsalternativ3 för att möta kundernas kapitalbehov.  

För att minska sina upplevda risker kan banken kräva säkerheter för fordringarna, som 

villkor för att kapitalet skall lånas ut. Säkerheter kan ges i många olika former, t.ex. 

som panträtter eller genom borgensförbindelser. Det är dock inte alltid möjligt för 

exempelvis ett nystartat företag att erbjuda tillräckliga realsäkerheter eller andra 

säkerheter. Ett sätt att avhjälpa bristen på säkerheter kan vara användningen av 

kovenanter i kreditavtalet. Kovenanter är särskilda lånevillkor, enligt vilka låntagaren 

förpliktas att styra verksamheten mot en säker kreditskötsel, och enligt vilka 

kreditgivaren har rätt att övervaka delar av låntagarens verksamhet. Kovenanterna 

skapar även sanktionsmöjligheter för banken, om låntagaren misslyckas med att 

uppfylla kreditavtalets villkor. En bank som använder sig av kovenanter har en aktiv 

roll i kreditförhållandet, eftersom kovenanternas funktion förutsätter att banken 

övervakar att de uppfylls. Bankens roll förstärks ytterligare, eftersom den eventuellt 

inte har möjlighet att få sin fordran tryggad genom säkerheter. 

                                                        
1 31.12.2012 fanns det enligt Patent- och registerstyrelsen 232 258 aktiebolag registrerade i Finland. Den 
näst vanligaste bolagsformen är enskild näringsidkare, 195 416 stycken registrerade år 2012. 
2 Myers 2001, s. 92-93. 
3 Exempelvis lån, kontokrediter, flexkrediter, delbetalningsfinansiering, leasing- och factoringfinansiering, 
borgensförbindelser osv.  
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Kovenanterna fick sin början som riskhanteringsmekanismer i amerikanska kreditavtal 

och spreds från USA över hela världen. Till Europa och Finland kom kovenanterna via 

Storbritannien, där de användes allmänt i finansieringen av främst olistade 

tillväxtföretag. I Sverige började man använda kovenanter redan under 1960-talet, i 

såväl stora, som små och medelstora företags finansieringsarrangemang, varefter det 

blev vanligare med kovenanter i Norden.4 Efter recensionen på 1990-talet vaknade det 

nationella intresset för kovenanter på allvar, till följd av att pantsäkerheterna rasade i 

värde och man förstod att bankens fordringar inte enbart kan grunda sig på panträtter. 

Istället insåg man att det behövdes ett tillräckligt kassaflöde5 i företaget för att trygga 

kreditskötseln.6  

Även den senaste finanskrisen har satt sin prägel på bankernas utlåningsverksamhet. 

Genom de s.k. Basel-direktiven7 försöker man få bukt på de problem, som bankernas 

risktagande skapar för den globala ekonomin. Det senaste i raden av internationella 

regelverk, som införts för att stärka regleringen, övervakningen och riskhanteringen i 

banksektorn, är Basel III-direktivet8. Direktivets syfte är att skärpa kraven på 

bankernas kapitalstruktur samt likviditet. Kapitalkraven i Basel III anger hur mycket 

kapital av olika slag banker måste hålla för att täcka risker i sina tillgångar. En av 

bristerna i den tidigare regleringen har varit att bankernas kapital inte har haft 

tillräckligt god kvalitet för att kunna täcka förluster. I Basel III har man omarbetat 

kapitalbasen, vilken nu består av s.k. Tier 1- och Tier 2-kapital. Tier 1-kapital har den 

högsta kvaliteten och består främst av kärnprimärkapital, dvs. aktiekapital och 

balanserade vinstmedel. Tier 2-kapital utgör en mindre del av kapitalbasen och tillåts 

vara av sämre kvalitet. Hur mycket kapital en bank behöver ha anges som en kvot i 

procent av bankens riskviktade tillgångar. Varje tillgång ges en riskvikt. Tillgångar med 

låg risk, t.ex. statsobligationer med hög kreditvärdighet, ges låg riskvikt, medan 

exempelvis utlåning till företag med låg kreditvärdighet ges hög riskvikt.9 En tillgång 

med hög riskvikt binder således mera kapital än en tillgång med låg riskvikt. 

                                                        
4 Tuomisto 1999, s. 56-57, se också Tammi-Salminen 2001, s. 43-44. 
5 På engelska cash flow, som åsyftar pengars rörelse in och ut ur t.ex. ett företag. Mätningar av kassaflödet 
kan användas för att beräkna bl.a. företagets solvens.  
6 Välimäki DL 4/2010, s. 468. 
7 Basel II International Covergence of Capital Measurements and Capital Standards och Basel III A global 
regulatory framework for more resilient banks and banking systems. 
8 Basel III-avtalet består av en förordning (575/2013) och ett direktiv (2013/36/EU). De nya kapitalkraven 
implementeras stegvis mellan januari 2013 och januari 2019. 
9 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport oktober 2010, s. 44-47. 
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Utöver att höja procentkvoten på Tier 1- och Tier 2-kapital, ställer Basel III också krav 

på bankernas kapitalbuffertar. En konserveringsbuffert införs för att säkerställa att 

bankerna håller en buffert av hög kvalitet, som kan användas för att täcka förluster i 

dåliga tider. Nationella tillsynsmyndigheter kan utöka konserveringsbufferten med en 

s.k. kontracyklisk kapitalbuffert, för att få bankerna att spara kapital under 

högkonjunktur, vilken sedan skall balansera upp förlusterna under lågkonjunktur. Nya 

likviditetskrav införs för att bankerna för det första skall ha en tillräcklig buffert av 

likvida medel, för att kunna klara stora finansieringsproblem under kortare tid av 

ekonomisk stress10. För det andra krävs att bankens tillgångar i högre grad skall 

finansieras med stabila och långfristiga finansieringskällor11.12 

Medan Basel-direktiven skapar verktyg för att hantera bankers risker på global nivå, 

utgör kovenanterna ett verktyg för bankerna att hantera risker på transaktionsnivå. 

Tyvärr saknas dock en teoretisk översikt av kovenanternas funktion som ett 

riskhanteringsverktyg i inhemska förhållanden. Även om kovenanter idag används 

flitigt i finländsk företagsfinansiering, saknas forskning om kovenanter och deras 

användning. Fastän kovenanterna har varit en del av den nordiska kreditverksamheten 

sedan 1960-talet, är ämnet nästan helt obehandlat i den nordiska rättslitteraturen.13 

Den finländska forskningen på området är ung och stäcker sig ungefär tio till femton år 

tillbaka i tiden14. Någon doktorsavhandling, som uttryckligen inriktat sig på 

kovenanter, finns ännu inte. Däremot har både Tero Tuomisto och Olli Välimäki skrivit 

licentiatavhandlingar om användningen av kovenanter i företagsfinansiering. Man får 

anse dessa avhandlingar som utgångspunkter när det gäller den finländska 

kovenantforskningen. Plats för vidare forskning om kovenanter i Finland torde alltså 

finnas. Tills dess att urvalet av nationella källor har utvidgats får man hålla till godo 

med den internationella forskningen, vilken är något mera omfattande15.   

                                                        
10 Kallas likviditetstäckningskvot (eng. liquidity coverage ratio, LCR). 
11 Kallas stabil nettofinansieringskvot (eng. net stable funding ratio, NSFR). 
12 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport oktober 2010, s. 44-47. Se även www.bis.org > Monetary and 
financial stability > Basel Committee on banking supervision > Basel III 
13 Tuomisto 1999, s. 1-2, 7-8. 
14 Välimäki DL (Defensor Legis) 4/2010, s. 466. 
15 För att nämna några av de mer kända författarna; Jensen och Meckling 1976, Myers 1977, Smith och 
Warner 1979, Malitz 1986, Beatty och Weber 2004, Chava och Roberts 2008 samt Dyreng 2009.  
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1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att undersöka kovenanternas teoretiska och praktiska 

funktion som riskhanteringsmekanismer i kreditavtal. För att kunna redogöra för 

kovenanternas funktion som en riskhanteringsmekanism, blir ett viktigt delmål att 

utreda vilka intressen kreditgivaren vill skydda med hjälp av kovenanter och därigenom 

identifiera de relevanta motpartsriskerna, som finns i principal-agentförhållandet 

mellan kreditgivaren och låntagaren. Därefter blir uppgiften att på ett teoretiskt plan 

analysera hur särskilda typer av kovenanter kan minska olika typer av motpartsrisker. I 

samband med detta redogörs även för hur kovenanterna kan fungera som en 

sanktionsmekanism ifall motpartsrisken realiseras.  Slutligen syftar avhandlingen till 

att, genom en kvalitativ undersökning, undersöka hurudana kovenanter bankerna 

använder i kreditavtal och vilken praktisk betydelse dessa anses ha för riskhanteringen.  

Utgående från dessa syften har följande forskningsfrågor valts: 

1. Vilka är de relevanta motpartsriskerna i principal-agentförhållandet mellan 

kreditgivare och låntagare? 

2. Hur kan kreditgivaren minska eller eventuellt eliminera de relevanta 

motpartsriskerna med hjälp av kovenanter i kreditavtalet? 

3. Hurudana kovenanter används i kreditavtal mellan kreditgivaren och 

låntagaren och vilken praktisk betydelse anses dessa ha för riskhanteringen? 

I den första forskningsfrågan utgör företagsfinansiering den kontext i vilken 

motpartsriskerna skall identifieras. Avtalsparterna upplever olika motpartsrisker, 

eftersom deras förväntningar och intressen skiljer sig från varandra. Motpartsriskerna 

identifieras i första hand utgående från kreditgivarens intressen. Dock lämnas 

låntagarens intressen inte obeaktade, eftersom dessa bör uppmärksammas om parterna 

skall kunna nå en fungerande överenskommelse. Även låntagarens intressen bör 

tillgodoses för att denna skall ha motivation att respektera avtalet. Till den första 

forskningsfrågan hör, förutom att på ett teoretiskt plan identifiera de relevanta 

motpartsriskerna, även att redogöra för vilka teoretiska verktyg som kan tillämpas för 

att minska dessa risker. För att kunna analysera kovenanternas funktion som ett 

riskhanteringsverktyg behöver man först skapa en övergripande bild av hur generella 

handelsrättsliga verktyg kan användas, för att minska motpartsrisker och 
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agentkostnader. Agentteorin och teorin om den ledningsbaserade handelsrätten 

erbjuder en god grund, för hur denna forskningsfråga kan besvaras.  

Kreditavtalet är det gemensamma verktyg som kreditgivare och låntagare använder för 

att uppnå sina respektive kommersiella målsättningar. I kreditavtalets villkor bakar 

parterna in sina olika målsättningar, t.ex. lånets storlek (låntagarens 

finansieringsbehov) och räntesats (kreditgivarens avkastningsmål). Kreditavtalet 

innehåller även villkor för riskhantering. I den andra forskningsfrågan sammankopplas 

de identifierade motpartsriskerna med grupper av kovenanter och särskilda 

kovenantvillkor, som är ämnade att minska risker och agentkostnader, samt begränsa 

skadeverkningarna ifall riskerna realiseras. Forskningsfrågans syfte är att visa hur de 

handelsrättsliga verktygen fungerar i form av kovenanter.  

Syftet med den tredje forskningsfrågan är att undersöka hur praktiken reflekterar 

teorierna. Genom en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer skall skribenten 

undersöka hurudana kovenanter bankerna använder i praktiken, vilka faktorer som 

påverkar dessa val och vilken praktisk betydelse kovenanterna anses ha för 

riskhanteringen.  

1.3. Metod 

Den första viktiga metodfrågan är valet av perspektiv. Perspektivet för denna 

avhandling utgår från en handelsrättsteori där företaget, i detta fall banken som 

kreditgivare, står i centrum. Det är av flera orsaker ändamålsenligt att välja företagets 

perspektiv för frågeställningen. Den första forskningsfrågan kretsar kring de 

motpartsrisker som är relevanta i kreditgivarens verksamhet och dessa blir lättare att 

identifiera om man väljer kreditgivarens perspektiv. Den andra forskningsfrågan syftar 

till att beskriva kovenanterna som ett handelsrättsligt verktyg. Eftersom det är 

kreditgivaren, som är användaren av dessa verktyg, förefaller det naturligt att analysera 

verktygens funktion ur kreditgivarens perspektiv. Den tredje forskningsfrågan inriktar 

sig på bankernas subjektiva uppfattning om kovenanternas riskhanteringsfunktion. 

Genom att välja kreditgivarens perspektiv för det teoretiska närmandesättet blir det 

även lättare att analysera resultatet av undersökningen. 

Den andra viktiga metodfrågan är hur man tänkt besvara forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna nummer ett och två skall besvaras genom en litteraturstudie. Målet 

är att bilda en teori om hur kovenanterna kan användas som riskhanteringsverktyg. 
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Inhemsk litteratur och forskning beaktas i mån av existens, medan tyngdpunkten ligger 

på internationell forskning. Den valda litteraturen skall först och främst ge en stadig 

teoretisk grund, som sedan kan kompletteras och fördjupas med bidrag från mer 

specifik forskning.  

Forskningsfråga nummer tre skall besvaras genom en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer. Respondenterna får ett informationsbrev som ger en överblick över 

undersökningens föremål och syfte. Tanken är att informationsbrevet skall ge 

respondenterna möjlighet att förbereda sina svar. Intervjuerna är 

semistandardiserade16. Respondenterna får i huvudsak samma frågor, men 

ordningsföljd och tilläggsfrågor bestäms utgående från den individuella intervjun. 

Målet är att täcka informationsbehovet, inte att alla svar nödvändigtvis skall ha samma 

”form”. Undersökningens mål är inte heller att det inhämtade materialet skall kunna 

bearbetas kvantitativt, utan istället är skribenten intresserad av mera uttömmande och 

nyanserade svar som kan belysa teorin ur ett verklighetsperspektiv. Undersökningens 

syfte är, att genom ett metodbyte inhämta information, som kan användas för att 

utveckla teorin.  

1.4. Avgränsning 

Avhandlingen begränsar sig till behandling av kovenanter i kreditavtal och behandlar 

därmed inte några andra typer av villkor som förekommer i dessa avtal. Kovenanter är 

även vanligt förekommande i skuldebrev, som utfärdas av den part, vilken är i behov av 

finansiering. Skuldebreven behandlas inte särskilt i avhandlingen, men eventuell 

kovenantpraxis, som framgår av undersökningen och som hänför sig till skuldebrev, 

lämnas däremot inte utan hänsyn. Utgångspunkten är kreditavtalet, i vilket 

kovenanterna i första hand väljs av kreditgivaren. Avtalsparterna begränsas till 

kreditgivaren och låntagaren17. Kovenanterna delas in i tre huvudgrupper18 och 

analysen gäller de viktigaste och generellt mest tillämpade kovenanttyperna från dessa 

grupper. Det är motiverat att beakta kovenanter från alla tre grupper, eftersom deras 

funktion är beroende av varandra. Finansiella kovenanter kan inte fungera oberoende 

av informationskovenanter. I lika hög grad är verksamhetskovenanterna beroende av 

                                                        
16 Se kapitel 4. 
17 I den teoretiska delen kommer författaren att använda det vidare begreppet ”kreditgivare”, även om det 
som i synnerhet avses är banker. Skribenten anser att begreppsvalet är motiverat, eftersom även andra 
typer av kreditgivare passar in i den teoretiska kontext som valts. Med låntagaren avses gäldenärsföretaget. 
18 Se kapitel 3. 
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informationskovenanter för att de skall fungera optimalt. Det finns ingen orsak, sett till 

avhandlingens syfte, att utesluta någon kovenantgrupp.  

Riskhanteringen och motpartsriskerna behandlas främst ur kreditgivarens perspektiv. 

Kovenanternas syfte är att skydda kreditgivaren vid utlåningen och kreditgivaren är 

även den part, som oftast avgör vilka kovenanter som skall ingå i lånet. Kreditgivarens 

motpart, dvs. låntagaren, lämnas som tidigare nämnts inte obeaktad. I avtalskontexten 

är båda parternas intressen relevanta. Utgångspunkten för låntagarens identitet är ett 

företag, som ansöker om finansiering hos kreditgivaren. Eftersom aktiebolaget är den 

vanligaste bolagsformen, beaktas aktiebolagets egenskaper där skäl därtill föreligger. 

Det görs däremot ingen skillnad på små, medelstora och stora företag som låntagare, 

utan man utgår från ett fiktivt företag utan närmare definierade egenskaper19.    

1.5. Avhandlingens uppställning 

Teoridelen inleds i kapitel 2, som beskriver den teoretiska grunden för 

agentförhållandet, motpartsrisker och informationshantering. Motpartsriskerna och de 

handelsrättsliga verktygen för riskhantering står i fokus. Kapitel 3 behandlar 

kovenanterna som en riskhanteringsmekanism. De olika kovenanttyperna delas in i tre 

undergrupper: finansiella kovenanter, verksamhetskovenanter samt 

informationskovenanter. Tyngdpunkten ligger på att analysera hur man med hjälp av 

kovenanterna kan hantera motpartsrisker. I samma kapitel redogörs också för följderna 

vid låntagarens brott mot en kovenant. Kapitel 2 och 3 är sammankopplade med den 

första och andra forskningsfrågan. 

Den del av avhandlingen som ger svar på den tredje forskningsfrågan inleds med 

kapitel 4. I kapitel 4 redogörs för undersökningsmetoden, dvs. val av 

datainsamlingsmetod och informant, förhållningssätt samt genomförande av 

datainsamling och bearbetning av data. Resultatet av undersökningen presenteras i 

kapitel 5, med återanknytning till forskningsfrågorna.  Avhandlingen avslutas i kapitel 

6 med resultatdiskussion och reflektioner. 

                                                        
19 Flertalet andra har undersökt kovenanternas användning i små och medelstora företags finansiering. 
Lånetagarens storlek spelar i detta fall ingen roll, eftersom låntagarföretagen torde ha likadana rättsliga 
intressen oberoende av klassificering som ”litet”, ”medelstort” eller ”stort”. Se bl.a. Tuomisto 1999, 
Kovenanttien käyttö yritysrahoituksessa-tarkasteltavana erityisesti pk-yritykset, Niskanen 1999, 
Covenants in Finnish small and medium sized firms’ loans.  



 

 

8 

2 TEORI 

2.1. Inledning 

Vetenskap kan inte bedrivas utan vetenskaplig teoribildning. Ett teoribaserat 

angreppssätt har valts i denna avhandling, eftersom det lämpar sig för syftet och 

frågeställningarna. Inom företagsfinansieringsbranschen finns redan en etablerad 

avtalspraxis, till vilken bruket av kovenanter hör. Denna avtalspraxis har undersökts 

mycket i tidigare forskning och (främst internationella) empiriska forskningsresultat 

finns att tillgå. Grunden utgörs av litteratur och tidigare forskning och denna bas 

möjliggör teoribildning för avhandlingen. Man kunde säga att avhandlingen arbetar 

både deduktivt och induktivt20. Utgående från tidigare empiriska forskningsresultat, 

och på dessa resultat grundade teorier, strävar avhandlingen efter att utforma teorier 

lämpliga för att analysera forskningsobjektet. Teorierna testas sedan empiriskt på 

inhemska förhållanden. Eftersom de nedan presenterade teorierna och forskningen till 

stor del är utländska, finns det ett behov av att testa dessa på inhemska förhållanden. 

Därefter kan teoribildningen utvecklas till att eventuellt bättre återspegla det 

finländska kovenantbruket.  

Detta är inte en rättsvetenskaplig avhandling i klassisk mening. Den rör sig definitivt på 

handelsrättens område, men den avviker från klassisk rättsvetenskap i två avseenden. 

För det första undersöks inga normer, varken officiella eller sedvanerättsliga21. Istället 

undersöks ett handelsrättsligt verktyg inom ramen för företagsfinansiering. För det 

andra skiljer sig perspektivet från klassisk rättsvetenskap. Ett rättsvetenskapligt arbete 

bör finna sig ”på insidan av rätten” som ett auktoriserat samhällsfenomen22. Denna 

avhandling analyserar dock handelsrättsliga verktyg ur ett ekonomivetenskapligt 

perspektiv och kan därför inte finna sig ”på insidan av rätten”.  Eftersom avhandlingen 

inte är rättsvetenskaplig i klassisk mening har skribenten frihet att inte tillämpa 

klassiska rättsvetenskapliga teorier, eller metoder för den delen. Istället har valts 

teorier och metoder, som bättre kan analysera undersökningsobjektet samt besvara 

forskningsfrågorna.  

                                                        
20 Enligt Mäntysaari kan man använda en deduktiv-induktiv metod. Ur befintliga teorier härleder man 
hypoteser som sedan kan testas empiriskt. Detta är avsikten med avhandlingen. Se Mäntysaari 2013 i 
Rechtstheorie. 
21  Se t.ex. Sandgren 2009, s. 529-532. Rättsvetenskapen bör undersöka rättsnormer. 
22 Ibid. 
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2.2. Teorin om den ledningsbaserade handelsrätten 

Enligt klassisk rättsvetenskaplig metod har man valt domaren och domstolen som 

användare av rätten och rättsliga verktyg. Domarens uppgift är att lösa juridiska 

problem genom att tolka rättsliga normer23. Det finns däremot många andra användare 

av rättsliga verktyg. Genom att välja den egentliga användaren av verktyget som 

undersöks, blir teoribildningen lättare. När man vill undersöka kovenanters funktion 

som en riskhanteringsmekanism ger domarperspektivet ingen vägledning. 

Rättsdogmatiken kan inte förklara vad ett företag borde göra eller inte borde göra i en 

viss kontext.24 Domaren kan endast i efterhand tolka avtalets villkor och det ger inga 

svar på hur företag borde utforma avtalen för att hantera risker i avtalsförhållandet. 

Istället bör man välja företaget som användare av rättsliga verktyg, som grund för 

teoribildning. En handelsrättsteori, som utgår från företagsperspektivet, är den s.k. 

teorin om den ledningsbaserade handelsrätten. Teorin om den ledningsbaserade 

handelsrätten ger god teoretisk vägledning för avhandlingens struktur och för 

identifierandet och förståelsen av kreditgivarens och låntagarens intressen och 

målsättningar. 

Teorin om den ledningsbaserade handelsrätten (Management-Based Commercial 

Law, MBCL) är en handelsrättsteori med tydliga inslag av ekonomiska teorier. MBCL 

bygger på uppfattningen att företaget, inte domstolen, är subjektet som använder sig 

av handelsrättsliga instrument. Den centrala uppgiften är att identifiera användarens, 

dvs. företagets, rättsliga målsättningar samt de handelsrättsliga verktyg, som företaget 

använder för att uppnå dessa målsättningar, i en viss kontext. Om man skall utgå från 

företagets perspektiv måste man först definiera vad som avses med företaget. Enligt 

MBCL är företaget ett ekonomiskt, inte juridiskt, begrepp och det saknar således 

normativ betydelse.25 Med andra ord är företaget inte en motsvarighet till 

näringsidkarbegreppet, vilket är normerat i t.ex. KSL 1:526. Begreppet används här på 

en högre abstraktionsnivå och med företaget avses en organisationsstruktur. Begreppet 

företaget kan enligt denna teori syfta på såväl kreditgivaren som låntagaren. 

MBCL kan delas upp i en allmän och en särskild del. Karakteristiskt för den allmänna 

delen är att man väljer företagets perspektiv, identifierar företagets generiska 

(allmänna) rättsliga målsättningar, identifierar de generiska rättsliga instrument, som 

                                                        
23 Se t.ex. Virolainen & Martikainen 2010, ”Tuomion perusteleminen”. 
24 Mäntysaari 2013, s. 16. 
25 Mäntysaari, TfR (Tidsskrift for Rettsvitenskap) 2/2011, s. 214. 
26 Konsumentskyddslag 1978/38. 
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företaget använder, samt identifierar olika nivåer av beslutsfattande. Kännetecknande 

för den särskilda delen är att man identifierar företagets kommersiella kontext, de 

särskilda företagsekonomiska frågor som företaget försöker hantera i en given kontext 

samt de särskilda handelsrättsliga instrument, som företaget använder i kontexten.27 

Handelsrättsteorin utgår från att företaget kan ha egna intressen och målsättningar. 

Genom att identifiera företagets intressen och målsättningar möjliggörs även en vettig 

företagsstyrning. Den grundläggande målsättningen för ett rationellt företag är att 

bestå, dvs. överleva på marknaden. Denna målsättning är inte nödvändigtvis enkel på 

en marknad med konkurrens, begränsad efterfrågan, reglering och 

myndighetspåverkan. För att bestå måste företaget ha andra målsättningar såsom att 

generera vinst, spara en del av vinsten för att investera i ny vinstbringande verksamhet 

samt att vara effektivt och innovativt för att stå upp mot konkurrensen.28 Företaget 

försöker uppnå sina kommersiella målsättningar även med hjälp av rättsliga verktyg 

och praktiker. Man kan påstå att företaget har rättsliga målsättningar. Enligt MBCL har 

alla företag fyra mycket viktiga generiska rättsliga målsättningar, oberoende av 

transaktionens art. Dessa är hantering av nyttighets- och penningströmmar, risker, 

principal-agentförhållanden och  information. Olika sätt att hantera dessa faktorer 

kompletterar varandra och ofta är man tvungen att hantera alla fyra i en och samma 

transaktion.29 Av dessa fyra allmänna målsättningar är tre relevanta för 

frågeställningen, nämligen hanteringen av risk, agentförhållandet och information. 

Nyttighets- och penningströmmar hanteras med hjälp av andra slags avtalsvillkor än 

kovenanter. 

Företaget har även särskilda kommersiella målsättningar30. Kreditgivarens 

kommersiella kontext är inlåning och framför allt utlåning. Med beaktande av 

frågeställningen, är det utlåningen till företag som är intressant. Kreditgivarens 

kommersiella kontext är således företagsfinansiering. I denna kontext har 

kreditgivaren ett antal särskilda målsättningar. Till dessa målsättningar hör för det 

första valet av en bra låntagare. Kreditgivaren bör välja de bästa låntagarna bland de 

som vill ha finansiering. Om kreditgivaren lånade ut till alla potentiella låntagare, utan 

några som helst krav på låntagarens egenskaper, skulle det leda till ett ökat antal dåliga 

agenter och ökade kreditförluster. För det andra önskar kreditgivaren, när en bra 

                                                        
27 Ibid. 
28 Mäntysaari, TfR 2/2011, s. 218-219. 
29 Ibid. 
30 Mäntysaari 2013, s. 14-15. 
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låntagare valts, att styra låntagarens beteende och på olika sätt öka chanserna för att 

låntagaren oklanderligt skall sköta lånet. För det tredje vill kreditgivaren, om det visar 

sig att låntagaren var en dålig agent, ha möjlighet att göra sig av med låntagaren och få 

sina utlånade medel tillbaka. Kreditgivaren använder sig av olika handelsrättsliga 

verktyg för att hantera dessa intressen. Kovenanterna används särskilt för att styra 

låntagarens beteende och för att öka chanserna till avtalsenlig återbetalning. 

Kovenanterna kan även i viss mån användas som en exit-funktion31. 

Enligt MBCL kan man urskilja tre olika nivåer av beslutsfattande i företaget: den 

strategiska nivån, den operationella nivån samt transaktionsnivån32. Strategiska beslut 

är t.ex. beslut om företagsform och beslut om att inrikta sig på en viss marknad eller att 

undvika en viss marknad. Operationella beslut kan t.ex. vara beslut om användning av 

standardvillkor, riktlinjer för styrelsearbete och beslut om utlokalisering av produktion. 

Beslut på transaktionsnivån kan gälla t.ex. ett visst avtal. Beslut om användning av 

kovenanter kan tas både på den operationella nivån, t.ex. vilka standardkovenanter 

som skall ingå i kreditavtal, och på transaktionsnivån, t.ex. hur individuella kovenanter 

skall utformas i ett visst avtal. 

2.3. Principal-agentteorin 

2.3.1. Inledning 

I ett avtalsförhållande med två parter finns det teoretiskt sett två principaler och två 

agenter. Båda parterna kan agera antingen som principal eller som agent, beroende på 

ur vems synvinkel man ser förhållandet. Existensen av ett principal-agentförhållande 

förutsätter att den ena parten kan främja den andra partens intressen och vice versa. 

Parterna är således till viss del beroende av varandra i deras respektive verksamhet. I 

ett kreditavtal uppstår ett principal-agentförhållande. Ur kreditgivarens perspektiv är 

kreditgivaren principalen och låntagaren agenten, vilken skall främja kreditgivarens 

intressen, genom att betala ränta och amortera lånet enligt avtalade villkor. Ur 

låntagarföretagets perspektiv är företaget principalen och kreditgivaren agenten, som 

skall främja företagets verksamhet genom att tillhandahålla finansiering. 

Det s.k. agentproblemet uppstår när samarbetande parter har olika målsättningar för 

utförandet och resultatet av samarbetet. Agentteorin beskriver förhållandet mellan 

                                                        
31 Se kapitel 3.5. 
32 Mäntysaari, TfR 2/2011, s. 218-219. 
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parterna som ett avtal och försöker lösa två problem, som härrör från 

agentförhållandet. Det första problemet uppstår när a) principalen och agentens 

målsättningar står i konflikt och b) det är svårt eller dyrt för principalen att övervaka 

det agenten gör. Det andra problemet uppstår när principalen och agenten har olika 

syn på risker. Principalen och agenten föredrar olika handlingssätt pga. deras olika 

riskpreferenser.33 Agentteorin handlar även om problemet med incitament. 

Utmaningen för principalen är att välja rätt kompensationssystem, som skapar 

incitament för agenten att agera på det sätt principalen eftersträvar.34  

En av principalens rättsliga målsättningar är att hantera de risker, som uppstår till följd 

av avtalsförhållandet med agenten. Det finns givetvis faktorer, som oberoende av 

parterna, kan medföra att den avtalsenliga prestationen uteblir, men de största riskerna 

för principalen är inneboende i agenten. Det vill säga, riskerna utgörs av motparten. 

Avtalet är avsett att skapa ekonomisk nytta för principalen och för att uppnå nyttan är 

principalen beroende av att agenten agerar på avtalat sätt. Men hur skall principalen 

kunna försäkra sig om att agenten uppfyller avtalet? Motpartsrisker kan delas in i tre 

kategorier: motpartens företagsrisk, motpartens affärsrisk och motpartens kreditrisk35.  

2.3.2. Hantering av motpartsrisker 

Motpartens företagsrisk är risker som hänför sig till motpartens juridiska person, dess 

existens, rättskapacitet samt representation. Rättsliga frågor om motpartens existens är 

t.ex. huruvida motpartens juridiska person är lagenligt grundad och registrerad. EU-

rätten säkerställer etableringsrätt samt erkännande av bolag grundade i 

medlemsstaterna, vilket minskar motpartsföretagsrisken36. För att företaget skall 

kunna bli bundet av avtal, krävs att företaget har rättskapacitet. Huruvida företaget blir 

bundet av avtalet beror på vem som har rätt att representera företaget. Risker hänför 

sig därför även till motpartens interna auktorisering. Angående representation bidrar 

EU-rätten delvis till minskad risk. Enligt första bolagsrättsdirektivet är bolaget bundet 

av avtal som ingåtts av bolagets lagstadgade organ37. Direktivet begränsar sig dock till 

aktiebolag och dess lagstadgade organ. Bindande verkan för rättshandlingar, som 

företas på lägre nivå i företagets organisation, avgörs enligt nationell lag. 

                                                        
33 Eisenhardt 1989, s. 58. 
34 Mitnick 2011, s. 2. 
35 På engelska: counterparty corporate risk, counterparty commercial risk och counterparty credit risk. 
Mäntysaari 2010, vol II: s. 188. 
36 Artikel 43 och 48, fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget). 
37 Artikel 9, 68/151/EEG. 
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Motpartsföretagsrisken kan lindras på flera sätt. Företaget bör säkerställa motpartens 

identitet och rättskapacitet. Detta är särskilt viktigt när motparten ingår i en koncern 

med många bolag, för att det inte skall uppstå missförstånd om vem som är den 

egentliga motparten. Det är vanligt att kreditgivaren genom avtalsvillkor kräver att 

låntagaren identifierar sig38. Finansiella institutioner har en plikt att lära känna sina 

kunder enligt MiFID, i samband med tillhandahållande av finansiella tjänster39. 

Företaget bör även säkerställa sig om motpartens interna auktorisering, t.ex. att 

personen, som undertecknar avtalet, har rätt att representera motparten, att 

beslutande organ har behörighet och befogenhet att besluta om transaktionen osv.40 

Motpartens affärsrisk är sammankopplad med motpartens vilja och möjlighet att 

uppfylla sina plikter enligt avtalet41. Motpartens möjlighet att uppfylla avtalet kan vara 

begränsad av en rad orsaker, t.ex. likviditetsproblem. I litteraturen talar man om 

problemet med adverse selection, vilket innebär en förvrängning av agentens 

(påstådda) förmåga att uppfylla avtalet. Problemet uppstår när principalen inte med 

full säkerhet kan verifiera om agenten verkligen har förmåga att uppfylla avtalet. Risker 

sammankopplade med motpartens vilja att uppfylla avtalet uppstår när principalen inte 

vet exakt vad agenten gör. Agenten har, som konstaterats, egna intressen och har 

antingen gjort som principalen vill, eller inte. I litteraturen kallas agentproblemet 

moral hazard. Moral hazard innebär att agenten har större incitament att främja egna 

målsättningar än principalens.42 Utmaningen ligger i att motivera agenten att handla i 

principalens intresse. Principalen kan använda sig av rättsliga verktyg och praktiker för 

att minska risken för att agenten beter sig på ett sätt, som inte främjar principalens 

intressen, och som tvärtom ökar chansen att agenten handlar som principalen önskar. 

Verktygen är också till för att minska agentkostnaderna, dvs. kostnader som uppstår 

när principalen försöker säkerställa att agenten handlar i dess intresse och inte främjar 

enbart egna eller någon annan parts intressen. Hantering av motpartsaffärsrisken 

saknar harmonisering på EU-nivå.43 

                                                        
38 S.k. ”representations and warranties”.  Kan innehålla försäkran om att låntagarens juridiska person är 
lagenligt grundad och innehar rättskapacitet, har rätt att ingå rättshandlingen och att intern auktorisering 
har säkerställts. Se kapitel 2.3.4. 
39 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 2004/39/EG, artikel 19. Gäller främst handel med 
värdepapper. 
40 Se t.ex. ABL (Aktiebolagslag 2006/624) kap 6, 25-28§. 
41 Mäntysaari 2010 vol I, s. 106-108. 
42 Se t.ex. Eisenhardt 1989, s. 61. 
43 Mäntysaari 2010, vol I: s. 99. 
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I abstrakt form består agentverktygen av beteendemodifikation, fastställande av villkor 

för utnämning och avsked, sammanförande av intressen och övervakning 

(transparens)44. Det lönar sig för principalen att välja en agent med en företagskultur 

som stöder compliance och som hör till en samhällskultur, i vilken regelefterlevnad är 

starkt betonad. Genom att ha en strategi för utnämning kan principalen redan på 

förhand sålla bort oönskade avtalsparter. Principalen borde använda processer, som på 

förhand fastställer de allmänna parametrarna för agentförhållandet, för godkännande 

av agenter samt de huvudsakliga avtalsvillkoren. Principalen kan kräva information om 

motparten, för att kunna bilda sig en uppfattning om motpartens duglighet som agent. 

Detta brukar ske i samband med due diligence. En strategi för avsked eller exit behövs 

för att företaget skall kunna göra sig av med opportunistiska agenter i efterhand, om 

det visar sig att agenten inte agerar på avtalat sätt. Det finns två slags exiträttigheter. 

Företaget kan antingen dra tillbaka värdet av sin egen investering eller överföra sina 

rättigheter till prestation till en annan part, om detta är tillåtet enligt de normer som 

reglerar förhållandet.45 

Agentproblem kan lindras genom att sammanföra principalens och agentens intressen. 

Sammanförande av intressen innebär att det ligger i agentens eget intresse att främja 

principalens intressen. Sammanförande av intressen kan underlättas i form av 

finansiella och icke-finansiella incitament. Finansiella incitament kan vara positiva, 

(belöningar, t.ex. räntesänkning) eller negativa (sanktioner, t.ex. räntehöjning) och 

dessa kan vara kopplade till ett visst beteende eller resultat.46 

Väsentligt i hanteringen av agentproblemen är naturligtvis övervakning av agenten och 

transparens i agentens handlande. Transparens i agentens handlande uppnås genom 

transparenta krav, dokumentation och övervakningsmetoder. För att agenten skall 

kunna handla på önskvärt sätt, behöver denna få information om vad som förväntas av 

den. Principalen bör använda klara avtalsvillkor (regler) för att beskriva agentens 

huvudsakliga skyldigheter. Ofta kompletteras dessa villkor med standarder, som t.ex. 

kräver att agenten agerar ”i god tro” eller ”med tillräcklig försiktighet”. Dokumenterade 

arbets- och beslutsprocesser ökar transparensen och gör det även lättare för agenten att 

uppfylla sina förpliktelser. Övervakning innebär att skapa riktlinjer och procedurer för 

                                                        
44 Ibid. 
45 Mäntysaari 2010, vol I, s. 109-110, (vol II, s. 121-123). 
46 Mäntysaari 2010, vol I, s. 106-108. 
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kontroll, att kontrollera att dessa riktlinjer och procedurer följs, samt att utvärdera 

riktlinjernas och procedurernas effektivitet.47   

Motpartens kreditrisk är sammankopplad med motpartens betalningsförmåga och är 

den mest kritiska risken i kreditförhållandet, eftersom kreditgivarens främsta intresse 

är att krediten återbetalas i sin helhet med ränta. Kreditrisken kan hanteras genom val 

av betalningsform och avbetalningstid, villkor om överförbarhet samt olika typer av 

villkor som förstärker återbetalningsplikten48. Det är vanligt att kreditgivare säljer sina 

fordringar till andra investerare, istället för att själva inneha dem hela lånetiden. 

Villkor om överförbarhet kan vara ett sätt för principalen att göra sig av med en dålig 

agent och minska kreditrisken. Överförbarheten av en fordran samt dess verkställighet 

är beroende av avtalsvillkoren och tillämplig lagstiftning49. Det finns olika metoder för 

att förstärka återbetalningsplikten. Genom avtalsvillkor, t.ex. kovenanter, kan 

principalen skapa sanktionshot vid agentens eventuella försummelse av avtalsvillkoren 

eller betalning. Man kan även ställa säkerhet för betalning genom panträtter och/eller 

tredjemansprestation (t.ex. tredjemanspant, försäkring, letters of credit).50  

2.3.3. Agency theory of covenants 

Bradly och Roberts har på basen av agentteorin, utvecklad av Jensen och Meckling 

(1976), Meyers (1977) samt Smith och Warner (1979), i en omfattande undersökning 

dragit slutsatser om hur kovenanter påverkar krediternas prissättning51. De kallar 

denna mix av agentteorier för ”the Agency Theory of Covenants” (ATC). ATC ger en 

teoretisk grund till varför kovenanter ingår i kreditavtal. Central i denna teori är 

konflikten mellan aktieägare och obligationsinnehavare (borgenärer). Mitt i denna 

konflikt finns företagsledningen, som skall beakta aktieägarnas intressen och samtidigt 

upprätthålla goda relationer till företagets borgenärer. Denna konflikt resulterar i att 

företagsledningens handlingar, vilka oftast företas i aktieägarnas intresse, kan inverka 

negativt på värdet av företagets främmande kapital och således på värdet av hela 

företaget. Med andra ord har företagsledningen incitament för att överföra företagets 

                                                        
47 Ibid, s. 110-111, 127-128. 
48 Mäntysaari 2010, vol II, s. 298-299. 
49 Inom EU avgör Romkonventionen (80/934/EEG) vilken lag som tillämpas på avtalsrättsliga överlåtelser 
av finansiella fordringar. 
50 Mäntysaari 2010, vol II, s. 312-313. 
51 Bradly och Roberts har undersökt användningen av kovenanter i ett urval på över 12 000 privata 
företagslån, utgivna till över 3000 olika företag under åren 1993-2001. 
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förmögenhet från borgenärerna till aktieägarna, medan riskerna flyttas från 

aktieägarna till borgenärerna.52  

Smith och Warner har närmare analyserat orsakerna till konflikten mellan företagets 

aktieägare och dess borgenärer och de har identifierat fyra huvudsakliga orsaker. Den 

första orsaken är dividendutbetalningar. När lånet förhandlas utgår borgenären från att 

dividendutbetalningarna kommer att hålla samma nivå även i framtiden. Om 

låntagaren, efter att lånet tagits, bestämmer sig för att höja dividenden och finansiera 

dessa utbetalningar genom att t.ex. minska på nya investeringar, sjunker värdet på 

kreditgivarens fordran. I värsta fall säljer låntagaren alla sina tillgångar och betalar ut 

medlen som dividend till aktieägarna, vilket resulterar i att borgenärerna står kvar med 

värdelösa fordringar53.54  

Den andra orsaken är problemet med ”urvattnade fordringar” eller s.k. claim dilution. 

Om borgenärens fordran är prissatt utgående från att låntagaren inte kommer att låna 

mer, sjunker den i värde i och med att låntagaren tar fler lån av samma eller högre 

prioritet.55 Problemet kan belysas med ett enkelt exempel. Låntagarföretaget (G) är värt 

100 när lånet på 50 beviljas av Kreditgivare 1 (K1). Lånet är prissatt utifrån G:s 

nuvarande värde och med presumtion att värdet skall stå sig även under lånetiden. 

Senare upptar G ett lån om 25 av Kreditgivare 2 (K2) och investerar i ett projekt som 

visar sig vara värdelöst. G:s skuldsättningsgrad är nu 75 %. Detta faktum har K2 

beaktat i prissättningen och kommer att gottgöras genom räntan, medan K1:s 

kompensation är oförändrad. K1:s fordran har minskat i värde och den nyttan 

tillkommer G och K2. Om G dessutom pantsätter 25 av sina tillgångar för K2:s fordran, 

försämras K1:s position ytterligare. Så länge K2:s fordran är obetald kan K1 bara vänta 

sig prestation ur tillgångarnas värde om 75 ifall G försummar betalningen, istället för 

ur värdet 100, som vid den ursprungliga utlåningen.56   

Den tredje orsaken är sammankopplad med en ökning av investeringsriskerna, något 

som Smith and Warner kallar asset substitution. När låntagaren anhåller om lån för ett 

visst lågriskprojekt prissätts lånet i enlighet med denna risknivå. Om låntagaren sedan 

investerar i ett betydligt mera riskfyllt projekt (med större avkastning om det lyckas), 

                                                        
52 Bradley och Roberts 2004, s. 4-5. 
53 Kallas i litteraturen för asset withdrawal och har en liknande negativ effekt på värdet av kreditgivarens 
fordran som dividendutbetalningar, om medlen används till andra syften än att betala borgenärerna. 
54 Smith och Warner 1975, s. 118. 
55 Ibid. 
56 För fler exempel se Bratton 2006. 
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sjunker värdet på kreditgivarens fordran samtidigt som det höjer värdet på 

aktieägarnas kapital. Kreditgivaren är tvungen att bära kostnaderna för den ökade 

risken och riskerar att bli helt utan prestation, om ett misslyckat projekt leder till 

låntagarens insolvens.57  

Den fjärde orsaken till konflikten är problemet med underinvestering. En låntagare 

med obetalda lån kan ha incitament att avstå från projekt där nettoavkastningen skulle 

komma enbart borgenärerna till nytta. Ett exempel är på sin plats. G:s värde är 75 och 

dess skuld är 85. G har möjlighet att investera i projektet p, som är värt 10. Ur 

aktieägarnas synvinkel är p värdelöst, eftersom den väntade avkastningen i sin helhet 

går till att täcka kreditgivarnas fordringar. Till följd av detta har G låg motivation att 

investera i p. Underinvestering är inte ett problem enbart ur borgenärssynpunkt, utan 

även ur samhällssynpunkt. Den ekonomiska tillväxten skulle komma att lida om företag 

avstod från att investera till följd av dessa incitament.58 

En förutseende borgenär beaktar givetvis dessa agentproblem i prissättningen av 

krediten, vilket resulterar i att agentkostnaderna stiger både för kreditgivaren och 

låntagaren. Nivån av kovenanter, dvs. antalet kovenanter och deras restriktiva verkan, 

står i förhållande till agentkostnaderna. Den optimala nivån för kreditgivaren avgörs 

genom en avvägning av skyddet kovenanterna ger och kostnaderna för att övervaka, 

implementera och slutligen genomdriva avtalsvillkoren.59 Eftersom det är låntagaren, 

eller indirekt dess aktieägare, som får bära de stigande agentkostnaderna, har även 

denna part intresse av att minska borgenärens upplevda risk. Enligt ATC kan 

kovenanter bli ett verktyg för att begränsa företagsledningens opportunistiska beteende 

och därmed minska borgenärens upplevda risk. Kovenanterna används för att 

sammanföra parternas intressen, vilket samtidigt minskar agentkostnaderna för 

låntagaren och dess aktieägare.60 Påpekas bör dock att kovenanterna inte eliminerar 

kostnaderna för låntagaren, tvärtom medför kovenanterna kostnader till följd av 

restriktionerna, som åläggs låntagarens verksamhet. Men låntagaren är villig att 

acceptera de relativa kostnaderna för kovenanterna, så länge den totala nyttan eller 

avkastningen är större (t.ex. lägre räntesats beviljas om ett visst kovenantpaket 

                                                        
57 Smith och Warner 1975, s. 118-119. 
58 Smith och Warner 1975, s. 119, Bratton 2006, s. 7. 
59 Whitehead 2008, s. 8. 
60 Bradley och Roberts 2004, s. 1, 4-5. 
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accepteras). Låntagaren gör en s.k. ”tradeoff” gällande restriktionerna och den väntade 

avkastningen.61 

Oberoende av om det är kreditgivaren som beviljar krediten och väljer kovenanterna, 

eller låntagaren som utfärdar skuldebrevet och väljer kovenanterna, har Bradly och 

Roberts identifierat egenskaper hos låntagaren, som påverkar kovenanternas 

användning. Enligt deras undersökning råder det ett negativt förhållande mellan 

användningen av kovenanter och låntagarens finansiella position (t.ex. 

skuldsättningsgrad). Ju sämre låntagarens ekonomiska situation är, desto större är 

sannolikheten för att kovenanter inkluderas i kreditavtalet eller skuldebrevet.62 Detta 

betyder även att krediten blir dyrare för ekonomiskt svaga låntagare, än för ekonomiskt 

starka, eftersom fler kovenanter inkluderas.  

Tidigare forskning stöder uppfattningen att även låntagarens storlek, riskpreferenser 

samt investeringsmöjligheter påverkar användningen av kovenanter. Enligt Malitz 

råder det ett negativt förhållande mellan användningen av kovenanter och låntagarens 

storlek. Stora företag är mindre benägna att inkludera kovenanter i avtalen, medan små 

företag ofta är tvungna att acceptera kovenanter för att få finansiering.63 Detta kan 

delvis bero på företagens förhandlingsstyrka, men även på hur många alternativa källor 

för främmande kapital som företagen har att tillgå. Man kan tänka sig att stora företag, 

med god kreditvärdighet, mycket tillgångar och större avkastning, har lättare att skaffa 

kapital på kapitalmarknaden, än vad små och medelstora företag har64. Enligt 

Demiroglu och James väljs striktare kovenanter ju större risker låntagaren tar, samt ju 

färre investeringsmöjligheter den har65. 

2.3.4. Informationshantering före och efter avtalsslut 

Beslut bygger på information och risker kan minskas eller avlägsnas helt med hjälp av 

värdefull information. Hantering av information är en av företagets generiska 

målsättningar och viktigt för dess överlevnad. I en avtalssituation besitter och behöver 

båda parterna information om varandra, om tillämpligt regelverk och om den specifika 

transaktionen. 

                                                        
61 Bradley och Roberts 2004, s.20-21. 
62 Bradley och Roberts 2004, s. 6. 
63 Malitz 1986, s. 18-25, refererat i Bradley och Roberts 2004, s. 6. 
64 Se Bratton 2006, s. 19. 
65 Se Demiroglu och James 2010. 
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Det finns många problem som hänför sig till informationshanteringen. En del av dem 

är sammankopplade med kostnader. Enligt agentteorin är information något man kan 

köpa, som vilken annan vara som helst66. Frågan är däremot vilken den optimala nivån 

av information är, i förhållande till kostnaderna. Företaget måste överväga hur mycket 

det är villigt att satsa på information. Det finns en gräns när kostnaderna för ytterligare 

information övergår nyttan, som den informationen tillför. Samlande av material 

kräver pengar, tid och personalresurser. Enligt Stigler är den optimala nivån för 

informationssökning funnen när kostnaden för sökningen är lika med dess väntade 

marginalavkastning67. I verkligheten är dock både informationen och 

informationshanteringsprocesserna begränsade, vilket kan försvåra eller omöjliggöra 

för företaget att uppnå den optimala informationsnivån.  

Ett generellt verktyg för att minska informationsproblemen är investering i 

information. För att företaget skall kunna ingå ett avtal med en pålitlig agent och på 

villkor, som gynnar företagets målsättningar, behöver företaget investera i information 

om agenten och transaktionsvillkoren. Samlande och processande av information 

börjar vanligtvis länge före avtalsslutet och fortgår även efter att avtal ingåtts. I 

begynnelseskedet av avtalsförhandlingarna kan problemet med asymmetrisk 

information skapa osäkerhet hos den mindre informerade parten. Asymmetrisk 

information innebär att den ena parten har ett informationsövertag i förhållande till 

den andra parten, och båda parterna vet att detta är fallet. I ett kreditförhållande vet 

exempelvis låntagaren mera om dess betalningsförmåga och om faktorer som påverkar 

denna, än vad kreditgivaren gör. Detta kan skapa incitament för låntagaren att försöka 

ge en bättre bild av sin betalningsförmåga än vad som är verklighet. Fenomenet kallas i 

teorin för moral hazard.68  

Metoder för att lindra de negativa effekterna av asymmetrisk information är bl.a. 

signalering och screening.69 Signalering innebär att den överlägsna parten frivilligt 

signalerar information åt mindre informerade parter, för att framhäva dess attribut. 

Screening handlar om att identifiera och välja de bästa informatörerna, som företaget 

kan lita på. Genom screening skall den mindre informerade parten försöka ”fånga upp” 

                                                        
66 Eisenhardt 1989, s. 59. 
67 Stigler 1961, The Journal of Political Economy, s. 216. 
68 Teorin om asymmetrisk information samt ”moral hazard” är etablerade ekonomiska teorier. År 2001 
tilldelades Georg Akerlof, Michael Spence och Joseph Stiglitz nobelpriset i ekonomi för deras analys av 
marknader med asymmetrisk information. 
69 Om signalering, se Spence, The American Economic Review 3/2002, s. 434-459. Om screening, se 
Stiglitz, The American Economic Review 3/2002, s. 460-501. 
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den mer informerade partens information, genom att låta denna välja ur en meny av 

avtal för en viss transaktion. Den väljande partens beteende och val avslöjar 

information om t.ex. dess riskpreferenser.70 Ett exempel på dessa metoder, som kan 

minska effekterna av asymmetrisk information är användningen av standardvillkor. 

Standardvillkoren skapar trygghet för företaget, eftersom dessa är välbekanta och bl.a. 

minskar tolkningsrisker, som normalt ingår i avtal. Standardvillkoren fungerar även 

som en sållningsmekanism i valet av avtalspart. De motparter, som är villiga att 

acceptera standardvillkoren, kan antas vara goda agenter med förmåga att uppfylla 

villkoren.71 

Ju längre avtalsförhandlingarna framskrider, desto mera information delar 

avtalsparterna med sig av. Det är vanligt och ibland också nödvändigt att ingå en 

sekretessförbindelse, för att skydda information som upplåts och mottas under 

avtalsförhandlingarna72. I avtalsförhandlingarna behöver kreditgivaren information om 

låntagarens kreditvärdighet för att minska kreditrisken. Särskilt i de fall då det inte 

finns något kundförhållande sedan tidigare och parterna är obekanta för varandra, har 

kreditgivaren anledning att noggrant granska den potentiella låntagarens 

kreditvärdighet och betalningsförmåga innan ett lån beviljas. Denna granskning kallas 

due diligence.73 

Due diligence-begreppet hör traditionellt samman med företagsköp och framför allt 

med köparens undersökningsplikt. Talar man istället om lender due diligence avses 

kreditgivarens granskning av låntagaren. När en bank överväger utlåning till en 

potentiell låntagare är dess främsta uppgift att utvärdera kreditrisken. Vilken är risken 

att låntagaren inte kommer att kunna betala ränta för lånet samt återbetala 

lånekapitalet? Är risken liten är kreditgivaren oftast villig att ge lånet till förmånliga 

villkor för låntagaren. Ju högre risken anses vara, desto högre blir kostnaderna och 

räntemarginalen och desto strängare blir villkoren för låntagaren, för att kompensera 

kreditgivaren för dess risk. Det finns alltid en gräns för när risken anses för stor och 

kreditgivaren inte kan eller vill erbjuda något lån.74 Denna gräns varierar givetvis 

beroende på kreditgivaren, låntagaren och finansieringsupplägget. 

                                                        
70 Stiglitz, The American Economic Review 3/2002, s. 472-473. 
71 Man kan säga att motparten, genom sin acceptans av standardvillkoren, signalerar att den har vilja och 
möjlighet att uppfylla avtalet. Se Spence, The American Economic Review 3/2002, s. 434-459. 
72 Adams 2005, s. 15. 
73 Adams 2005, s. 11-15. 
74 Adams 2005, s. 11-12. 
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När parterna väl slutit avtal kan informationshanteringen regleras i avtalet. Parterna 

kan ha olika slags informationsplikter enligt avtalet. Det finns tre kategorier av 

informationsplikter: informationsplikter som reglerar själva substansen i avtalet, 

sekundära eller kompletterande informationsplikter samt separata informationsplikter. 

Den första kategorin av informationsplikter är starkt sammankopplad med den 

huvudsakliga prestationsplikten i avtalet.75 En sådan informationsplikt är exempelvis 

s.k. representations och warranties, vilka är mycket vanliga i kreditavtal. I korthet 

innebär dessa att låntagaren avger en skriftlig försäkran i avtalet, gällande 

omständigheter som är av betydelse för utlåningen. Villkoren kan gälla t.ex. 

låntagarens juridiska kapacitet, eventuella rättsprocesser i vilka låntagaren är part, 

bokföringsstandarder, pantsättningar och inteckningar, insolvensförfaranden samt 

tillstånd och försäkringar, för att nämna några. Låntagarens försäkran sammankopplas 

med sanktionsmöjligheter för kreditgivaren, om det visar sig att låntagaren avgett 

felaktiga uppgifter vid avtalets ingående, eller om omständigheterna försämras under 

avtalets gång.76 Till den första kategorin kan även höra negativa plikter, t.ex. 

sekretessvillkor.  

Den andra kategorin består av rapporteringsplikter och andra plikter att tillhandahålla 

information under avtalsförhållandets gång. Informationskovenanter är ett utmärkt 

exempel på sådana informationsplikter, vilka kompletterar de huvudsakliga 

skyldigheterna i avtalet. Den sista kategorin är informationsförpliktelser separata från 

avtalet, vilka inte heller har någon kompletterande funktion i avtalet. De förpliktade 

kan t.ex. vara en juridisk byrå, som på begäran utför due diligence för kreditgivarens 

räkning, eller ett riskklassificeringsinstitut, som sammanställer rapporter åt 

kreditgivaren. De förpliktade står utanför det egentliga kreditavtalet, men deras 

informationsplikt kan ha betydelse för avtalets utformning.77 

 

                                                        
75 Mäntysaari 2010, vol II, s. 240-241. 
76 Adams 2005, s. 53-57. 
77 Mäntysaari 2010, vol II, s. 240-250. 



 

 

22 

3 KOVENANTER SOM RISKHANTERINGSMEKANISM 

3.1. Kreditavtalet och dess särskilda villkor 

Skuldförhållanden baserar sig på avtal. Kreditavtalet är ett rättsligt instrument, med 

hjälp av vilket man reglerar egendomsöverlåtelser. Kreditavtalets syfte är att skydda 

parterna och underlätta kommunikationen mellan parterna, för att dessa skall kunna 

skapa ett stabilt kreditförhållande.  Kreditgivarens skyldighet är att upplåta medel till 

låntagarens användning för en viss tid78 och mot ett visst vederlag. Låntagarens 

skyldighet är att betala tillbaka medlen med avtalad ränta och eventuella andra avgifter 

inom den utsatta tiden. Kreditavtal saknar täckande och enhetlig reglering i lag. I SBL79 

regleras rättsverkningar som hänför sig till överlåtelser av skuldebrev. I RänteL80 

regleras skuldförhållandets räntor81. I företagsfinansiering har avtalet en större 

betydelse än i finansiering till privatpersoner, eftersom någon skyddslagstiftning inte 

finns för att fylla i avtalets luckor82. Företagsfinansieringen grundar sig allt mera på 

kassaströmsbaserat tänkande. Uppmärksamheten fästs vid gäldenärsföretagets faktiska 

förmåga att klara återbetalningen av krediten, och vid borgenärsföretagets möjligheter 

att skydda sig mot de risker som ingår i gäldenärens verksamhet. I kreditgivning utan 

säkerheter är borgenärens rättsliga skydd svagt och skyddet grundar sig främst på 

gäldenärens betalningsförmåga, avtalets bindande verkan och företagets institutionella 

ram. Därför förutsätter denna typ av kreditgivning fungerande finansierings-

instrument.83 

Några ord bör sägas om kreditavtalets uppbyggnad, för att ge en bild av kovenanternas 

betydelse för avtalets helhet. Ett kreditavtal av ”standardmodell” består av sju 

grundläggande delar. 1) Lånet. I denna del beskrivs typen av lån, storlek, räntesats, 

betalningsplan och eventuella säkerheter. Parterna och deras roller specificeras samt 

villkoren för deltagande fastställs, om mer än en kreditgivare än inblandad. Ekonomisk 

och juridisk terminologi definieras. 2) Representations och warranties84. 3) Positiva 

                                                        
78 Ett av kreditförhållandets kännetecken är att det är tidsmässigt begränsat, det är dock ingen absolut 
regel. 
79 Lag om skuldebrev 1947/622. 
80 Räntelag 1982/633. 
81 RänteL är dock dispositiv och parterna kan avvika från den genom avtal. 
82 Företagsfinansiering baserar sig främst på allmänna avtalsrättsliga principer samt på 
Rättshandlingslagens (1929/228) regler. Om finansiering till privatpersoner stadgas i 
konsumentskyddslagstiftningen. 
83 Villa 2003, s. 125-130, 142-143. 
84 Se kapitel 2.3.4. 
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kovenanter. Definierar vilka åtgärder och omständigheter låntagaren måste vidta och 

upprätthålla i framtiden. 4) Negativa kovenanter. Definierar vilka åtgärder och 

omständigheter låntagaren måste avhålla sig från och undvika i framtiden. 5) Villkor 

för utlåning. I denna del förutsätts att alla dokument och bilagor skall vara i ordning, 

att låntagarens och kreditgivarens ombud har godkänt avtalet i sin helhet och att 

låntagarens revisor intygat att alla villkor i avtalet uppfylls, innan lånet kan lyftas. 6) 

Omständigheter för avtalsbrott. Omständigheter som anses utgöra avtalsbrott 

specificeras. Exempelvis alla brott mot kovenanter anses vara avtalsbrott, även om de 

är designade att snarare korrigera situationen, än att låta lånet förfalla. 7) Sanktioner. 

Reglerar vilka åtgärder banken kan vidta i fall av avtalsbrott85.86 

Man kan konstatera att kovenanterna utgör en mycket väsentlig del av kreditavtalet. De 

har stor betydelse för avtalets utformning och spelar en stor roll gällande balansen 

mellan parterna, kreditgivarens skydd samt låntagarens handlingsfrihet. Kovenanterna 

kan definieras som avtalsvillkor, vilka har till syfte att a) säkra låntagarens solvens, för 

att försummelse av återbetalningen aldrig skall bli aktuell, b) ge kreditgivaren 

information om försämrad solvens i tid, så att denna kan ingripa på ett framgångsrikt 

sätt och c) säkra återbetalning, ifall kreditrisken realiseras87. Avsikten med 

kovenanterna är alltså att kreditgivaren skall kunna förhindra negativa förändringar i 

kreditförhållandet, genom att kontrollera låntagarens handlingar och tillgångar. 

Kontrollen kan uppnås på två sätt. För det första kräver kovenanterna att låntagaren 

skall uppfylla vissa kriterier (ofta finansiella) och att denna skall tillhandahålla 

kreditgivaren information om huruvida kriterierna uppfylls. För det andra ger 

kovenanterna kreditgivaren sanktionsmöjligheter, om låntagaren brutit mot en eller 

flera kovenanter.88 

3.2. Finansiella kovenanter 

3.2.1. Finansiella kovenanters karaktär 

Finansiella kovenanter kallas i litteraturen även för early warning covenants. Namnet 

åsyftar kovenanternas funktion som varningsklockor, ifall låntagaren råkar ut för 

                                                        
85 Se kapitel 3.5. 
86 Zimmerman, The RMA Journal 8/2007, s. 60-64. 
87 Tammi-Salminen 2001, s. 40. 
88 Adams 2005, s. 79, Tuomisto 1999: s. 61. 
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ekonomiska svårigheter.89 På ett abstrakt plan är syftet att hitta rätt balans mellan 

kreditgivarens avkastning, dvs. ränteinkomsterna, och risken90. Om låntagaren bryter 

mot en finansiell kovenant ges kreditgivaren en möjlighet att förbättra och stärka sin 

position i kreditförhållandet, genom att kräva att villkoren omförhandlas91. Finansiella 

kovenanter är villkor som förutsätter att låntagaren uppfyller vissa finansiella 

målsättningar92. Kreditgivaren har ett stort intresse av att låntagaren bibehåller sin 

soliditet93 på samma nivå, som när kreditavtalet ingicks. Målet med merparten av de 

finansiella kovenanterna är att låntagaren inte skall kunna försämra sin soliditet under 

låneperioden. Klarar låntagaren av att uppfylla kovenanterna är det ett tecken på att 

företaget sköts på ett hållbart sätt, dvs. företagsledningen uppvisar god ekonomisk 

planering och disciplin. Om låntagaren inte uppnår de finansiella målsättningarna, 

skall kreditgivaren åtminstone få information om den försämrade soliditeten i tid för 

att kunna vidta åtgärder.94  

Soliditeten kan utläsas från företagets bokslut och de finansiella kovenanterna är ofta 

sammankopplade med bokslutsvärden. Några vanliga finansiella kovenanter är villkor 

om skuldsättningsgrad, likviditet, räntetäckningsgrad och nettotillgångar (eng. 

minimum net worth)95. Skuldsättningsgraden96 kan räknas på olika sätt och man 

behöver därför definiera vad som avses med skuldsättningsgrad i avtalet. 

Skuldsättningsgraden (eng. gearing97) räknas vanligtvis som främmande kapital i 

förhållande till (justerat) eget kapital. Skuldsättningsgraden är god om dess värde är 

under 1,0 (100 %). Parterna kan avtala att låntagaren förpliktar sig att hålla sin 

skuldsättningsgrad under ett visst värde. Låntagaren kan sporras att sänka sin 

skuldsättningsgrad genom att kreditgivaren förbinder sig att sänka räntemarginalen, 

om skuldsättningsgraden underskrider ett avtalat värde. På detta sätt hjälper 

kovenanten till att bestämma en räntenivå, som motsvarar kreditgivarens risk. Man  

                                                        
89 Bratton 2006, s. 14. 
90 Villa 2003, s. 145. 
91 Bratton 2006, s. 14. 
92 Kan liknas med ett finansiellt ”stresstest”, vilket skall avgöra om förändringar i låntagarens ekonomiska 
ställning eventuellt kan äventyra kreditavtalets efterlevnad. 
93 Soliditet avser företagets långsiktiga betalningsförmåga. Kovenanterna kan också gälla likviditet, 
företagets kortsiktiga betalningsförmåga.  I texten används begreppet soliditet för att beskriva 
kapitalstyrka i allmänhet. 
94 Adams 2005, s. 81. 
95 Kovenanterna kan även kopplas till andra mått som driftsbidrag och avkastning på totalkapital. Alla 
räkneformler är hämtade från Skärvad, Olsson 2011: Företagsekonomi 100. 
96 Skuldsättningsgraden är ett soliditetsmått. 
97 Ibland talar man om net gearing, då avses nettoskulderna i förhållande till eget kapital. Nettoskulderna 
är räntebärande skulder – likvida medel.  
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bör även avtala en högsta tillåten skuldsättningsgrad och vilka åtgärder kreditgivaren 

kan vidta, om den överskrids.98 

Det finns två vanliga likviditetsmått, kassalikviditet99 och balanslikviditet100, vilka 

mäter de likvida medlen i förhållande till kortfristiga skulder. Det kan vara viktigt för 

kreditgivaren att ställa krav på låntagarens likviditetsnivå, för att försäkra sig om att 

det finns likvida medel i bolaget. Likviditetsmåtten är däremot inte helt vattentäta. En 

del av tillgångarna kan nämligen bestå av varulager och kundfordringar, vilka i 

verkligheten kan ha låg likviditet. Det betyder att den egentliga betalningsförmågan kan 

vara dålig, även om likviditeten till synes håller en bra nivå. Räntetäckningsgrad101 är 

ett mått som mäter resultatgenereringsförmågan. Från räntetäckningsgraden kan dras 

slutsatser om hur mycket resultatnedgång låntagarföretaget tål, innan det stöter på 

svårigheter att betala låneräntorna.  

Krav på nettotillgångar innebär att låntagaren måste upprätthålla en viss nivå på sina 

totala tillgångar efter att alla skulder avdragits. Detta mått indikerar vad som skulle 

finnas kvar i låntagarföretaget, om alla tillgångar såldes till bokföringsvärde och alla 

skulder blev betalda i sin helhet. När lånet är ämnat för finansiering av ett nystartat 

företag, vars verksamhet är i utvecklingsstadiet, brukar man öka kravet på 

nettotillgångarna med en fastslagen procent per år, tills man nått önskad nivå. På detta 

sätt kan kreditgivaren ställa villkor för fortsatt finansiering, genom att förutsätta den 

tillväxtutveckling, som förutspåtts av låntagarföretagets ledning. ”Nettotillgångs-

kovenanten” kan också formas för att begränsa dividendutdelning. Till följd av 

kreditgivarens krav på en viss tillväxt av nettotillgångarna och den årliga nettovinsten, 

kan företaget dela ut dividend endast om tillväxtmålen uppnås.102 

3.2.2. Finansiella kovenanter som riskhanteringsmekanism 

Fördelen med finansiella kovenanter är, såväl ur kreditgivarens som ur låntagarens 

perspektiv, deras klarhet och ostridighet. Är gränsvärdena uttryckligen avtalade, torde 

det inte föreligga någon större oklarhet i huruvida dessa har överskridits eller inte. 

                                                        
98 Se Tuomisto 1999, s. 67. 
99 Eng. acid test. Kassalikviditet är omsättningstillgångar – varulager/kortfristiga skulder. Normtal >1 är 
bra. 
100 Eng. current ratio. Balanslikviditet är alla omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. Normtal >2 är 
bra. 
101 Räknas som rörelseresultat + finansiella intäkter/räntekostnader. Är ett intressant mått för banken, 
eftersom det avspeglar låntagarens förmåga att betala de löpande kostnaderna för lånet. 
102 Wood 1980, 160-161. 
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Kovenanternas klarhet förutsätter dock att man noggrant definierar vad man avser med 

ett visst finansiellt mått och hur detta skall räknas. Det blir en fråga om terminologi.103  

De finansiella kovenanterna används för att hantera motpartens affärs- och kreditrisk. 

Ur kreditgivarens synvinkel skall de finansiella kovenanterna fungera som en 

varningsklocka för negativa förändringar i låntagarens verksamhet104. Kreditgivaren 

försöker sammanföra sina egna och låntagarens intressen, genom att ställa 

målsättningar för låntagarens tillväxt och genom att använda finansiella incitament. 

Kovenanterna är vanligtvis kopplade till sanktioner om låntagaren bryter mot 

gränsvärdena. Kreditgivaren kan t.ex. höja räntesatsen eller t.o.m. få lånet att förfalla i 

förtid, beroende på hur allvarligt avtalsbrottet är. Kreditgivaren kan också använda 

positiva incitament och eventuellt sänka räntesatsen, om låntagaren t.ex. underskrider 

avtalade gränsvärden för skuldsättningsgraden eller något annat soliditetsmått.105 

De finansiella kovenanternas ostridiga objektivitet är såväl deras styrka, som deras 

svaghet. Gränsvärdena är ofta exakta tal, vilka skapar oflexibilitet när man rör sig i 

deras gränszoner. Ur låntagarens perspektiv kan denna brist på flexibilitet orsaka 

problem. När banken väljer kovenanter finns det en risk att den inte beaktar sådana 

slumpfaktorer och säsongsförändringar, vilka påverkar kassaströmmarna i låntagarens 

verksamhet. Om brott mot kovenanten sker av dessa orsaker, kan det ge upphov till 

negativa följder för låntagaren, även om denna varken är insolvent eller hotad av 

konkurs.106 Det är därför mycket viktigt att banken känner låntagaren och dess 

verksamhet, för att kunna anpassa kovenanterna till låntagarens särdrag och därmed 

undvika ”onödiga” avtalsbrott från låntagarens sida och eventuella överreaktioner från 

bankens sida.  

Även om målet för banken är att minska kreditrisken, är det inte ändamålsenligt att 

tillämpa alltför strikta kovenanter. Det är inte heller ändamålsenligt för banken att 

vidta alltför radikala åtgärder vid avtalsbrott mot finansiella kovenanter. En 

överreaktion från bankens sida orsakar kostnader både för banken och för låntagaren. 

Beneish och Press har undersökt kostnader, som uppstår till följd av brott mot 

                                                        
103 Adams 2005, s. 85-86. 
104 Diechev och Skinner (2002) konstaterade i sin undersökning att kovenanterna fungerade som en ”early 
warning mechanism” och att kreditgivaren kunde låta lånet förfalla efter att ha fått sådana varningar. 
105 Se Tuomisto 1999. 
106 Tuomisto 1999, s. 68-69. 
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finansiella kovenanter107, och kunde dra följande slutsatser av undersökningens 

resultat. För det första orsakas låntagaren i majoriteten av fallen kostnader för 

återfinansiering  (eng. refinancing). Dessa består främst av kostnader för höjda 

räntesatser. Hur mycket räntesatsen höjdes visade sig vara beroende av låntagarens 

ekonomiska utveckling efter att kovenantbrottet skett. För det andra var en vanlig följd 

av kovenantbrottet att antalet restriktiva kovenanter ökade, vilka i sin tur ökar 

kostnaderna. Dessa begränsade främst investering, dividender och finansiering. 

Gränsvärdena som brutits mot sänktes i de flesta fall för att bättre motsvara framtida 

förväntningar. För det tredje uppstod i majoriteten av fallen 

omstruktureringskostnader108 inom ett år följande avtalsbrottet. Slutligen kunde man 

konstatera att konsekvenserna och kostnaderna efter avtalsbrott var beroende av 

kreditgivarens respons. De låntagare som erhöll en waiver109 orsakades lägre 

kostnader, än de som inte garanterades en sådan.110 I värsta fall blir låntagaren tvungen 

att ansöka om konkurs, vilket ur kreditgivarens synvinkel innebär en utdragen väntan 

på prestation, kostnader för att bevaka sin fordran samt stor osäkerhet om utdelningen 

för borgenärer utan säkerheter.111 Kovenanternas gränsvärden bör därför innehålla rum 

för fluktuationer och de bör utformas med beaktande av låntagarens storlek, rättsliga 

form, kreditens användningsändamål och eventuella säkerheter112. 

Kovenanternas funktion som varningsklocka undermineras av det faktum att 

informationen om den ekonomiska försämringen eventuellt når banken långt efter att 

den uppstått. Om informationen banken får består av bokslut, är den alltid i någon mån 

föråldrad innan den mottas. Detta problem kan lindras genom interimistiska bokslut, 

vilka ger en mer uppdaterad bild av låntagarens ekonomiska situation. 

Informationskällan, dvs. bokföringen, kan även innehålla fel eller brister, som ger en 

förvrängd bild av låntagarens ekonomiska status. Bokföring är snarare en konst än en 

vetenskap och olika bokföringsmetoder kan ge upphov till olika resultat. Med hjälp av 

standarder har man försökt harmonisera bokföringsmetoderna och minska 

skillnaderna i resultaten, men pga. av att de snabbt förnyas kan det som följd uppstå 

                                                        
107 Forskarna väljer att kalla de undersökta kovenanterna för ”accounting-based covenants”, eftersom 
nyckeltal som t.ex. soliditet och nettoförmögenhet baserar sig på bokföringsvärden.  
108 Låntagarföretagen gjorde ändringar gällande finansiering och investering bl.a. genom avyttring av 
tillgångar, minskningar av dividendutbetalningar, nedskärningar i personal samt R&D-kostnader och 
förändringar i ägoförhållanden. 42 av 54 låntagare uppgav att omstruktureringarna skedde för att kunna 
betala tillbaka hela eller delar av lån till följd av avtalsbrott. 
109 Se kapitel 3.5. 
110 Beneish & Press, 1993, s. 244-253. 
111 Bratton 2006, s. 15. 
112 Tuomisto 1999, s. 69. 
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tekniska fel, som ingendera parten avsett, men som kan orsaka stor skada för 

låntagaren t.ex. på grund av cross-default-klausuler113.114  

Beaktar man låntagarens riskhanteringsintressen bör denne sträva till att påverka 

ordalydelsen i kovenanterna för att ”mjuka upp” deras tillämpning. Eftersom 

efterlevnaden av kovenanterna endast kan granskas i efterhand mot fastställd data 

(t.ex. bokslut), kan det hända att ett brott mot kovenanterna, som skett under 

redovisningsperioden, har korrigerats vid den tidpunkt då banken får vetskap om 

brottet. Låntagaren har därför intresse av att i villkoren avtala en viss 

korrigeringsperiod, inom vilken låntagaren kan undvika försummelse om korrigering 

sker115. På detta sätt undviker låntagaren att dess agentkostnader stiger, eftersom 

kreditgivaren inte får möjlighet att stärka sin position, genom att t.ex. höja räntesatsen 

eller kräva förtida betalning av låntagaren.  

3.2.3. Material adverse change 

I samband med de finansiella kovenanterna bör även material adverse change-

klausulen, eller den s.k. MAC-klausulen, nämnas. MAC-klausuler är vanliga i framför 

allt internationella kreditavtal och har till syfte att skydda kreditgivaren från en 

betydligt ökad risk, som inte beaktats i avtalet eller vid avtalets ingående. Klausulen 

kan sägas ”sopa upp” sådana eventuella händelser, som man inte kunnat förutse eller 

avtala om vid avtalets ingående. MAC-klausulen är ofta kopplad till finansiella 

kovenanter. Klausulen är ensidig och ger kreditgivaren möjlighet att inte fullfölja 

avtalet, att säga upp avtalet, eller eventuellt att kräva någon form av tilläggsprestation 

av låntagaren, när en s.k. material adverse change inträffar.116  

Definitionen av vad som omfattas av en material adverse change-situation beror till 

stor del på det individuella avtalet. En tumregel, för när en MAC-situation kan ha 

uppstått, är när den ena parten anser att en väsentlig avvikelse från ett visst 

förhållande eller omständighet har skett och att denna avvikelse inverkar negativt på 

det förhållande eller den omständighet, på vilken MAC-definitionen är tillämplig117.118 

                                                        
113 Se kapitel 3.5 om cross-default-klausuler. 
114 Wood 1980, s. 162. 
115 Adams 2005, s. 94. Kan vara t.ex 30 dagar. Om korrigering sker under denna tid anses inget avtalsbrott 
har skett. Är särskilt viktigt gällande finansiella kovenanter, eftersom brott mot dessa kan ske pga. 
naturliga fluktuationer i kassaströmmarna, utan att någon risk för insolvens föreligger.  
116 Gorton 2007, s. 122. 
117 Huruvida en material adverse change har inträffat bestäms normalt av den part, vilken klausulen skall 
skydda, dvs. banken. Hur vidsträckt bankens uppsägningsrätt är beror på avtalets ordalag, t.ex ”in the sole 
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MAC-klausulens syfte är alltså att ge kreditgivaren möjlighet att omvärdera sin egen 

prestation, om det sker en väsentlig negativ förändring hos låntagaren. Själva 

innehållet i den negativa förändingen kan vara i princip vad som helst. Förändringen 

kan gälla t.ex. låntagarens ekonomiska situation, verksamhet, tillgångar, skulder, 

avkastning eller resultat119.120  

I kreditavtal förekommer MAC-klausuler både med avseende på perioden från 

påteckning till att lånet lyfts och på tiden efter att utbetalning skett. Under tiden från 

påteckning fram till att lånet lyfts är det dock vanligare att parterna använder en s.k. 

condition precedent-klausul, som ålägger låntagaren att uppfylla vissa specifika villkor 

före utbetalningen av lånebeloppet. Tack vare klausulen kan kreditgivaren vägra att 

betala ut lånet, om låntagaren inte längre uppfyller villkoren vid tidpunkten för 

utbetalning. MAC-klausulen används således i första hand för att skydda kreditgivaren 

under själva lånetiden, dvs. efter att lånet betalts ut till låntagaren, precis som de flesta 

andra typer av kovenanter. MAC-klausulen strävar efter att bevara de omständigheter 

som rådde när avtalet ingicks. Skulle en material adverse change inträffa efter 

utbetalningen av lånet, har kreditgivaren en rätt att kräva förtida återbetalning av lånet. 

Ur kreditgivarens synvinkel är det dock enklare att vägra betala ut lånebeloppet, än att 

senare kräva tillbaka det som betalts ut.121   

3.3. Verksamhetskovenanter 

3.3.1. Positiva kovenanter 

Verksamhetskovenanterna kan, precis som de finansiella kovenanterna, vara 

utformade på många olika sätt beroende på transaktionens karaktär. Ett gemensamt 

syfte för verksamhetskovenanterna är dock att bevara tillgångarna och 

ägarförhållandena i låntagarföretaget och därigenom indirekt trygga kreditgivarens 

fordringar. Verksamhetskovenanterna kan delas in i positiva och negativa kovenanter. 
                                                                                                                                                                   
opinion of the bank” anses ge banken en mera vidsträckt rätt än den mjukare varianten ”in the reasonable 
opinion of the bank”. Bedömningen är minst sagt subjektiv. Se Gorton 2007, s. 129-130. 
118 Wilkman 2011, s. 804. 
119 Det torde ligga i låntagarens intresse att begränsa MAC-klausulens omfattning så mycket som möjligt, 
för att kreditgivaren inte skall kunna åberopa vilka omständigheter som helst, som grund för förtida 
återbetalning. Med lojalitetsplikten i åtanke borde det finnas en saklig och vägande grund, innan 
kreditgivaren kan åberopa sin rätt. 
120 Enligt anglo-amerikansk rättspraxis kan även andra omständigheter som t.ex. förlust av en betydande 
kund och en större nedgång i bolagets marknadsandelar falla inom det område som MAC-definitionen 
tillämpas på. Se Gorton 2007, s. 124-125. 
121 Gorton 2007, s. 126-127. 
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Positiva kovenanter förutsätter att låntagaren, eller en annan part inom låntagarens 

kontrollsfär, vidtar en aktiv åtgärd eller upprätthåller en viss omständighet. Negativa 

kovenanter å sin sida förbjuder låntagaren, eller en tredje part inom låntagarens 

kontrollsfär, att vidta vissa åtgärder eller förpliktar samma part att undvika en viss 

omständighet.122 Exempel på vanligt förekommande verksamhetskovenanter är villkor 

om försäkringar, tillstånd, tillgång till information och assistans (positiva) samt 

negative pledge, pari passu, begränsningar av överlåtelse av egendom och fusioner 

(negativa). 

Positiva kovenanter kan förekomma som krav på att låntagaren skall ha försäkrat de 

huvudsakliga tillgångarna. Genom att kräva att låntagaren har adekvata försäkringar 

försöker banken indirekt minska sin egen risk, genom att minska låntagarens risk för 

(oersättliga) förluster. Låntagaren kan också vara tvungen att intyga att den har all 

nödvändig auktorisering, samt nödvändiga tillstånd och licenser för att kunna uppfylla 

förpliktelserna enligt kreditavtalet. Även compliance kan krävas i kovenantform i 

avtalet, t.ex. att låntagaren följer tillämplig miljölagstiftning. Krav på tillstånd och 

compliance minskar motpartens affärsrisk och därigenom kreditgivarens upplevda 

risk. Kovenanter om tillgång till information kan avse en rent konkret rätt för 

kreditgivaren att tillgå låntagarens bokföringsmaterial och även en rätt att fysiskt 

granska tillgångarna. Kovenanter angående assistans kan förekomma om lånet skall 

syndikeras. Förpliktelsen innebär att låntagaren skall göra en dokumentation över sin 

finansiella och affärsmässiga status samt om sina affärsplaner. Dokumentationen 

används när banken försöker sälja lånet till andra kreditgivare.123 

3.3.2. Negativa kovenanter 

3.3.2.1. Restriktioner gällande skulder och säkerheter 

Till skillnad från de positiva kovenanterna, har de negativa kovenanterna en direkt 

inverkan på företagsledningens frihet att styra företaget. Restriktiva kovenanter, som 

gäller skulder, har som syfte att förhindra s.k. claim dilution124. En grundläggande 

skuldkovenant begränsar låntagarens rätt att ta eller upplåta ny skuld, efter att 

kreditavtalet ingåtts. Även låntagarens dotterbolag kan omfattas av denna begränsning 

                                                        
122 Se Adams 2005, s. 89-93. 
123 Adams 2005, s. 89-91. 
124 Se kapitel 2.3.3. 
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och kreditgivaren kan kräva att dotterbolag enbart får låna av denna125. Kovenanten 

kopplas till nyckeltal som t.ex. nettotillgångar och räntetäckningsgrad. Ny skuld tillåts 

såvida gränsvärdena inte överskrids. Den transaktion som begränsas är uttryckligen 

inlåning av pengar. Andra skulder som t.ex. leverantörsskulder, berörs normalt inte av 

skuldkovenanten. Däremot brukar kovenanten omfatta sådana transaktioner vilka 

funktionellt sett kan jämställas med låntagande, bl.a. finansiell leasing, 

kapitalinstrument (t.ex. skuldebrev) och utställande av borgen för annans skuld126. 

Kovenanten kan även utformas för att skilja på långtids- och korttidslån, samt på 

underordnad och icke-underordnad skuld. Kovenanten kan t.ex. tillåta upptagande av 

sådan ny skuld, vilken är underordnad den skuld kovenanten tillhör.127 

En annan viktig negativ kovenant är en s.k. negative pledge128. Negative pledge 

innebär att låntagaren förbinder sig att inte upplåta några säkerheter i sina tillgångar 

till andra borgenärer än kreditgivaren. En negative pledge kan förekomma både i lån 

med och utan andra säkerheter129. Ett av syftena med denna kovenant är att förhindra 

att tillgångarna, vilka var fria från tredjemansrätter när krediten beviljades, skall 

belastas av sådana under lånetiden. I fall av ett insolvensförfarande, har en borgenär 

utan säkerheter en underordnad ställning i förhållande till borgenärer med säkerheter. 

Det finns många varianter av säkerheter och man bör specificera vilka typer av 

säkerheter begränsningen gäller. Specifikationen kan kombineras med en s.k. sweep 

up130, genom vilken man inkluderar även icke-listade säkerheter. Listade säkerheter, 

som låntagaren inte får utställa, kan vara t.ex. panträtter, inteckningar, hypotek och 

borgensförbindelser. Eftersom en kovenant av det här slaget inkräktar avsevärt på 

låntagarens möjlighet att få finansiering med hjälp av sina tillgångar, är det givetvis 

viktigt att kovenanten begränsas och att den tillåter undantag. Även undantagen bör 
                                                        
125 Kovenantens tillämpningsområde bör utvidgas för att förhindra att låntagaren upptar nya skulder 
genom ett dotterbolag och därmed försvagar kreditgivarens ställning, om dotterbolaget går i konkurs och 
detta försämrar låntagarens solvens. Kreditgivaren vore i så fall underordnad de borgenärer, vilka har 
direkta fordringar på dotterbolaget. Kreditgivaren kan endast göra anspråk på låntagarens tillgångar och 
det som låntagaren eventuellt erhåller från dotterbolagets konkursbo, efter att dotterbolagets borgenärer 
fått prestation. 
126 Se Adams 2005, s. 83. 
127 Bratton 2006, s. 10.  
128 En etablerad svensk översättning verkar saknas. I direktöversättning betyder negative pledge ”negativ 
försäkran” eller ”negativ utfästelse”. 
129 Man kan anta att negative pledge-kovenanten är viktigare för en kreditgivare, som inte tillställts andra 
säkerheter, eftersom denna har svårare att få prestation ur låntagarens tillgångar, än för en borgenär med 
andra säkerheter (t.ex. panträtter). Adams 2005, s. 90. Se även Ronald J. Mann 1997, Explaining the 
pattern of secured credit.  
130 Wood 1980, s. 147. En ”sweep up” innebär att man genom mera allmänna ordalag inkluderar icke-
specificerade omständigheter i villkoret. T.ex. ”..samt andra slags säkerheter eller tredjemansrätter med 
samma effekt som en säkerhet”.  
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vara tydligt avtalade och listade. Undantagen kan gälla exempelvis säkerheter som 

ställts före det aktuella lånet upptogs, säkerheter som ingår i egendom vilken anskaffas 

efter att lånet upptagits, säkerheter i egendom tillhörande dotterbolag, vilka införlivas 

med låntagarföretaget efter att lånet upptagits osv.131 Undantagen innehåller ofta 

tilläggsförutsättningar eller begränsningar. 

Negativ pledge försöker säkerställa att kreditgivaren inte blir underordnad (nya) 

borgenärer, vilka har säkerheter.  Pari passu-kovenanten kompletterar en negative 

pledge och dess syfte är att försäkra att kreditgivaren inte blir underordnade andra 

borgenärer utan säkerheter. Genom kovenanten vill man likställa kreditgivarens och 

övriga borgenärers fordringars inbördes ordning.132 Fordringarnas inbördes ordning 

kan dock komma att avgöras enligt nationell rätt (t.ex. konkurslagar och annan 

insolvensrätt) och pari passu kan därför bli utan verkan133. 

3.3.2.2. Restriktioner gällande fusioner och försäljning av tillgångar 

Eftersom låntagarens identitet är en betydelsefull faktor när banken gör ett 

kreditbeslut, är det vanligt att avtalet innehåller kovenanter för att bevara låntagarens 

identitet och ägarförhållanden under lånetiden. Genom en fusion kan låntagaren 

antingen upphöra att existera eller överta ett annat företags tillgångar och skulder134. 

Genom en anti-fusionskovenant förhindras att låntagarens identitet och karaktär 

ändrar samt att dess tillgångar och skulder överlåts. En fusion kan leda till s.k. claim 

dilution om låntagarens fusionspartner är skuldtyngd. En fusion kan också innebära att 

motpartsriskerna ökar drastiskt för kreditgivaren. Om bolaget, som övertar 

låntagarbolaget, idkar riskfylld verksamhet, får detta troligen en effekt på det nya 

bolagets investeringspolicy. Kovenanter som begränsar fusioner kan vara allt från 

mycket tillåtande till mycket stränga. Fusioner kan tillåtas, om det övertagande bolaget 

erkänner skulden i sin helhet och dessutom uppfyller alla kovenanter i avtalet, även 

efter att fusionen genomförts.135  

En anti-fusionskovenant tillämpas dock inte på ”vanliga” överlåtelser av tillgångar, 

utan för att reglera dessa behövs en kovenant, som begränsar låntagarens rätt att 
                                                        
131 Se Wood 1980, s. 154-155. 
132 Adams 2005, s. 91, Wood 1980, s. 155-157. 
133 Mäntysaari 2010, vol II: s. 325. 
134 Se ABL kap. 16. ABL 16:6 ger borgenärerna ett visst skydd genom en rätt att motsätta sig fusioner och 
delningar. Borgenären kan kräva säkerhet eller betalning för sin fordran, om den motsätter sig 
företagsarrangemang av dessa slag. 
135 Bratton 2006, s. 13. 
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disponera sina (bestående/fasta) tillgångar. Försäljning av tillgångar i låntagarföretaget 

kan innebära många risker för kreditgivaren. Försäljning av tillgångar eller s.k. asset 

withdrawal minskar givetvis de tillgångar, som skall garantera kreditgivarens fordran. 

I värsta fall överförs alla tillgångar från bolaget och kvar finns bara ett skalbolag och 

kreditgivarens fordran blir värdelös. Försäljning av inkomstgenererande tillgångar 

väcker dessutom frågor om hur låntagaren i fortsättningen skall kunna generera 

tillräckliga inkomster för låneskötseln, samt om hur behållningen skall investeras. 

Kreditgivarens ställning försvagas givetvis om låntagaren väljer att investera i mera 

riskfylld verksamhet, eller om låntagaren väljer att betala ut medlen till aktieägarna. 

Försäljning av betydande tillgångar kan även vara ett tecken på problem med 

kassaströmmar och ett försök att få likvida medel, för att betala räntor eller återbetala 

lån. Kovenanter, som reglerar dessa transaktioner, brukar innehålla både ett tak för 

värdet på tillåtna årliga försäljningar samt en ”gängse pris-standard” (eng. fair value 

standard) för att styra försäljningsvillkoren.136 Låntagarna å andra sidan, ser troligen 

överlåtelsebegränsningarna som ett obekvämt intrång i deras frihet att styra 

affärsverksamheten. 

3.3.2.3. Restriktioner gällande investeringar och dividendutbetalningar 

Genom kovenanter kan kreditgivaren relativt lätt kontrollera den årliga försäljningen 

av låntagarens tillgångar. Svårare är det däremot att kontrollera hur behållningen av 

dessa försäljningar används. Kreditgivaren vill givetvis undvika risken att låntagaren 

försämrar sin likviditet, genom stora olönsamma förvärv eller genom att låntagaren 

förändrar sin verksamhet. Utformningen av dessa kovenanter är ytterst viktig, eftersom 

låntagaren bör tillåtas att fortsätta sin normala verksamhet och inte begränsas i onödig 

omfattning137.   

Kreditgivaren försöker begränsa riskfyllda investeringar, genom att blockera 

spekulativa investeringsalternativ. Kovenanten är inriktad på säkra, kortfristiga 

placeringsobjekt som statsskuldebrev och bankcertifikat, samtidigt som den förbjuder 

riskfyllda placeringsobjekt, som t.ex. terminskontrakt och stamaktier. Denna 

begränsning kan kompletteras med en kovenant, som kräver att låntagaren håller sig 

till samma typ av affärsverksamhet som tidigare, vilket utesluter att låntagaren byter 

investeringspolicy till följd av ändrad inriktning av verksamheten. Tillsammans med 

                                                        
136 Adams 2005, s. 91, Bratton 2006, s. 13. 
137 Se Adams 2005, s. 91. 



 

 

34 

kovenanten som begränsar försäljningen av låntagarens egendom, kan kreditgivaren 

med hjälp av investeringskovenanten effektivt skydda sig mot agentproblemen asset 

withdrawal, asset substitution samt riskfyllda investeringar.138  

Kovenanter som begränsar överföring av tillgångar till aktieägarna, oberoende om det 

sker i form av dividend eller t.ex. återköp av aktier, behövs för att hindra låntagaren 

från att avyttra egendom till kreditgivarens nackdel. Kovenanterna är oftast bundna till 

låntagarens vinstgenerering. Exempelvis kan dividendutbetalning tillåtas först när de 

balanserade vinstmedlen uppnår en viss nivå. ”Dividendkovenanten” kan också vara 

kopplad till en annan kovenant, t.ex. en skuldkovenant, eller så krävs att alla 

kovenanter skall uppfyllas även efter att dividenden betalats ut. Denna kovenant tjänar 

flera syften. För det första förhindrar den att låntagaren gör sig av med tillgångar (asset 

withdrawal) till nackdel för borgenärerna, åtminstone i den mån att tillgångarna 

motsvarar situationen då lånet upptogs. För det andra förbättrar kovenanten 

kreditgivarens ställning och ökar värdet på dess fordran, eftersom den ”låser in” en del 

av de balanserade vinstmedlen till förmån för borgenärerna. Kovenanten kan 

exempelvis begränsa utdelningen till en viss procentandel av tillväxen. Den 

överskridande delen blir kvar i bolaget och ökar egendomsbasen, vilken skall garantera 

kreditgivarens fordran. För det tredje avleder kovenanten låntagaren från 

underinvestering139. För låntagare som minskar i värde, uppstår till slut en situation 

när investeringar enbart gagnar borgenärerna. Det blir då mera lockande för 

företagsledningen att betala ut fria medel till aktieägarna, istället för att investera. 

”Dividendkovenanten” förhindrar denna utbetalning och tvingar istället låntagaren att 

investera medlen i något som kommer borgenärerna till nytta.140 

3.4. Informationskovenanter 

Informationskovenanterna skapar förpliktelser, som kompletterar avtalets 

huvudförpliktelser. Informationskovenanterna kan också ses som ett komplement till 

de finansiella och verksamhetsrelaterade kovenanterna, samt en förutsättning för att 

dessa skall fungera i praktiken. Tillgången på information är avgörande för huruvida 

kreditgivaren skall kunna bevaka sina intressen och övervaka lånetagarens avtalsenliga 

prestation. Effektiviteten hos många av de enskilda lånevillkoren är därför beroende av 

att banken får regelbunden och korrekt information av låntagaren. 

                                                        
138 Bratton 2006, s. 14. 
139 Se kapitel 2.3.3. 
140 Bratton 2006, s. 12. 
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Informationskovenanterna är vanligtvis inbakade i, eller avtalade i anslutning till de 

finansiella och verksamhetsrelaterade kovenanterna, och de kunde likaväl presenteras i 

samband med dessa. Informationskovenanternas betydelse för kreditavtalets funktion 

och deras varierande innehåll talar dock för att de i detta sammanhang presenteras 

som en egen kategori. 

Informationskovenanterna kan i princip gälla vilken information som helst, som berör 

kreditförhållandet. Vanliga informationskovenanter är däremot villkor om 

tillhandahållande av finansiell information, information om planerade ändringar i 

ägarförhållanden samt meddelande om försummelse. Kreditgivaren kräver finansiell 

information, för att övervaka låntagarens ekonomiska status och för att kunna 

upptäcka eventuella brott mot finansiella kovenanter. De huvudsakliga källorna för 

finansiell information är följande141: 

a) Låntagarens bokslut och eventuella interimistiska bokslut, samt koncernbokslut 

om låntagaren har dotterbolag. 

b) Låntagarens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 

c) Låntagarens internräkenskaper142, vilka kan innehålla bl.a. prognoser och 

utlåtanden om kassaströmmar samt prognoser för utgående balans. Ofta 

kompletteras en sådan kovenant med en kovenant, som kräver att dessa 

räkenskaper skall följa samma principer som huvudbokslutet.  

d) Årliga intyg av låntagarens revisorer över att de finansiella kovenanterna har 

följts och att någon försummelse inte har skett (s.k. compliance certificate). 

e) De huvudsakliga informationskällorna kan kompletteras med ett sweep-up-

villkor, om att låntagaren skall tillhandahålla kreditgivaren all information, 

vilken hör till dess kontrollsfär och som avser dess ekonomiska omständigheter, 

om kreditgivaren kräver det. Kreditgivaren använder sig normalt av denna rätt 

endast om den misstänker avtalsbrott. 

 

Informationskovenanterna kräver att låntagaren meddelar kreditgivaren om eventuella 

förändringar i ägarstruktur, bolagsform, aktieförvärv eller aktieöverlåtelser, om 

planerade fusioner, delningar osv143. Informationskovenanter är en ovillkorlig 

förutsättning för att kreditgivaren skall kunna bevaka efterlevnaden av 

                                                        
141 Adams 2005, s. 88, Tuomisto 1999, s. 79-80. 
142 Eng. management accounts. 
143 Tuomisto 1999, s. 80. 
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verksamhetskovenanterna och de finansiella kovenanterna, eftersom det i första hand 

är låntagaren som besitter den nödvändiga informationen.  

En av de mest grundläggande informationskovenanterna kräver att låntagaren skall 

meddela kreditgivaren om den bryter mot något villkor i kreditavtalet. Kovenanten kan 

vara utformad på det sättet att låntagaren också har en skyldighet att rapportera när 

det enbart föreligger risk för avtalsbrott, även om avtalsbrott inte skett och själva risken 

senare kan avlägsnas. Definitionen av hurudan en potentiell risk skall vara, för att 

rapporteringsskyldigheten skall uppstå, är viktig. Den bestämmer nämligen hur känslig 

kovenanten är.144 Gör man kovenanten mycket känslig medför det bekymmer både för 

kreditgivaren och för låntagaren. Genom ordalydelsen kan man begränsa 

rapporteringsplikten till exempelvis fall då det föreligger ”väsentlig risk”, eller risken 

för avtalsbrott är ”sannolik”. Kopplad till denna kovenant är ofta kovenanten om 

revisorernas compliance certificate. 

Hantering av information kostar tid och pengar och det är ur kreditgivarens perspektiv 

viktigt att begränsa kovenanterna till enbart relevant information. För omfattande 

informationskovenanter leder till massvis med information, som skall analyseras och 

som inte nödvändigtvis innehåller sådan data, vilken är relevant för kreditgivarens 

beslut. Ur låntagarens perspektiv betyder omfattande informationskovenanter att den 

behöver mycket utvecklade informationshanteringsprocesser, för att kunna 

tillhandahålla all information i tid, samt att risken för försummelse ökar. För att 

underlätta urvalet av sådan information, som inte är specifikt avtalad, brukar 

kreditgivaren begära den information, som företaget enligt lag skall tillhandahålla 

aktieägarna145.146 

3.5. Följder vid låntagarens kovenantbrott 

För att en kovenant skall uppfylla sitt syfte krävs att kreditgivaren spelar en aktiv roll 

och övervakar låntagaren, samt att låntagaren tar kovenantens innehåll på allvar och 

internt säkerställer compliance. Brott mot kovenanter kan ske till följd av en eller flera 

                                                        
144 Adams 2005, s. 89. 
145 I ABL 5:21 stadgas vilka dokument som skall delges aktieägarna i samband med bolagsstämma. Dessa är 
bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för senaste räkenskapsperiod. Om beslutet gäller 
bl.a. emission av aktier, vinstutdelning, höjning eller minskning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av 
egna aktier eller likvidation, skall dessutom beslut om utbetalning av bolagets medel, delårsrapporter och 
styrelsens redogörelse, som upprättats efter senaste räkenskapsperiod, delges aktieägarna. 
146 Adams 2005, s. 88. 
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orsaker som beror på låntagaren (intern orsak), eller av orsaker som är oberoende av 

låntagarens beteende (yttre orsak)147. 

Sanktionerna, som respektive part kan vidta när den andra parten försummar sina 

förpliktelser enligt avtalet, utgör en av de huvudsakliga delarna av kreditavtalet och är 

därför ofta föremål för förhandlingar. Kovenanter är villkor, som ensidigt förpliktar 

låntagarparten att agera eller inte agera på vissa sätt. Därför är det i princip enbart 

låntagarpartens försummelse som kan komma på tal. Orsaken till att kreditavtalet är 

starkt vinklat till kreditgivarens fördel, är den tidsmässiga skillnaden mellan parternas 

prestationer148. Kreditgivaren har utfört sin prestation när lånet upplåts, medan 

låntagaren utför sin prestation stegvis under en lång tid framöver. Detta ger givetvis vid 

handen att kreditgivaren i efterhand vill kunna påverka sin egen prestation, om 

låntagaren gör sig skyldig till försummelser. Genom kovenanterna förbehåller sig 

kreditgivaren rätten att omvärdera grunderna för sin egen prestation. Kreditgivaren 

måste utvärdera sannolikheten för att lånet inte kommer att återbetalas och därefter 

avgöra hur den skall reagera på låntagarens försummelse. Kreditgivaren har olika 

handlingsalternativ, beroende på hur allvarlig försummelsen är.149 

För det första kan kreditgivaren välja att inte uppmärksamma försummelsen. Om 

orsaken till försummelsen är uppenbart övergående, kan det löna sig att inte vidta 

några åtgärder. Kreditgivaren bör beakta under vilka omständigheter försummelsen 

skett, huruvida den beror av låntagaren, vilken typ av kovenant som brutits mot och 

dess betydelse för återbetalningen av krediten. Om försummelsen är oväsentlig och inte 

påverkar kreditförhållandet eller återbetalningen, kan den lämnas obeaktad. 

Exempelvis kan ett tillfälligt brott mot en finansiell kovenant lämnas obeaktad, om 

orsaken till brottet är övergående och någon reell risk för misslyckad återbetalning inte 

föreligger.150 Risken med detta handlingsalternativ är att det signalerar till låntagaren 

att kreditgivaren inte ser allvarligt på brott mot kovenanterna och detta kan ge upphov 

till s.k. moral hazard hos låntagaren. 

För det andra kan kreditgivaren ge sitt efterhandsgodkännande av låntagarens 

försummelse, en s.k. waiver. Om kreditgivaren efter övervägande anser att 

försummelsen är lindrig, kan den ge sin tillåtelse till det inträffade. Chen och Wei har 

                                                        
147 En yttre orsak kan vara t.ex. force majeure, ett av låntagarens oberoende och oöverstigligt hinder, som 
omöjliggör prestation. I fall av force majeure torde inte en uppsägning av krediten bli aktuell. 
148  Se Bradlow i DFM/UNITAR nr 9/2000, ”Problems and Perspectives of Debt Negotiations”. 
149 Se Tuomisto 1999, s. 171-172. 
150 Tuomisto 1999, s. 171-172. 
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undersökt vilka faktorer som påverkar kreditgivarens val att ge eller inte ge en 

waiver151. För det första kunde de konstatera, att låntagare med lägre sannolikhet för 

konkurs samt lägre skuldsättningsgrad hade större chans att få en waiver. För det 

andra var sannolikheten att kreditgivaren gav en waiver större, ju mindre lånet i fråga 

var, och om det innehöll säkerheter. Efterhandsgodkännande kan efterföljas av 

ändringar i kreditvillkoren, men behöver inte nödvändigtvis göra det152. Waivern kan 

vara tidsbestämd, vilket innebär att låntagaren bör korrigera försummelsen inom en 

viss tid (s.k. grace period). Den kan också vara permanent och inte förutsätta några 

särskilda åtgärder från låntagaren. Huruvida kreditgivaren skall ge sitt godkännande i 

efterhand, måste avgöras från fall till fall. Det är vanligare att ge ett godkännande i 

efterhand om låntagaren brutit mot en finansiell kovenant, än om den brutit mot en 

verksamhetskovenant.153  

För det tredje kan kreditgivaren begära en gemensam utredning av orsakerna till 

försummelsen, samt förhandlingar om villkoren. Detta är ett alternativ till upphävning 

av krediten och är således oftast ett bättre alternativ för båda parterna. Utredning samt 

förhandlingar kan också följa ett efterhandsgodkännande. Syftet är att utvärdera 

ändamålsenligheten av kreditförhållandets fortsatta existens, i förhållande till en 

upphävning. En utredning är oftast nödvändig om orsakerna till kovenantbrottet inte 

är uppenbara. Kreditgivaren behöver få en översikt av låntagarens situation och dess 

inverkan på kreditförhållandet, för att undvika förhastade slutsatser. Under 

förhandlingarna kan parterna kartlägga behovet av tilläggsfinansiering och ändra 

kovenanterna eller andra avtalsvillkor, om det är nödvändigt.154 Ändringar som kan bli 

aktuella är bl.a. partiell återbetalning av krediten, höjd räntesats och fler och/eller 

striktare kovenanter. 

Det fjärde och sista alternativet är att kreditgivaren säger upp lånet, vilket då förfaller 

till betalning i sin helhet efter en viss uppsägningstid. Kovenantbrottet skall i allmänhet 

vara väsentligt innan kreditgivaren utnyttjar sin rätt att upphäva lånet i förtid. 

Upphävningen skall grunda sig på en upphävningsklausul i låneavtalet. Det finns olika 

varianter av upphävningsklausuler. En uppsägning föregås normalt av en 

uppsägningstid, under vilken låntagaren ges en chans att finna ny finansiering. 

                                                        
151 I undersökningen ingick 128 låntagare, vilka hade brutit mot finansiella kovenanter. 57 av låntagarna 
fick en waiver, medan 71 inte lyckades få en waiver. Av de 57 som erhöll ett efterhandsgodkännande var 
godkännandet tidsbegränsat för 24 låntagare och permanent för 33 låntagare. 
152 Chen, Wei 1993, s. 230. 
153 Tuomisto 1999, s. 173-174. 
154 Ibid, s. 175-176. 
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Klausuler av hävningsnatur, s.k. acceleration clauses, innebär att kreditgivaren 

förbehåller sig rätten att upphäva lånet med ingen eller mycket kort uppsägningstid. 

Genom en cross-default-klausul förbehåller sig kreditgivaren rätten att upphäva 

samtliga avtal med låntagaren, om denna bryter mot villkoren i ett av avtalen. 

Upphävningsklausuler av denna typ är mycket hårda och kan medföra allvarliga 

konsekvenser för låntagaren, vilken innebär att de är föremål för noggranna 

förhandlingar.155 

 

                                                        
155 Ibid, s. 176-177. 
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4 METOD 

4.1. Inledning 

Ordet metod betyder enligt den ursprungliga grekiska innebörden ”vägen till ett mål”. 

Vägarna kan givetvis vara av många olika slag i denna breda tolkning. Vilken väg som 

på bästa sätt leder fram till målet, avgörs av själva målet. Målet med denna avhandling 

är att, såväl ur ett teoretiskt som praktiskt perspektiv, undersöka hur kovenanter ter sig 

som riskhanteringsverktyg. Två olika metoder används för att nå detta mål.  

Det teoretiska perspektivet representeras av en litteraturstudie till stor del baserad på 

tidigare forskning. Litteraturstudien skall ge en referensram, som behövs för att kunna 

göra en empirisk studie. Som tidigare konstaterats, arbetar avhandlingen både 

deduktivt och induktivt. Tidigare forskning utgör teoribasen utgående från vilken man 

kan göra antaganden om kovenanternas riskhanteringsfunktion (deduktion). 

Undersökningen är till för att testa antagandena och teorierna på fakta från ”den 

verkliga världen”. Därefter kan teoribasen utvecklas utifrån den nya kunskap, som den 

empiriska undersökningen bidragit med (induktion).  

4.2. Förhållningssätt  

Mycket av den internationella forskningen om kovenanter utgår från kvantitativa 

undersökningar. Man har samlat in och undersökt stora mängder kreditavtal 

innehållande kovenanter, för att sedan sammankoppla kovenanternas förekomst med 

t.ex. default-situationer156. Dessa typer av undersökningar tar i allmänhet åratal att 

göra och kräver ett stort sampel för att ge ett pålitligt resultat. Avsikten med denna 

avhandling är inte att kvantitativt undersöka kovenantanvändningen i Finland, utan att 

undersöka hur effektiva kovenanterna upplevs vara som ett riskhanteringsverktyg. 

Intresset ligger således i användarnas åsikter om och erfarenheter av kovenanter och 

riskhantering.  

För avhandlingen har valts ett kvalitativt förhållningssätt, eftersom detta är lämpligt för 

att undersöka den tredje forskningsfrågan, dvs. vilken praktisk betydelse anses 

kovenanterna ha för riskhanteringen i företagsfinansiering? Den kvalitativa metoden 

har till syfte att beskriva, analysera och förstå beteenden eller åsikter hos den grupp 

som studeras. Den kvalitativa metoden handlar om respondentens subjektiva tolkning 

                                                        
156 Se t.ex. Chen & Wei 1993. 
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av ett visst fenomen eller sin omvärld.157 Tillämpat på denna avhandling blir den 

kvalitativa metoden följande: genom att intervjua personer i företagsfinansierings-

branchen om bruket av kovenanter, insamlas kunskap om hur de uppfattar 

kovenanternas betydelse i riskhanteringen. Det intressanta är respondenternas 

uppfattningar om kovenanternas funktion och deras erfarenheter från det praktiska 

livet. Denna kunskap kan sedan jämföras mot teoribasen och därefter användas för att 

utveckla teorin. 

4.3. Val av datainsamlingsmetod 

Undersökningens syfte är att utvärdera kovenanternas duglighet som 

riskhanteringsverktyg. För undersökningen har därför valts en kvalitativ 

forskningsmetod, med intervjuer som datainsamlingsmetod. I en kvalitativ 

forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

respondent. Kvaliteten på den data som produceras i en kvalitativ intervju, beror på 

nivån av intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Kunskap om ämnet krävs 

särskilt för konsten att ställa följdfrågor, dvs. för att följa upp respondentens svar.158  Av 

dessa orsaker har litteraturstudien och teoribasen utgjort en viktig kunskapsgrund för 

att intervjuerna sedan skall kunna producera kvalitativ data.  

Ett sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är efter graden av standardisering. I 

intervjuer med hög grad av standardisering, är såväl frågeformuleringen som 

ordningsföljden mellan frågorna, på förhand bestämd. Formuleringen och 

ordningsföljden skall ske på samma sätt för varje respondent i undersökningen. I 

ostandardiserade intervjuer kan man däremot välja frågeformuleringen och 

ordningsföljden mera fritt. Intervjun kan i detta fall vara mera flexibel och 

situationsanpassad. I en semistandardiserad intervju har man på förhand bestämt vissa 

frågor, som ställs till alla respondenter. Dessutom ställs följdfrågor av olika slag för att 

utveckla respondentens svar och dessa frågor kan vara individuella. Det huvudsakliga 

syftet med en standardiserad intervju är att materialet skall kunna bearbetas 

kvantitativt. Om syftet snarare är att täcka informationsbehovet, än att svaren skall 

ligga till grund för en kvantitativ bearbetning, är en semistandardiserad eller 

ostandardiserad intervju att föredra. Fördelarna med mindre standardiserade 

intervjuer är att svaren blir mera uttömmande och nyanserade. Valet av 

                                                        
157  Se Lundahl & Skärvad 1999. 
158 Kvale & Brinkmann 2009, s. 98.  
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standardiseringsgrad är många gånger en avvägning mellan önskemål om 

nyansrikedom och djup å ena sidan, och möjlighet till kvantitativ bearbetning å andra 

sidan.159  

För avhandlingen har valts en semistandardiserad intervjuform. Följande frågor har 

tillställts samtliga respondenter.  

• Vilka typer av företag har ni som låntagare? 

• Har regleringen av minimikapitalkraven påverkat er utlånings- och 

säkerhetspolicy? Hur?  

• Vilket är kovenanternas förhållande till säkerheter? 

• Använder ni kovenanter i kreditavtal? Varför? 

• Vilka är de huvudsakliga kovenanterna? Varför använder ni just dessa? 

• Vilka faktorer påverkar valet av kovenanter? 

• Hur förhandlas kovenanterna? När är kovenanterna standardvillkor? När 

använder ni individuellt förhandlade kovenanter? 

• Hur övervakar ni att kovenanterna uppfylls? 

• Hur reagerar ni på brott mot kovenanter? 

• Är kovenanterna effektiva som riskhanteringsmekanismer?  

 

Utöver dessa frågor har tilläggsfrågor ställts till respondenterna. Tilläggsfrågorna har 

varierat beroende på respondentens svar och särskilda egenskaper. Syftet har varit att 

samla så mycket information som möjligt om respondentens verksamhet, om deras 

avtalspraxis samt om deras uppfattning om kovenanternas riskhanteringsfunktion. 

Man kan säga att frågorna varit informationssökande och att tilläggsfrågorna ställts i 

syfte att utveckla dialogen160. 

4.4. Val av respondent 

Det första steget i urvalsprocessen av respondenter är att identifiera värdefulla 

informanter. Man vill givetvis intervjua den person som vet mest om ämnet, dvs. 

experten. Experter finns på de flesta områden, men det kan vara en utmaning att få 

kontakt med och tillgång till dessa161. Urvalet av respondenter till denna undersökning 

skedde i första hand utgående från vilka banker och kreditinstitut som fanns 
                                                        
159 Lundahl & Skärvad 1992, s. 91-93. 
160 Se Lundahl & Skärvad 1992, s. 93. 
161 Lundahl & Skärvad 1992, s. 94, Kvale & Brinkmann 2009, s. 163. 
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tillgängliga i Vasaregionen. Därtill valdes viktiga aktörer som fanns tillgängliga i 

Helsingfors, men som saknade representanter i Vasaregionen. Utgående från 

kreditgivarnas hemsidor identifierades de aktörer som erbjöd 

företagsfinansieringsprodukter. En del av kreditgivarna etablerade i Vasaregionen 

erbjöd till synes inga finansieringsprodukter till företag och därför blev dessa aldrig 

aktuella att kontakta.  

Bland de kreditgivare som riktade sig till företag, kontaktades och tillfrågades 

respondenterna personligen. Av erfarenhet kan konstateras att det lönar sig att besöka 

respondenten personligen, om det är möjligt. E-post samt telefonkontakt riskeras att 

ignoreras, medan ett personligt besök är svårare att avböja. Vid de flesta personliga 

besök kunde tid för en intervju bokas genast. I en del fall erhölls direkta 

kontaktuppgifter till nyckelpersoner tack vare ett personligt besök och en intervju 

kunde därefter bokas med den önskade respondenten. Ett annat viktigt sätt att få 

kontakt med kunniga respondenter är via de respondenter som intervjuas. Särskilt i 

Österbotten känner personer i samma bransch varandra väl, men detta kan tänkas gälla 

även på större orter bland de större aktörerna. Respondenterna var nyfikna på vilka 

andra som deltagit i undersökningen, samt flitiga att tipsa om vilka personer som borde 

intervjuas. Tack vare tidigare respondenters tips underlättades kontakten till nya 

respondenter. Det visade sig dessutom att respondenter, som arbetade med liknande 

uppgifter, bättre kunde identifiera vilka personer inom andra företag som hade viktig 

kunskap om ämnet, än företagets egen personal som ansvarade för kundkontakten, 

t.ex. vid informationsdisken. 

Efter att respondenterna valts ut och kontaktats för bokning av intervju, fick de 

dessutom ett informationsbrev med information om avhandlingens ämne, syftet med 

intervjun samt de huvudsakliga intervjufrågorna162. Tanken med informationsbrevet 

var att respondenterna kunde bekanta sig med frågorna på förhand och förbereda sina 

svar. I informationsbrevet bads också om lov att banda intervjun samt att få nämna 

respondentföretaget vid namn i resultatredovisningen, vilket alla respondenter gav sitt 

samtycke till. Flertalet respondenter hade utnyttjat informationsbrevet och förberett 

sina svar, vilket underlättade själva intervjun. De respondenter, som tänkt igenom sina 

svar, hade tydligare struktur i svaren samt bra exempel på hur man löst olika frågor. 

Några respondenter hade dessutom föreberett skriftligt material, t.ex. utskrifter av 

interna anvisningar, som kunde diskuteras. 

                                                        
162 Se Bilaga 1. 
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Antalet respondenter behöver inte vara fler, än vad som behövs för att få 

informationsbehovet täckt och det beror i sin tur på undersökningens syfte163. Syftet var 

att få information om hur avtalspraxisen med kovenanter ser ut i praktiken samt att få 

”experternas” syn på hur kovenanterna fungerar som riskhanterare. När 

respondenterna valdes ut var tanken att täcka allt från små till medelstora och stora 

företagsfinansieringar. Bland respondenterna finns de som finansierar främst 

småföretagare, främst medelstora och stora företag samt de som finansierar riktigt 

stora projekt. Finansiärens roll i företagsfinansieringen varierar givetvis beroende på 

finansieringens storlek och därför var det intressant att höra åsikter från olika stora 

finansiärer. Följande respondenter har deltagit i undersökningen: Aktia Bank Abp, 

Vasa (personlig intervju 2.5.2013), Danske Bank, Vasa (personlig intervju 2.5.2013), 

Handelsbanken, Vasa (personlig intervju 3.5.2013), Finnvera Abp, Vasa (personlig 

intervju 16.5.2013), Nordea Bank Abp, Vasa (personlig intervju 23.5.2013), Europeiska 

Investeringsbanken, Helsingfors (telefonintervju 5.6.2013) samt Nordiska 

Investeringsbanken, Helsingfors (telefonintervju 17.6.2013 samt 20.6.2013). Även Vasa 

Andelsbank samt Helsingin OP kontaktades, men förfrågan om intervju fick inget 

gehör. 

4.5. Genomförande av datainsamling 

Datainsamlingen började med att de tilltänkta respondenterna kontaktades och 

intervjuer bokades. Respondenterna fick dessutom på förhand skriftlig information om 

undersökningens innehåll. Som förberedelse utarbetades även en intervjuguide164. En 

intervjuguide är ett manus, som stukturerar intervjuns förlopp. Guiden kan vara olika 

detaljerad beroende på den intervjuform som valts. Guiden kan innehålla bara några av 

de ämnen som skall täckas, eller också kan den innehålla detaljerade sekvenser med 

noggrant formulerade frågor. För en halvstrukturerad intervju räcker det att guiden 

innehåller en översikt av de ämnen som skall täckas samt förslag till frågor.165 

Intervjuguiden innehöll samma grundfrågor, som brevet som getts respondenterna. 

Dessutom hade varje huvudfråga ett antal följdfrågor, som kunde ställas vid behov. 

Följdfrågorna användes flitigt för att fördjupa och utveckla svaren. Guiden innehöll 

även en överblick av avhandlingens teoridel gällande kovenanterna, vilket underlättade 

bl.a. kategoriseringen av kovenanttyper som diskuterades under intervjun, eftersom 

                                                        
163 Kvale & Brinkmann 2009, s. 129. 
164 Se bilaga 2. 
165 Kvale & Brinkmann 2009, s. 146. 
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intervjuare och respondent inte nödvändigtvis uppfattade t.ex. begreppet ”kovenant” 

på samma sätt.  

För att göra intervjusituationen smidigare bandades intervjuerna med hjälp av en 

mobiltelefon. Fördelarna med att banda intervjuerna var många. För det första kunde 

intervjun fortlöpa i naturligt tempo, eftersom inga skriftliga anteckningar behövde 

göras. De skriftliga anteckningar som gjordes var få till antalet och uppehöll inte 

konversationen. Intervjuernas längd var i genomsnitt ca en timme och de hade tagit 

betydligt längre tid, om det som sades hade blivit antecknat för hand. För det andra 

underlättade inbandningen bearbetningen av materialet. Eftersom det personliga 

minnet relativt fort raderar ut detaljer och anteckningar därför förlorar en del av sitt 

innehåll med tiden, kan man undvika dessa negativa effekter genom inbandning. Allt 

som har sagts finns sparat i elektronisk form och det är lätt att återgå till 

intervjusituationen genom att lyssna på inbandningen. För det tredje är det möjligt att 

med dagens teknik göra inbandningar med utmärkt ljudkvalitet. Dessutom behöver 

man inte längre använda särskilda apparater för att banda in ljud, utan en helt vanlig 

mobiltelefon av nyare slag uppnår samma resultat. En fördel med att använda en 

mobiltelefon som inbandningsapparat är att ingen längre reagerar på att en telefon 

ligger framme på bordet. Inbandningen sker på sätt och vis ”obemärkt”, även om 

respondenten vet att samtalet bandas, och respondenten kan känna sig bekväm i 

situationen.  

Två av intervjuerna genomfördes undantagsvis som telefonintervjuer, eftersom 

respondenterna fanns i Helsingfors och intervjuaren i Vasa och någon gemensam 

tidtabell för personliga intervjuer inte kunde hittas. Eftersom det inte var möjligt att 

banda telefonintervjuerna fick intervjuaren lov att föra skriftliga anteckningar över 

svaren. Antecknandet bidrog till att intervjuerna blev tidsmässigt längre, men som 

helhet förflöt intervjuerna väl och de skriftliga anteckningarna återgav intervjuerna 

överraskande väl. 

4.6. Bearbetning av data 

Undersökningsmetoden är kvalitativ och således är även bearbetningen av datan 

kvalitativ. Det intressanta är att ta reda på vad respondenterna subjektivt anser om 

användningen av kovenanter i kreditavtal och hur väl dessa fungerar som 

riskhanterare. Bearbetningen av datan startade från genomlyssning av alla bandade 

intervjuer. De bandade intervjuerna var mellan 35 och 71 minuter långa och 
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genomsnittslängden var 52 minuter. Telefonintervjuerna var ca 75-90 minuter långa. 

Ljudkvalitén på inbandningarna var god och det var inga större problem att uppfatta 

det som sades i intervjuerna. Den enda intervjun som var en utmaning att lyssna till, 

var den där respondenten representerades av två personer. Personerna som svarade på 

frågorna talade ibland i mun på varandra, vilket gjorde det svårare att höra vad vardera 

person sa.   

Under en intervju händer det att respondenten kommer in på sidospår eller berättar 

sådant som inte direkt svarar på intervjuarens frågor. För att bena ur den information, 

som tillförde svar på undersökningens frågor, skapades vid genomlyssningen av 

intervjuerna intervjuprotokoll. Intervjuprotokollen för telefonintervjuerna gjordes 

samtidigt som själva intervjun. Som mall för intervjuprotokollet användes 

intervjuguiden166. Ett skilt intervjuprotokoll gjordes för varje intervju. Syftet med 

protokollet var att identifiera nyckelord (t.ex. ”rating” och ”medfinansiär”) och teman 

(t.ex. ”känn din kund”) från intervjuerna.  Därefter kategoriserades nyckelorden och 

teman från varje respondent för att kunna presenteras och diskuteras i kapitel 5 och 6. 

Intervjuprotokollen presenteras inte skilt i avhandlingen, utan de är endast ett 

hjälpmedel för skribenten att ordna datan. Kategoriseringen sker genom att 

nyckelorden för varje respondent placeras in i olika kategorier (t.ex. ”huvudsakliga 

kovenanter” och ”uppföljning”) och dessa kategorier ligger sedan till grund för 

resultatredovisningen. 

Utöver den information, som erhölls genom intervjuerna, bidrog några respondenter 

även med skriftlig information som t.ex. anvisningar om användningen av kovenanter 

samt information om respondentens kovenantpolitik, exempelvillkor som används i 

respondentens avtal samt modellavtal utarbetade av den internationella 

branschorganisationen Loan Market Association (LMA). Den skriftliga informationen 

kommer att användas i den mån den bidrar med fördjupande insikter om och 

kompletterar datan från intervjuerna.  

                                                        
166 Se bilaga 2. 
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5 RESULTATREDOVISNING 

5.1. Presentation av respondenterna 

Inledningsvis skall respondentföretagen ges en närmare presentation. Tanken med 

urvalet av respondenter var att få med banker med olika slags låntagare, dvs. allt från 

små företag till de allra största företagen i Finland. Avtalspraxisen skiljer sig givetvis 

beroende på låntagarens identitet och storlek. Därför kan ett diversifierat urval av 

respondenter ge olika syner på kovenantanvändningen, vilket är intressant ur ett 

utforskande perspektiv. Respondenterna presenteras utgående från deras huvudsakliga 

kundgrupp (låntagarföretagen). Respondenterna har inledningsvis även tillfrågats hur 

de nya minimikapitalkraven i Basel-konventionerna167, främst Basel III, har påverkat 

deras utlåningsverksamhet och låntagarnas möjligheter att få kapital. Förändringarna 

som tillkommit i Basel III innebär i korthet att kraven på bankernas kapital och 

likviditet skärps. Konventionen skärper reglerna för hurudant kapital som får räknas in 

i kapitalbasen och inför kvantitativa krav på bankernas likvida medel168. Reglerna skall 

vara fullt implementerade senast år 2019. 

Aktia Bank Abp i Vasa (Aktia) erbjuder skuldebrevslån åt i huvudsak små företag i form 

av personbolag och aktiebolag. Enligt Ralf Bäckström/Aktia är det oftast fråga om små 

lån med små risker för banken. Bäckström kommenterar minimikapitalkraven med att 

alla inte kan bli företagare pga. en återhållsammare kreditgivning, vilket sållar bort 

låntagare utan tillräckligt eget kapital och god ekonomisk planering. En positiv effekt 

kan således vara att kvar blir bättre låntagare (agenter). 

Handelsbanken i Vasa har sin fokus på medelstora och större företag. Handelsbanken 

följer ingen storlekskategorisering för hur kunderna sköts, utan varje kund har en 

ansvarsperson, som även ansvarar för kreditgivningen. Tom Hägglund/ 

Handelsbanken säger att minimikapitalkraven binder mera kapital för bankerna än 

tidigare. Det har blivit svårare för bankerna att få kapital och bankerna måste vara 

noggrannare och återhållsammare med kreditgivningen. Låntagarens rating eller 

kreditbetyg169 har fått större betydelse, eftersom kreditgivning till bolag med sämre 

kreditbetyg innebär att banken måste ha mera kapital, än för motsvarande kredit till 

låntagare med gott betyg. 
                                                        
167 Basel II International Covergence of Capital Measurements and Capital Standards och Basel III A global 
regulatory framework for more resilient banks and banking systems. 
168 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport oktober 2010, s. 44-47. 
169 Se kap. 5.2.1.2. 
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Finnvera Abp är en statsägd finansiär, som erbjuder finansiering för etablering, tillväxt 

och internationalisering av företagsverksamhet samt för skydd mot exportrisker. 

Finnvera i Vasa riktar sig främst till små- och medelstora företag med under 250 

anställda. Bland låntagarna finns bl.a. företag i tillverkande industri samt sådana 

företag som saknar säkerheter, t.ex. i servicebranschen. Finnvera kan antingen bevilja 

lån, ensamt eller tillsammans med en kommersiell bank, eller ställa borgen, vilken 

anses vara en fullgod säkerhet. Tom Sigfrieds/Finnvera säger att Basel-kraven har för 

Finnveras del inneburit en precisering av kreditpolitiken. Finnvera, som statlig 

finansiär, får inte överta bankens risker, t.ex. genom att en affärsbank i samband med 

en omstrukturering av ett lån med bristande säkerheter, tar in Finnveras borgen och 

därigenom skjuter över en del av risken på Finnvera. 

Danske Bank i Vasa har delat upp sina kunder i små- och medelstora företag, med en 

omsättning på 2-10 miljoner euro, samt stora företag, med en omsättning över 10 

miljoner euro. Roy Skog och Peter Andtfolk/ Danske Bank anser att bankens krav på 

låntagarens egen finansiering har ökat till följd av minimikapitalkraven. Vanligtvis 

krävs att låntagaren har en egen kapitalandel på 20-40%, för att finansiering skall 

beviljas. De säger också att priserna stigit, att det har blivit svårare att låna ut och de 

framhåller Finnvera som en viktig medfinansiär.   

Nordea Bank Finland Abp (Nordea) i Vasa har låntagare från de allra minsta företagen 

till de största börsbolagen. Företagen kategoriseras enligt en skala och medelstora och 

stora företagskunder sköts vid företagskontor och i företagsbanken. Tommy Svartsjö/ 

Nordea konstaterar att minimikapitalkraven har fått bankerna att ifrågasätta huruvida 

de vill och kan vara med och finansiera potentiella kunder. Själva lånetiden påverkar 

prissättningen mer än tidigare och varje tilläggsår höjer priset. Lånetiden för krediter 

skall helst vara under fem år och inte längre än tio år. Bankens rätt att justera 

prissättningen efter ett antal år har också blivit viktigare och kovenanter används delvis 

mer än tidigare. Låntagarföretaget skall helst ha egna säkerheter och vid avsaknad av 

säkerheter krävs idag fler medfinansiärer, för att dela på risken. 

Europeiska Investeringsbanken (EIB) är EU:s finansieringsinstitut, som ägs av 

medlemsländerna. EIB lånar upp pengar på kapitalmarknaderna och lånar sedan ut till 

låg ränta, till projekt som investerar i bättre infrastruktur, energiförsörjning eller 

miljönormer. Låntagarna finns både i den offentliga och den privata sektorn och hör till 

de största bolagen i Finland. EIB har även låntagare bland de baltiska staterna och 

baltiska statliga bolag i energisektorn. EIB följer EU:s riktlinjer i utlåningen och 
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prioriterar investeringar i forskning och utveckling (R&D), energi- och miljöprojekt 

samt infrastruktur, t.ex. metroprojekt. EIB är inte underkastad samma regelverk som 

kommersiella banker, men följer de riktlinjer som stakas ut i Baselkonventionerna. 

Thomas Schmidt/EIB berättar att Baselkraven har fått affärsbankerna att bli mera 

återhållsamma och att det blivit svårare för EIB att inkludera rating-trigger-villkor170 i 

avtal där banker är låntagare.  

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är i likhet med EIB en internationell 

finansinstitution och den ägs av de nordiska och baltiska staterna. NIB finansierar 

projekt som ökar konkurrenskraften och gynnar miljön. Fokus ligger på områden som 

energi och miljö, intrastruktur, transport och telekommunikation samt industri och 

service. I praktiken är låntagarna enbart stora företag samt banker och lånen är minst 

fem miljoner euro. NIB finansierar upp till hälften av projektkostnaderna. NIB gör liten 

vinst och kan ge mera långfristiga lån än affärsbankerna. Baselkonventionerna 

tillämpas inte på NIB, utan banken har sina egna mål för kapitalstyrka och soliditet 

säger Ann Damström/NIB. 

5.2. Bruk av kovenanter i kreditavtal 

5.2.1.  Faktorer som påverkar valet av kovenanter 

5.2.1.1. Låntagarens identitet och verksamhet 

Låntagarens identitet, storlek och verksamhet var centrala nyckelord i svaren på frågan 

i vilka fall det finns behov av kovenanter. Samtliga respondenter med små låntagare var 

överens om att man inte behöver använda kovenanter i kreditavtal med dessa. För det 

första har små företag ofta täckande säkerheter i form av företagets egendom, t.ex. en 

maskinpark, samt i många fall även i form av företagarens privata egendom, t.ex. en 

bostad. För det andra lämpar sig inte finansiella kovenanter på en småskalig 

verksamhet, eftersom fluktuationerna i bokföringsvärdena kan vara stora och det 

således är svårt att hitta en fungerande nivå för t.ex. soliditetskovenanter. I 

kreditgivning till små företag används vanliga skuldsedelvillkor, vilka i och för sig kan 

innehålla kovenantliknande villkor. Ett villkor, som används flitigt, är justering av 

räntemarginalen efter en viss tid. Detta är viktigt eftersom kapitalet med tiden också 

blir dyrare för bankerna, säger Ralf Bäckström/Aktia. För det tredje bör man hålla 

                                                        
170 Se kapitel 5.2.1.2. 
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avtalsvillkoren med småföretagare enkla, eftersom de saknar kunskap och rutiner för 

att kunna uppfylla specialvillkor som kovenanter, konstaterar Tom 

Hägglund/Handelsbanken. 

Enligt Tom Sigfrieds/Finnvera skräddarsys alltid avtalet utgående från låntagaren, dess 

verksamhet samt historia. I nya finansieringsavtal använder man sig i allmänhet av en 

soliditetskovenant, för att låntagaren skall hålla det egna kapitalet på en god nivå. I fall 

av specialuppföljning är det vanligt att kovenanter inkluderas i avtalet, för att 

”problemkunder” skall efterleva de krav som ställs. Gällande verksamheten betonas att 

den måste basera sig på yrkeskunskap samt att den måste vara lönsam. Kovenanterna 

bör alltid väljas utgående från verksamhetens allmänna och särskilda egenskaper. Är 

verksamheten exempelvis cyklisk, vill man se till att kreditskötseln tryggas genom att 

begränsa dividendutdelningen. Thomas Schmidt/EIB säger att strukturen på 

låntagarens finansiering samt sektorn låntagaren tillhör, påverkar valet av kovenanter. 

Om det finns liknande låntagare inom samma sektor i andra länder, jämförs dessa med 

varandra och man beaktar vilka slags villkor, som accepterats i dessa kreditavtal. 

Den som handlägger kreditansökan, är oftast den som besluter om behovet av 

kovenanter. Detta för oss till ett ofta återkommande tema i intervjuerna, nämligen att 

banken skall känna sin kund. Tom Hägglund/Handelsbanken säger att Handelsbanken 

aldrig använder sig av några informationskovenanter, eftersom den person som är 

kundansvarig, skall känna sin kund mycket väl och upprätthålla en aktiv kontakt med 

kunden, för att säkra tillgången på information. Om det sker förändringar i kundens 

ekonomiska situation, skall det inte komma som en överraskning, eftersom den 

kundansvariga skall ha hållit sig uppdaterad om vad som försiggår i kundens 

verksamhet. Den bank som känner sin kund väl behöver inte reglera avtalsförhållandet 

genom strikta villkor, utan skall istället kunna förlita sig på att den öppna dialogen får 

kreditförhållandet att fungera. Tommy Svartsjö/Nordea håller med om att huruvida 

låntagaren är bekant eller inte påverkar valet av kovenanter. Han konstaterar även att 

låntagarens verksamhet har stor betydelse och tillägger att om låntagaren är ett 

riskkapitalbolag används definitivt mera kovenanter. 

5.2.1.2. Rating  

Klassificeringen av kreditens riskklass, eller rating, är en mycket viktig faktor när 

banken tar ställning till huruvida en kredit överhuvudtaget skall beviljas och i så fall på 

vilka villkor och till vilket pris. En låntagares rating är en bedömning av den kreditrisk, 
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som låntagaren utgör för kreditgivaren. Att identifiera och klassificera denna risk är ett 

första steg i processen att hantera risken på ett effektivt sätt. Det finns olika 

klassificeringssystem för att mäta kreditrisken. Syftet är att klassificera individuella 

krediter och grupper av krediter, utgående från deras risknivå. Ett 

klassificeringssystem för kreditrisker har flera funktioner. Det skall bl.a. avgöra 

beviljandet av kredit och kreditens struktur, prissättningen, relationen mellan 

kreditgivaren och låntagaren och hur krediten skall övervakas, hur mycket kapital 

banken måste ha för att underbygga utlåningen samt hur mycket kapital som behövs, 

för att täcka eventuella kreditförluster.171 Det finns flertalet internationella ratingbolag 

som tillhandahåller system och tjänster för riskklassificering, varav de största är 

Moody’s, Standard and Poor’s och Fitch Ratings. 

Basel II innehåller regler för hur kapitaltäckningen och riskklassificeringen skall 

beräknas. Det finns två alternativa modeller. Det första alternativet är den s.k. 

schablonmodellen (eng. standardised approach), vilken baserar sig på extern rating 

som tillhandahålls av godkända riskklassificeringsinstitut. Det andra alternativet är att 

bankerna själva upprätthåller ett klassificeringssystem, s.k. intern riskklassificering 

(eng. internal ratings based approach). För den interna klassificeringen uppställs 

givetvis specifika villkor och den är beroende av godkännande från övervakande 

myndighet (Finansinspektionen).172  Av respondenterna svarade Handelsbanken, 

Danske Bank, NIB och EIB att de följer en intern klassificering. 

Ann Damström/NIB berättar att NIB använder kovenanter i alla sina kreditavtal. Ju 

svagare rating låntagaren har, desto fler kovenanter används för att mitigera risken. 

NIB måste inkludera finansiella kovenanter om låntagaren har ett sämre kreditbetyg än 

s.k. investment grade173. Hon beskriver hur den interna klassificeringen görs. Först 

beräknas sannolikheten för att låntagaren skall göra sig skyldig till kontraktsbrott 

(misslyckas med återbetalningen), vilket ger faktorn PD (probability-of-default). Sedan 

beräknas hur stor förlust som förväntas uppstå i fall av kontraktsbrott. Detta ger 

faktorn LGD (loss-given-default). För att avgöra kreditens riskklass multipliceras 

faktorerna PD och LGD, vilket ger värdet EL (expected loss), dvs. riskklassen.174 Vilka 

                                                        
171  OCC 2001, Rating Credit Risk, s. 1-2. 
172  Van Roy, ECB 517/2005, Credit Ratings and the Standardised Approach to Credit Risk in Basel II, s. 7. 
173  Investment grade = från AAA eller Aaa (= mycket stark förmåga att möta finansiella förpliktelser) ner 
till BBB eller Baa (= adekvat förmåga att möta finansiella förpliktelser, men mera utsatt för ogynnsamma 
ekonomiska förhållanden). 
174 För fler detaljer se Jackson 2001, s. 55-57. 
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kovenanter som blir aktuella beror på vilka risker som är störst i låntagarföretagets 

verksamhet och vilka risker som NIB borde skydda sig mot. 

Thomas Schmidt/EIB säger att EIB använder sig av en kovenant som är kopplad till 

själva ratingen, en s.k. rating-trigger. Kovenantens syfte är att banken skall ha rätt att 

omförhandla eller eventuellt säga upp krediten, om låntagarens rating sjunker under en 

viss nivå. Till skillnad från t.ex. soliditetskovenanten, som är kopplad till låntagarens 

bokföringsvärden, är rating-trigger-kovenanten kopplad till en yttre värdering av 

låntagarens kreditvärdighet. I allmänhet kräver låntagaren att rating-triggern skall 

vara kopplad till extern rating och inte till kreditgivarens egen rating. 

5.2.1.3. Säkerheter 

Eftersom säkerheter har en minskande effekt på kravet på bankens eget kapital, har 

banken givetvis ett intresse av att få fullgoda säkerheter för sina krediter och därmed 

minska kreditriskerna. Enligt Handelsbankens kreditpolitik skall banken i första hand 

bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Däremot kan en svag 

återbetalningsförmåga aldrig kompenseras av att banken erbjuds goda säkerheter. 

Säkerheterna kan dock reducera bankens förlust väsentligt, om låntagaren inte klarar 

av återbetalningen. Krediter skall därför normalt vara betryggande säkerställda.175  Tom 

Hägglund/Handelsbanken säger att all utlåning skall ha säkerhet och att man endast av 

vägande skäl kan låna ut utan säkerheter. Han tycker det är en självklarhet att banken i 

första hand skall ta säkerheter, men konstaterar att en del stora bolagen har beslutit, 

att de inte erbjuder några säkerheter till någon borgenär och att man i dessa fall blir 

beroende av kovenanter.  

Samma svar fås hos Danske Bank och Nordea där man konstaterar att konkurrensen 

gjort det möjligt för kapitalstarka bolag med bra rating att vägra erbjuda säkerheter, 

även om sådana skulle finnas. Skog och Andtfolk/Danske Bank anser dock att bankens 

risk i utlåningen till dessa bolag är tillräckligt liten, för att den inte skall vara beroende 

av säkerheter. Finnveras låntagare saknar däremot ofta fullvärdiga säkerheter och Tom 

Sigfrieds konstaterar, att man då måste ta till andra alternativ, t.ex. kovenanter. 

Tommy Svartsjö/Nordea säger att om det finns fullgoda säkerheter för en kredit är 

behovet för kovenanter mindre, medan man i fall av brist på säkerheter är tvungen att 

reda ut om de kan ersättas med kovenanter. EIB tar däremot inte säkerheter i form av 

                                                        
175  Handelsbanken 2012, Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3, s.13. 
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egendom, utan hellre bankgarantier176 och Thomas Schmidt/EIB säger att det i dessa 

fall inte behövs några finansiella kovenanter.   

5.2.1.4. Lånets storlek och användningsändamål 

Lånets storlek är givetvis en vägande faktor när lånevillkoren förhandlas. Ju större lån, 

desto större är också den potentiella förlusten (LGD). Tommy Svartsjö/Nordea säger 

att ju större lånet är, desto viktigare är det vilket finansieringsupplägg man har. Risken 

för enskilda borgenärer kan minskas, genom att man delar på den, dvs. genom att fler 

finansiärer deltar i finansieringen, säger Roy Skog/Danske Bank. Han konstaterar även 

att större lån i allmänhet har fler kovenanter. Enligt Finnveras rekommendationer skall 

avtal för krediter, i vilka Finnveras ansvar är över 1,5 miljoner euro, innehålla 

kovenanter. Kovenanter bör även inkluderas ifall flera finansiärer deltar i 

finansieringen, för att garantera att dessa behandlas jämlikt, säger Tom 

Sigfrieds/Finnvera. 

Lånets användningsändamål är också av betydelse, när man tar ställning till behovet av 

kovenanter. Skog och Andtfolk/Danske Bank berättar att banken bör bekanta sig med 

investeringen som skall finansieras och beakta hur den kommer att påverka 

verksamheten. Det ligger i bankens intresse att investeringen stärker låntagarföretaget 

och att den inte medför några väsentliga risker för låntagarens verksamhet. En riskfylld 

investering kan försämra låntagarens kreditskötselförmåga avsevärt, om investeringen 

misslyckas. Investeringens effekt på bruket av kovenanter beror även på huruvida den 

innebär en ökad säkerhetsmassa, säger Tommy Svartsjö/Nordea. Om låntagaren t.ex. 

investerar i en ny maskinhall, innebär det att låntagarens tillgångar ökar och att 

säkerhetsmassan växer. I dessa fall kan man nöja sig med lättare villkor. Gäller 

investeringen däremot ett företagsköp, där investeringens avkastning baserar sig på 

kommande kassaströmmar, finns ett större behov av kovenanter, säger Svartsjö. 

                                                        
176  Bankgaranti innebär att uppdragsgivaren (låntagaren) ber sin bank utfärda en garanti, som vanligtvis 
skickas direkt till förmånstagaren (kreditgivaren). Förmånstagaren kan framställa krav under garantin, om 
uppdragsgivaren underlåter att uppfylla sina förpliktelser. En garanti kan utformas på olika sätt, t.ex. som 
proprieborgen och som s.k. on-demand-garanti. www.swedbank.se 
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5.2.2. Huvudsakliga kovenanter 

5.2.2.1. Finansiella kovenanter 

Bland respondenterna var den vanligaste förekommande finansiella kovenanten 

soliditetskovenanten177. Tommy Svartsjö/Nordea kommenterar att soliditets-

kovenanten så gott som alltid finns med i avtalen. Men även många andra finansiella 

kovenanter används på regelbunden basis. Bland dessa finns bl.a. driftsbidraget178, 

vilket är ett nyckeltal för lönsamhet. Driftsbidraget är företagets rörelseresultat före 

avskrivningar och finansiella poster, dvs. räntor och skatter. Nycketalet är väsentligt för 

borgenärer, eftersom det mäter den inkomst, med vilken låntagaren skall sköta sina 

krediter. Handelsbanken samt NIB framhåller driftsbidraget som ett viktigt nyckeltal, 

till vilka man kopplar kovenanter. Tom Hägglund/Handelsbanken säger att lönsamhet 

bör finnas i företaget redan då det ansöker om finansiering. Lönsamhet beroende av 

tillväxt är svår att finansiera, eftersom finansieringen innehåller stora risker. Banken 

bör ta ställning till hur svårt det är att nå lönsamhet i den bransch låntagaren är 

verksam i. Tommy Svartsjö/Nordea berättar att de även brukar koppla kovenanter till 

nyckeltalet räntebärande skulder/driftsbidrag, vilket avspeglar den tid det tar att 

återbetala krediten. 

Hos NIB används förutom soliditets- och driftsbidragskovenanter även nyckeltalen 

equity ratio och net debt to equity, det senare även kallat gearing. Equity ratio mäter 

hur mycket av företagets totala tillgångar som finansierats med eget kapital. Detta ger 

banken en indikation på hur skuldsatt låntagaren är. Gearing är ett nyckeltal som 

mäter företagets finansieringsstruktur, med andra ord förhållandet mellan 

räntebärande skulder och eget kapital.179 När det gäller projektfinansiering, säger Ann 

Damström/NIB att räntetäckningsgraden är ett bättre mått för 

återbetalningsförmågan, eftersom bolag som bildats enbart för visst projekt180 sällan 

har mycket eget kapital. 

På frågan hur man avgör vilken nivå som är lämplig för de finansiella kovenanterna, 

svarar Skog och Andtfolk/Danske Bank att man utgår från det senaste bokslutet. Man 

kontrollerar vilken nivå låntagarföretaget har hållit tidigare och sedan gör banken upp 

                                                        
177 Se kapitel 3.2.1. 
178 Förkortas ofta som EBITDA. För närmare information och beräkningsformel se t.ex. 
www.asiakastieto.fi/voitto/ohje/tunnusluvut. 
179 Se www.asiakastieto.fi/voitto/ohje/tunnusluvut. 
180 Kallas på engelska för special purpose vehicles (SPV) eller special purpose entities (SPE). 
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en prognos tillsammans med kunden. Prognosen görs för minst två år, nuvarande och 

följande år, och den ligger till grund för gränsvärdena. Utvärderingen görs alltid från 

fall till fall och banken bör få bra material för att kunna göra en korrekt analys och en 

realistisk prognos, kommenterar Thomas Schmidt/EIB. Han säger även att banken 

måste ta låntagarens verksamhet i beaktande när man gör prognoser, t.ex. när 

investeringar styrs av EU-krav, och att banken måste ha förståelse för dessa krav när 

gränsvärdena bestäms. Respondenterna är överens om att kovenanternas gränsvärden 

måste ligga en bit under låntagarens verkliga nivå, för att det skall finnas utrymme för 

fluktuationer, utan att kovenanterna bryts pga. dessa. Tom Sigfrieds/Finnvera betonar 

värdet av att känna sin kund och att man tillsammans med kunden bör hitta en 

acceptabel nivå. Tom Hägglund/Handelsbanken berättar att man en gång per år tar 

ställning till om gränsvärdena borde justeras. Om det inte längre finns tolerans för 

resultatet att bli sämre bör man omförhandla, konstaterar han. 

Finansiella kovenanter kan användas som både positiva och negativa incitament, för att 

styra låntagarens beteende. Hos EIB kopplas positiva incitament ihop med ratingen. Ju 

bättre rating en låntagare har, desto förmånligare blir krediten. Ratingen uppdateras en 

gång per år och den baserar sig både på intern och extern klassificering. Ann 

Damström/NIB konstaterar att positiva och negativa incitament används i någon mån 

hos NIB, men att de kunde utnyttjas mera. Tommy Svartsjö/Nordea säger att man har 

kopplat de finansiella kovenanterna till en prismekanism. Om kreditrisken minskar så 

sjunker även marginalen, och vice versa. Prismekanismen är överenskommen i avtalet, 

vilket ger motparten möjlighet att förutspå effekterna av sitt beteende. Finnvera å 

andra sidan kan inte, till skillnad från vanliga affärsbanker, bevilja räntesänkningar av 

den orsaken att institutet inte skall konkurrera med affärsbankerna. Däremot kan man 

slopa en del villkor i kreditavtalet om låntagaren når upp till en viss soliditetsnivå, 

säger Tom Sigfrieds. Skog och Andtfolk/Danske Bank kommenterar att prognosen, som 

gjorts för att bestämma gränsvärdena, också kan sätta press på företagsledningen att 

aktivt arbeta för att t.ex. höja soliditeten. 

På frågan om de finansiella kovenanterna kan säkra att bankens avkastning står i rätt 

förhållande till dess risk, svarar Skog och Andtfolk/Danske Bank, att man i praktiken 

måste utreda orsakerna till varför det går sämre för låntagaren och sedan börjar man 

förhandla. Resultatet av förhandlingarna är att villkoren justeras enligt en ny prognos 

och att priset stiger. Mycket annat kan banken inte göra för att förbättra sin 

riskposition, säger de. 
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5.2.2.2. Verksamhetskovenanter 

Positiva verksamhetskovenanter används aktivt hos flera av respondenterna. Tom 

Sigfrieds/Finnvera berättar att man redan i offerten för ny finansiering av verksamhet, 

som kräver miljötillstånd, begär att tillstånd skall presenteras. Kreditgivningen justeras 

sedan till den tid tillståndet är ikraft, eftersom det kan finnas en risk att låntagaren inte 

får sitt tillstånd förnyat. Många av verksamhetskovenanterna, som EIB använder sig av, 

är kopplade till EU-lagstiftning, miljölagstiftning och EU:s upphandlingskrav för 

statliga bolag. Thomas Schmidt/EIB säger att dessa villkor inte är förhandlingsbara, 

utan att låntagaren måste acceptera dem.  EIB förbehåller sig även rätten att när som 

helst besöka de projekt, som finansieras. Schmidt nämner även most favoured lender-

klausulen som en vanlig (positiv) kovenant. Klausulen innebär att om låntagaren 

erbjuder bättre villkor till andra borgenärer, än de som erbjudits EIB vid 

avtalstidpunkten, skall även EIB erbjudas samma villkor. Klausulen försätter alla 

borgenärer i en likvärdig position, samtidigt som låntagaren har möjlighet att 

kontrollera vilka villkor den vill och kan erbjuda. 

Danske Bank kräver att all egendom som är pantsatt även är adekvat försäkrad. Roy 

Skog/Danske Bank kommenterar att det är sällsynt att man kräver 

avbrottsförsäkringar, vilka ersätter utebliven inkomst vid avbrott i verksamheten, men 

att företagarna i allmänhet brukar ha sådana. Tom Hägglund/Handelsbanken nämner 

också personförsäkringar som viktiga när verksamheten är starkt knuten till 

nyckelpersoner i företaget. Exempelvis kan det krävas att företagsägaren har en 

gällande livförsäkring. 

Bland de vanligaste negativa verksamhetskovenanterna finns negative pledge, pari 

passu, begränsningar av förändringar i ägarstruktur, begränsningar av 

dividendutbetalningar samt av investeringar. Även fusions- och delningsförbud 

används hos bankerna med främst stora låntagare. Ann Damström/NIB säger att 

negative pledge finns i alla avtal som inte innehåller säkerheter. Hos Nordea används 

de i samband med företagsinteckningar. Tommy Svartsjö/Nordea anser att det finns 

orsak att begränsa förändringar i ägarstrukturen, om ägarna och ledningen har stor 

betydelse för verksamheten. Ett ägarbyte kräver då samtycke av banken, eller eventuellt 

omförhandlas hela finansieringsavtalet till följd av ägarbytet. Begränsning av 

dividendutbetalning kan användas av många olika orsaker. Tom Sigfrieds/Finnvera 

konstaterar att denna kovenant används när det varit problem med kreditskötseln. 

Tom Hägglund/Handelsbanken kan tänka sig att begränsa dividendutbetalningen för 
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nya kunder, åtminstone i början av kundförhållandet. Vad det gäller investeringar 

begränsas dessa vanligtvis till en viss summa per år. Detta är enligt Tom 

Sigfrieds/Finnvera viktigt i fall där det finns tendenser till överinvestering. EIB vinklar 

investeringskovenanten så att de lånade medlen måste gå till det projekt, för vilket 

investering erhållits, och att låntagaren inte får sälja sin investering under lånetiden.  

Utöver dessa mer allmänt förekommande kovenanter, tillämpar Finnvera två andra 

typer av verksamhetskovenanter, som kan anses vara karaktärsspecifika för denna 

kreditgivare. För det första används ibland en kovenant som förbjuder företagaren att 

starta nya företag under lånetiden. Sigfrieds kommenterar den med att det finns 

företagare som inte avslutar ett projekt (företag) innan de börjar med nästa, och att 

detta ofta leder till att betalningar inte blir skötta i det tidigare företaget. Den andra 

ovanliga kovenanten är sådan att Finnvera får ha en representant med på företagets 

styrelsemöten. Representanten har ingen bestämmanderätt, utan fungerar som en 

övervakare. Sigfrieds säger att kovenanten har använts i något enstaka avtal, men att 

rätten aldrig har utnyttjats i praktiken.  

På frågan om de negativa kovenanterna kan säkra att låntagarens identitet förblir den 

samma under lånetiden, svarar Skog och Andtfolk/Danske Bank att kovenanterna 

åtminstone ger banken en vetorätt. Om låntagaren planerar förändringar i 

ägarstrukturen eller andra struktureringsförändringar, skall låntagaren meddela 

banken om detta, och det gör den också i praktiken, säger Skog. Banken skall då 

utvärdera hur förändringen kommer att påverka låntagarföretaget och bankens 

position. Thomas Schmidt/EIB konstaterar att EIB är en tålmodig kreditgivare, som 

inte utnyttjar omstruktureringssituationer för egen vinning. En förändring i 

ägarstruktur eller liknande kräver bankens godkännande, men den leder sällan till en 

prishöjning.  

5.2.2.3. Informationskovenanter 

Informationskovenanterna skall garantera att banken har tillgång till den information, 

som behövs för att kunna följa upp de övriga kovenanterna. Ann Damström/NIB 

berättar att deras finansiella kovenanter följs upp med jämna mellanrum, t.ex. varje 

kvartal. Då skall låntagaren (börsbolag) tillhandahålla kvartalsbokslut samt ett 

compliance certificate, vilket skall undertecknas av två personer med rätt att teckna 

firma. Årligen skall ett reviderat bokslut samt en revisionsrapport lämnas in. Vid EIB 

krävs likadan information och man följer även upp själva investeringen. Låntagaren 
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skall avlägga en projektrapport, som kontrolleras mot projektplanen. Alla respondenter 

som använder kovenanter kräver bokslutsinformation minst en gång per år för 

uppföljning. För större lån begärs vanligtvis också interimistiska bokslut, t.ex. 

halvårsvis eller kvartalsvis. Nordea begär även en prognos för kommande år samt 

eventuella investeringsplaner. 

Låntagarens plikt att rapportera förändringar i verksamheten samt brott mot 

kovenanter har reglerats förhållandevis olika hos respondenterna. Tom 

Hägglund/Handelsbanken säger att någon rapporteringsplikt inte har reglerats i deras 

avtal och att de heller inte använder sig av informationskovenanter. Det är på den 

kundansvarigas ansvar att förse banken med uppdaterad information om kunden. 

Hägglund säger att låntagarna själva alltid tar kontakt med banken, om det har 

uppstått eller håller på att uppstå problem med kreditskötseln. Tom Sigfrieds/Finnvera 

konstaterar att man endast i något fall har avtalat om låntagarens rapporteringsplikt, 

men att man borde avtala om detta i varje kreditavtal och formulera skyldigheten med 

omsorg, eftersom det inte alltid är underförstått hos låntagaren. Enligt EIB:s avtal har 

låntagaren däremot en omfattande informationsskyldighet, exempelvis gällande 

väsentliga förändringar i verksamheten (s.k. MAC-situationer181), vilka skall 

rapporteras utan dröjsmål. Även NIB har reglerat skyldigheten att rapportera när brott 

mot en kovenant skett. Däremot har man inte avtalat om att låntagaren skall 

rapportera förestående kovenantbrott, men seriösa låntagare tar kontakt i förväg och 

begär en waiver, om de förväntar sig ett kovenantbrott, säger Ann Damström/NIB. 

5.2.3. Hur kovenanter förhandlas 

Respondenterna är ense om att kovenantvillkoren bör förhandlas på individuell basis. 

Thomas Schmidt/EIB säger att EIB inte alls använder sig av standardvillkor, utan att 

alla kovenanter förhandlas individuellt utgående från den specifika låntagaren och 

sektorn. Ju kreditvärdigare låntagaren är, desto större förhandlingsstyrka har den 

också, konstaterar Schmidt. Praxisen är att starka låntagare erbjuder banken de 

kovenanter de är villiga att acceptera, för att få ett bra pris på krediten. Dessa är 

vanligtvis samma villkor, som låntagaren redan tillämpar med sin ”husbank”, eller de 

andra affärsbankerna som deltar i finansieringen.  

                                                        
181 Om MAC-klausuler se kapitel 3.2.3. 
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Ann Damström/NIB säger att NIB använder modellavtal gjorda av Loan Market 

Association (LMA), men att analysavdelningen och kreditkommittén slutligen 

skräddarsyr villkoren. Damström nämner att LMA:s modellavtal används mycket för 

syndikerade lån och att många kunder redan har lån med syndikat när de vänder sig till 

NIB, vilket betyder att de erbjuder NIB samma kovenanter, som finns i det sydikerade 

lånet. Orsaken till att låntagarna vill tillämpa likadana kovenanter med alla sina 

borgenärer, är att förenkla hanteringen av dessa och därigenom minska sina egna 

risker, särskilt om det finns cross-default-klausuler, kommenterar Damström. Även 

Finnvera använder sig av standardmodeller, men de bör ändå formas för att passa det 

enskilda kreditavtalet, säger Tom Sigfrieds. Gränsvärden och dylikt avgörs på basis av 

låntagarens rapport om vilken nivå som tidigare varit lämplig.  

5.3. Uppföljning och övervakning 

För att kovenanterna skall fungera som riskhanterare, krävs att de följs upp och att 

deras efterlevnad övervakas. Uppföljning och övervakning innebär att kreditgivarna 

behöver ha rutiner, som upprätthåller dessa åtgärder. Danske Bank tillämpar ett 

internt system, som meddelar när en kovenant ”förfaller”, dvs. skall redovisas. Den 

kundansvariga skall då ta kontakt med låntagaren, begära information samt reda ut 

huruvida kovenanten har uppfyllts, säger Roy Skog. Nordea har ett liknande system, 

där informationen i första hand kommer från kunden. Tommy Svartsjö säger att det i 

fråga om mindre kunder är banken som tar initiativet och följer upp kovenanterna. 

Kunden skall lämna den information som behövs och banken utreder efterlevnad. 

Gällande större kunder, vilka har egen intern uppföljning, skall kunden själv 

kontrollera efterlevnad och lämna uppgifterna till banken. Tom Sigfrieds/Finnvera 

nämner att förutom bokslutsinformationen, begärs även revisorns rapport, i vilken 

revisorn uttalat sig om huruvida kovenanterna uppfyllts. 

Ann Damström/NIB berättar att granskningen av bokslutet kan leda till att banken 

frågar ut låntagaren om dess ekonomiska situation, ifall det finns orsak därtill. Banken 

begär också revisorns rapport, eller s.k. compliance certificate, minst halvårsvis för 

uppföljning av villkoren. De största kunderna följs upp årligen genom analys av all 

bokslutsinformation och man håller även ett gemensamt möte med kunden. Alla 

kunder skall analyseras minst vart tredje år och banken besöker kunden i samband 

med detta. De riktigt stora låntagarna ordnar på eget initiativ ett möte kallat banker’s 

day, då låntagarna bjuder in sina banker till genomgång av bokslutet och bankerna har 
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möjlighet att ställa frågor. Förutom den information som låntagaren och dess revisor 

lämnar, följer NIB också upp yttre medier, genom vilka man kan få information som 

direkt eller indirekt är sammankopplad med eller påverkar låntagaren. 

EIB har liknande rutiner för uppföljning som NIB. Thomas Schmidt/EIB tillägger att 

man även följer upp den projektbeskrivning, som görs som bilaga till lånet. När 

projektet är genomfört, skall låntagaren även avge en rapport om detta (project 

completion report). Även EIB följer upp uppgifter via offentligheten och externa 

ratingbolag, och banken gör egna analyser över hela den aktuella sektorn. 

Hos Aktia saknas rutiner och ett system för uppföljning av kovenanter. Ralf 

Bäckström/Aktia konstaterar att man hellre lämnar bort kovenantvillkor än att man 

”tvingas” följa upp dem. Låntagarnas bokslut granskas givetvis årligen och priset 

justeras enligt ratingen, tillägger Bäckström. Handelsbanken å sin sida, har tagit en 

mycket aktiv roll gällande uppföljning av låntagarens ekonomiska situation. Den 

kundansvariga skall kontinuerligt samla in information, på basis av vilken den interna 

ratingen görs, säger Tom Hägglund.  

5.4. Reaktion mot kovenantbrott 

En av undersökningens centrala frågor är, hur kreditgivaren reagerar när låntagaren 

brutit mot en eller flera kovenanter. Kovenantens uppgift är att under hot om 

sanktioner styra låntagarens beteende bort från verksamhet, som kan äventyra 

kreditskötseln. Men vad händer när varningsklockorna slutligen börjar ringa?  

Den kovenanttyp som oftast bryts mot är de finansiella kovenanterna pga. deras 

känslighet, säger Roy Skog/Danske Bank. Finansiella kovenanter kan också vara 

indirekt beroende av vad låntagarföretaget gör, exempelvis marknadsläget kan orsaka 

obalans i redovisningen, tillägger han. Skog betonar att det är viktigt att det finns ”luft” 

mellan gränsvärdena och låntagarens stabila nivå, så att mindre fluktuationer inte leder 

till kovenantbrott. Samtidigt bör de vara tillräckligt stränga för att ingen stor skada 

skall vara skedd när de väl bryts mot. Reaktionen mot brott mot finansiella kovenanter 

är hos de flesta respondenterna en marginaljustering, ibland kombinerat med att 

låntagaren skall betala en s.k. waiver fee, dvs. en avgift för att banken haft överseende 

med kovenantbrottet. En waiver kan kosta ett par tusen euro, säger Tommy 

Svartsjö/Nordea. Thomas Schmidt/EIB säger att brott mot finansiella kovenanter alltid 

leder till förhandlingar där låntagaren skall förklara sig. Sedan finns det olika 
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handlingsalternativ. EIB kan kräva andra eller fler garantier för lånet, eller en snabbare 

återbetalning. Alternativt omförhandlas lånet, vilket leder till en omstrukturerings-

kostnad och eventuellt en prishöjning.  

Brott mot verksamhetskovenanter är inte lika vanliga. Ann Damström/NIB säger att 

kunderna tar kontakt i förväg och ber om samtycke, när t.ex. en fusion blir aktuell. I 

dessa fall skall analytikerna omvärdera kreditrisken och banken kan ta en s.k. consent 

fee för det extra arbete, som detta orsakar banken. Om det nya bolaget har ett sämre 

PD-värde, blir troligen en prishöjning aktuell. Damström nämner däremot att brott 

mot negative pledge-villkor har förekommit när låntagaren inte har observerat, att 

kovenanten även gäller dotterbolag. I första hand försöker man då omförhandla 

villkoren och utöka pantsättningen, säger hon. Brott mot informationskovenanter ses 

inte som lika allvarliga, som brott mot andra typer av kovenanter. Tommy 

Svartsjö/Nordea kommenterar att man för det första uppmanar kunden att lämna 

informationen och för det andra begär en förklaring till varför det dröjer. 

På frågan om vilka faktorer som påverkar huruvida en waiver skall ges eller inte, svarar 

Ann Damström/NIB att flera faktorer spelar roll. För det första beaktar man vilken typ 

av åtgärd det är frågan om. Är åtgärden, t.ex. fusionen, förnuftig? Ökar åtgärden 

kreditrisken och hur påverkar den bankens position? Vad händer om banken inte ger 

sitt samtycke? För det andra beaktar man givetvis vilken kund det är frågan om. Bra 

kunder vill banken givetvis behålla, vilket leder till att man oftast ger en waiver. Å 

andra sidan kan det vara en möjlighet för banken att göra sig av med mindre omtyckta 

kunder, genom att inte ge en waiver eller sitt samtycke. Thomas Schmidt/EIB tillägger 

att låntagarens verksamhet också har betydelse, exempelvis om den är cyklisk eller 

säsongsbetonad. Låntagaren skall ge en egen förklaring på hur den har tänkt korrigera 

situationen. Han säger även att antalet kovenanter, som brutits mot respektive inte 

brutits mot, har betydelse. Om t.ex. en av tre finansiella kovenanter har brutits mot, 

finns fortfarande två andra man kan ”förlita sig på” och denna situation skulle inte leda 

till en uppsägning av lånet. 

Ingen av respondenterna verkar ha avtalat om huruvida man tillämpar en s.k. grace 

period och hur lång den skall vara. Istället tar man ställning till respittiden när det 

konstateras att ett sådant behov finns. Tommy Svartsjö/Nordea säger att man nog 

använder sig av respittid i ”svagare fall”. Syftet med respittiden är att lugna läget och 

att ge kunden tid att reda ut situationen. Man försöker ändå hålla tiden så kort som 

möjligt, i varje fall under 6 månader, tillägger Svartsjö. Enligt Thomas Schmidt/EIB är 
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respittiden de tillämpar runt 3 månader. Ann Damström/NIB säger att NIB inte brukar 

erbjuda någon grace period, men att kunderna brukar be om det, när de anser att de 

kan korrigera situationen. Damström tillägger att tiden varierar beroende på 

kovenanttypen, t.ex. kan 30 dagar vara en alltför kort tid om låntagaren måste börja 

säga upp personal. Tom Sigfrieds/Finnvera säger att 3 månader brukar vara lämplig tid 

t.ex. för att skaffa en ny försäkring, eller för att tillhandahålla den information som 

skall presenteras enligt avtalet. 

Kovenanterna skall i sista hand vara en möjlighet för banken att säga upp krediten. Hur 

vanligt är det att banken faktiskt accelererar lånet? Tommy Svartsjö/Nordea säger att 

det är mycket ovanligt att banken säger upp krediten. I första hand omförhandlas lånet 

och man försöker få till stånd en ny riskfördelning, få nytt kapital från ägarna, man gör 

en ny avbetalningsplan och marginalerna justeras. Svartsjö konstaterar att det sällan är 

banken som driver ett företag i konkurs, men om man är tvungen att börja kapitalisera 

räntor, vill banken nog få ett slut på kreditförhållandet. Skog och Andtfolk/Danske 

Bank håller med om att det är ovanligt med en uppsägning av krediten. De säger att 

man alltid försöker finna en gemensam lösning och framhåller att låntagarna, 

åtminstone i Österbotten, är ärliga och engagerade företagare, som vill få 

kreditförhållandet att fungera. Thomas Schmidt/EIB konstaterar däremot att det 

händer att man måste säga upp krediten, om man inte kan hitta andra garantier. Då 

kan lösningen vara att låntagarens s.k. husbank löser ut EIB.  

5.5. Erfarenheter av kovenanternas förmåga att hantera motpartsrisker 

Bland de avslutande frågorna i intervjun blev respondenterna tillfrågade, om 

kovenanterna upplevs effektiva som riskhanterare. Tom Sigfrieds/Finnvera svarar att 

han anser att kovenanterna är effektiva som riskhanterare, när man vill styra 

låntagaren mot en sund ekonomisk hållning. Han betonar att verksamheten måste ha 

lönsamhet som en grundläggande förutsättning, men att man genom kovenanter kan 

begränsa sådant som kan äventyra verksamheten, t.ex. en benägenhet att 

överinvestera. Även Tommy Svartsjö/Nordea anser att kovenanterna fungerar som 

riskhanterare, men konstaterar att man bör hålla det enkelt. Kovenanterna skall vara 

realistiska och företagen skall kunna styra sin verksamhet enligt dem, samtidigt som 

villkoren skall tjäna sitt syfte och styra risken, säger Svartsjö. Han betonar hur viktigt 

det är för bankerna att kunna reagera och säkra sin position, och han tror att 

kovenanterna alltid kommer att finnas med i finansieringsvärlden.  
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Angående de finansiella kovenanterna säger Skog och Andtfolk/Danske Bank, att de 

har stor betydelse för att man i tid skall komma till en förhandlingssituation och för att 

banken skall kunna justera sin risknivå. De anser att de finansiella kovenanterna måste 

vara tillräckligt stränga, för att enbart en liten skada skall vara skedd när kovenanterna 

bryts. Tommy Svartsjö/Nordea säger att den stora utmaningen är att hitta lämpliga 

kovenanter och att ha en tillräckligt regelbunden uppföljning. Han konstaterar att 

historisk data, t.ex. bokslut, ger banken riktlinjer för hur man bör följa upp låntagarens 

ekonomiska läge, men att banken har liten chans att hinna reagera om det sker snabba 

förändringar. Om rapporteringen däremot är för intensiv, kan datan vara bristfällig och 

informationsflödet för stort för banken att hantera på ett effektivt sätt, säger Svartsjö. 

Ann Damström/NIB anser att de finansiella kovenanterna snarare utgör en 

kontrollmekanism, än en varningsmekanism. Hon konstaterar att man inte får någon 

”early warning”, när det gått 90 dagar från bokslut innan banken får informationen. 

Skall kovenanterna fungera som en varningsmekanism, är de beroende av låntagarens 

lojalitet och att denna meddelar före förändringar sker, eller strax efter de skett. 

Damström säger att största fördelen med de finansiella kovenanterna är att man 

kommer till förhandlingsbordet och kan omförhandla lånevillkoren. Thomas 

Schmidt/EIB säger att inget sker i realtid gällande de finansiella kovenanterna och han 

föredrar därför en enkel rating-trigger framför många finansiella kovenanter, pga. 

uppföljningen. Han konstaterar att finansiella kovenanter inte fungerar optimalt som 

en varningsmekanism.  

På frågan om verksamhetskovenanterna kan säkra att bankens fordran inte förlorar 

värde till förmån för andra borgenärers fordringar, svarar Ann Damström/NIB att 

negative pledge är en mycket viktigt kovenant, ifall låntagaren blir tvungen att 

förhandla om ett nytt lån för att kunna betala ett gammalt. Då kan inte låntagaren 

erbjuda en annan bank mera säkerheter för att få ett nytt lån, utan att erbjuda de andra 

bankerna samma säkerheter. Skog och Andtfolk/Danske Bank konstaterar att 

verksamhetskovenanterna är beroende av låntagarens lojalitet, eftersom skadan redan 

är skedd, om låntagaren brutit mot t.ex. en begränsning av skuldsättning eller 

pantsättning. Som en sista utväg kan banken endast säga upp lånet. Tommy 

Svartsjö/Nordea anser att prismekanismen har den allra bästa effekten på låntagarens 

beteende, eftersom låntagaren vill undvika att krediten blir dyrare.  

Angående bankens inflytande vad gäller låntagarens investeringar, verkar 

respondenterna överens om att man inte vill lägga sig i låntagarens verksamhet mer än 
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nödvändigt. Skog och Andtfolk/Danske Bank säger att det skall finnas en plan för vad 

låntagaren tänker investera i och att man kan begränsa sådana investeringar, som 

ligger utanför den planen. Ann Damström/NIB betonar att projektet, som låntagaren 

behöver finansiering för, inte får vara så stort att det kan fälla bolaget.  

Tommy Svartsjö/Nordea tror att informationskovenanterna kan öka i framtiden, på 

grund av att myndigheternas krav på att bankerna skall känna sin kund ökar. Därför 

behöver bankerna förbehålla sig en omfattande rätt att begära information från 

låntagaren.  

Avslutningsvis säger Tom Sigfrieds/Finnvera, att kovenanterna kan säkra 

återbetalningen av krediten före kreditrisken realiserats. Det är dock mycket viktigt att 

betalningsplanen baserar sig på en realistisk betalningsförmåga. Skog och 

Andtfolk/Danske Bank konstaterar, att om kreditrisken realiseras är skadan redan 

skedd och då kan inte kovenanterna säkra någon återbetalning. Banken kan dra sig ur 

och hoppas på att låntagaren hittar en ny finansiär, som kan lösa ut den. Skog säger att 

kovenanterna skall fungera som en påminnelse för låntagaren om vad man kommit 

överens om, och han tillägger att professionella låntagare förstår deras innebörd. 
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6 RESULTATDISKUSSION OCH AVSLUTANDE 
REFLEKTIONER 

6.1. Resultat i förhållande till teori 

6.1.1. Låntagaren i fokus samt rating som agentverktyg 

När det gäller företagsfinansieringen och kreditbeslutet är teorin och praktiken 

överens, agenten står i fokus. Om man går tillbaka till principal-agentteorin, kan man 

konstatera att kreditförhållandets relevanta risker är inneboende i agenten. 

Motpartsriskerna består som bekant av motpartens företagsrisk, affärsrisk och 

kreditrisk182. För att banken skall kunna skydda sig mot dessa risker måste den känna 

sin motpart väl. Detta var ett ständigt återkommande tema i avhandlingens 

undersökning – känn din kund. Samtliga respondenter satte kunden, eller agenten, i 

fokus när det gällde lånebeslut och lånevillkor. För det första kunde man konstatera, att 

de respondenter som kände sina kunder väl och som upprätthöll en aktiv 

kommunikation med dessa, upplevde att riskerna i utlåningen var mindre. Ett 

förtroendefullt förhållande mellan bank och låntagare anses öka tillgången på relevant 

och uppdaterad information, samt minska behovet av stränga avtalsvillkor.   

För det andra framgick av undersökningen att låntagarens storlek har stor betydelse för 

valet av kovenanter. I teoridelen har det inte gjorts skillnad mellan låntagare av olika 

storlek, eftersom detta inte ansetts ha betydelse för det teoretiska närmandesättet. 

Enligt tidigare forskning råder det ett negativt förhållande mellan användningen av 

kovenanter och låntagarens storlek. Stora företag är mindre benägna att inkludera 

kovenanter i avtalen, medan små företag ofta är tvungna att acceptera kovenanter för 

att få finansiering.183 Undersökningens resultat tyder på att detta inte är typiskt för 

Österbotten och Finland, åtminstone inte gällande små företag. Små företag är oftast 

befriade från kovenantvillkor, eftersom de inte anses nödvändiga till följd av små 

kreditrisker, goda säkerheter och låntagarens småskaliga verksamhet. Man kan dock 

tänka sig att det finns skillnader i storlek mellan ”små” låntagare i denna undersökning 

och ”små” låntagare i Malitz undersökning. För stora låntagare betonar respondenterna 

vikten av att ha kovenanter i avtalet, till följd av de kapitalstarka låntagarnas motvilja 

att upplåta säkerheter i egendom. Givetvis kan dessa vara ”mindre benägna att 

inkludera kovenanter” beroende på deras förhandlingsstyrka, men i avsaknad av andra 

                                                        
182 Se kapitel 2.3.2. 
183 Malitz 1986, s. 18-25, refererat i Bradley och Roberts 2004, s. 6. 
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säkerheter blir nog även dessa tvungna att acceptera kovenanter. Undersökningens 

resultat visar att viljan att acceptera kovenantvillkor snarare är kopplad till låntagarens 

förhandlingsstyrka, än till enbart låntagarens storlek. 

Ett mycket viktigt begrepp som framträdde i undersökningen var rating eller 

klassificering av kreditrisken hos låntagaren. Låntagarens kreditbetyg är av stor 

betydelse för huruvida låntagaren beviljas finansiering, på vilka villkor den beviljas och 

hur den prissätts. Ratingen är ett konkret agentverktyg, med vilket banken kan hantera 

relevanta motpartsrisker. Mäntysaari skriver att agentverktygen i abstrakt form består 

av beteendemodifikation, fastställande av villkor för utnämning och avsked, 

sammanförande av intressen och övervakning184. Ratingen kan sammankopplas med 

samtliga av dessa agentverktyg. För det första har ratingen en funktion när banken 

fastställer villkor för utnämning och avsked. Respondenterna betonade vikten av att ha 

goda och engagerade låntagare. För att kunna sålla ut och bedöma, vilka låntagare som 

vore goda agenter, används kreditriskklassificeringen. Låntagare med gott kreditbetyg 

antas vara god agenter, som med stor sannolikhet kommer att sköta krediten 

klanderfritt. Låntagare med dåligt eller mycket dåligt kreditbetyg undviker banken, 

eftersom dessa utgör en stor risk för kreditförluster. Exempelvis rating-trigger-

kovenanten kan användas som ett villkor för avsked. Sjunker låntagarens kreditbetyg 

under en viss nivå, kan detta utgöra en uppsägningsgrund och låntagaren blir tvungen 

att återbetala krediten i förtid. 

För det andra kan ratingen styra låntagarens beteende. Låntagaren vill ogärna att dess 

kreditbetyg skall försämras och strävar därför till att upprätthålla eller förbättra sin 

klassificering. En bestående eller förbättrad klassificering underlättar för låntagaren att 

hitta finansiärer och bidrar till att den kan få förmånligare krediter. Genom att koppla 

kovenanter till ratingen kan bankerna styra låntagarnas beteende mot en förbättrad 

kreditskötselförmåga. För det tredje kan ratingen användas för att sammanföra 

parternas intressen. Eftersom ratingen spelar stor roll för prissättningen av krediten, 

kan banken uppmuntra låntagaren till att förbättra sin klassificering, genom att koppla 

positiva och/eller negativa ekonomiska incitament till ratingen. Förbättras 

kreditbetyget blir krediten förmånligare för låntagaren, och försämras kreditbetyget 

blir krediten dyrare. Därmed sammanförs parternas intresse av att upprätthålla och 

förbättra låntagarens kreditskötselförmåga. För det fjärde kan ratingen också anses ha 

en funktion för övervakning av agenten. Både den externa och den interna ratingen 
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följer upp och övervakar hur låntagarens riskklassificering utvecklas. Låntagarens 

ekonomiska position utreds och utvärderas regelbundet och kreditgivaren har 

därigenom insikt i vad låntagaren håller på med och hur den ekonomiska utvecklingen 

artar sig. 

6.1.2. Kovenanterna i kreditavtalet 

De tre kovenanttyperna har presenterats såväl ur ett teoretiskt, som ur ett praktiskt 

perspektiv. Till näst analyseras på vilka punkter som teori och praktik sammanstrålar, 

respektive skiljer sig från varandra. Det finns inte utrymme att analysera varje detalj, 

men några viktiga och intressanta synpunkter och upptäckter skall lyftas fram. 

Bland de finansiella kovenanterna kan man dra slutsatsen att de kovenanter, som 

presenterades i det teoretiska ”kovenantpaketet”, även hör till de kovenanter som 

används i praktiken. Respondenterna framhöll bl.a. soliditetskovenanten, 

skuldsättningsgraden och räntetäckningsgraden som viktiga finansiella kovenanter. 

Däremot framkom det i undersökningen att nyckeltal kopplade till lönsamhet anses 

vara bland de viktigaste finansiella kovenanterna, något som inte i samma mån lyfts 

fram i teorin eller litteraturen. En vanlig lönsamhetskovenant är driftsbidraget, som 

mäter inkomsten med vilken låntagaren skall betala kommande räntor och 

amorteringar. Flera av respondenterna betonade vikten av att låntagaren har en lönsam 

verksamhet, vilket givetvis är en grundläggande förutsättning för överlevnad. Ett 

nybildat företag behöver däremot ofta främmande kapital i ett skede innan det kan 

påvisa lönsamhet. En av respondenterna konstaterade att det är svårt och riskfyllt för 

banken att finansiera tillväxt, där lönsamheten är beroende av framtida 

kassaströmmar. Detta tyder på att nybildade företag kan ha svårt att få finansiering av 

traditionella affärsbanker och att dessa är mer beroende av statliga finansiärer, t.ex. 

Finnvera, som kan erbjuda finansiering även för etablering och tillväxt. 

I litteraturen har man konstaterat att det måste finnas rum för fluktuationer mellan 

gränsvärdena för de finansiella kovenanterna och låntagarens nivå, för att minska 

kostnaderna och undvika ”onödiga” avtalsbrott185. Att man använder lämpliga 

gränsvärden för de finansiella kovenanterna är mycket viktigt för att de skall fungera 

optimalt, utan att orsaka låntagaren onödigt besvär. De respondenter, som deltagit i 

undersökningen, har gett en bild av att vara mycket lyhörda och noggranna gällande 
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detta. I praktiken sätter man gränserna utifrån den nivå som låntagaren hållit under 

tidigare bokslutsperioder. Banken analyserar noggrant tidigare bokslut och 

tillsammans med låntagaren gör man en prognos för hur de kommande åren skall se ut. 

Gränsvärdena bestäms således genom ett samarbete mellan banken och låntagaren. 

Respondenterna har ansett det viktigt att nivån är realistisk och acceptabel för 

låntagaren. Dessutom sker justeringar av gränsvärdena årligen och inte enbart som 

följd av avtalsbrott, hos åtminstone en av respondenterna. Detta tyder på att banken är 

mån om att gränsvärdena skall vara flexibla utgående från låntagarens utveckling. 

Syftet är att man skall kunna undvika avtalsbrott, genom att justera nivån innan något 

avtalsbrott är förestående. 

Finansiella kovenanter kan kopplas samman med ekonomiska incitament. Denna 

prismekanism kan således bli ett agentverktyg, som kan styra agentens beteende. Av 

undersökningen framgick att respondenternas benägenhet att använda finansiella 

kovenanter som ekonomiska incitament varierade. Exempelvis Nordea använde sig av 

både positiva och negativa incitament. Om kreditrisken ökade, steg räntemarginalen 

och om den minskade, sjönk räntemarginalen. Dessa villkor är tydligt avtalade och 

låntagaren kan förutse konsekvenserna av eller fördelarna med sitt beteende. Även EIB 

hade kopplat likadana incitament till låntagarens rating. NIB å sin sida utnyttjade inte 

denna mekanism i någon stor utsträckning och respondenten konstaterade, att man 

kunde använda sig mera av dessa. En orsak till varför denna praxis skiljer sig mellan 

t.ex. Nordea och NIB, kan vara att Nordea som affärsbank lånar ut till högre ränta än 

NIB, vars verksamhet inte är ämnad att göra stor vinst på utlåningen. Av denna orsak 

kan prismekanismen ha större effekt som agentverktyg i Nordeas utlåning än i NIB:s, 

eftersom Nordeas låntagare har mera att vinna, och förlora, på räntejusteringar. 

Som en sammanfattning om de finansiella kovenanterna kan sägas att respondenterna 

föredrog få men täckande kovenanter, framför många specifika kovenanter. Teorin och 

litteraturen innehåller en hel buffé med specifika kovenanter för att reglera olika 

detaljer i låntagarens verksamhet. I praktiken föredrar både kreditgivare och låntagare 

få kovenanter, som är lätta att övervaka och efterleva. De finansiella kovenanternas 

viktigaste egenskap ansågs vara att ge banken möjlighet att i tid omförhandla villkoren. 

Verksamhetskovenanterna, som presenterats i teorin, stämmer mycket väl överens med 

de kovenanter som bankerna tillämpar i praktiken. Positiva verksamhetskovenanter 

används framför allt gällande tillstånd och försäkringar. Respondenterna ansåg att de 

viktigaste negativa verksamhetskovenanterna är negative pledge, pari passu, 
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begränsningar av förändringar i ägarstruktur, begränsningar av dividendutbetalningar 

samt av investeringar. Däremot nämnde ingen av respondenterna begränsning av 

försäljning av egendom, som en kovenant de använde. Man kan spekulera i varför 

denna kovenant inte nyttjas i praktiken, fast den i litteraturen och tidigare forskning 

framhållits som ett viktigt verktyg för att undvika att låntagaren gör sig av med 

säkerhetsmassa. En av orsakerna kan vara att bankerna anser att t.ex. en 

likviditetskovenant indirekt åtgärdar detta problem. Men då förutsätter det att banken 

faktiskt använder en likviditetskovenant.  En annan orsak kan vara att bankerna inte 

vill inkräkta i låntagarens rätt att disponera över sina tillgångar. I det fallet är banken 

beroende av låntagarens lojalitet, men det är ingen garanti för att låntagaren inte skall 

minska sin säkerhetsmassa till nackdel för borgenärerna. 

Nya verksamhetskovenanter, som framkom i undersökningen men som inte blivit 

presenterade i teoriavsnittet, är most-favoured-lender, rätten att få ha en representant 

närvarande vid styrelsemöten samt förbud mot att starta nya företag. Most-favoured-

lender-kovenanten kan anses vara besläktad med pari passu, men syftet är att likställa 

borgenärerna gällande de villkor (kovenanter) som låntagaren är beredd att erbjuda. 

Om låntagaren har råd att erbjuda bättre villkor till ”nya” borgenärer, har den en 

skyldighet att erbjuda samma villkor till sina ”gamla” borgenärer. På detta sätt kan 

banken uppdatera och förbättra sin position även efter avtalsslutet, utan att det skall 

vara frågan om en situation av avtalsbrott eller förestående avtalsbrott, som många av 

de andra kovenanterna finns till för. Någon desto viktigare riskhanteringsfunktion 

kanske man inte kan påstå att most favoured lender har, eftersom krediten redan är 

beviljad och prissatt på basis av ”sämre” villkor. Men den förhindrar åtminstone att 

kreditgivaren hamnar på efterkälken jämfört med senare kreditgivare. 

Förbudet mot att starta nya företag är en ovanlig, men användbar kovenant, ifall det är 

frågan om små företag vars verksamhet är beroende av ägarens uppmärksamhet. Man 

kan säga att problemet med företagare som överger sina företag för nya företagsidéer 

kan liknas med problemet med underinvestering186. Enligt ATC kan en låntagare med 

obetalda lån ha incitament att avstå från projekt där nettoavkastningen enbart skulle 

komma borgenärerna till nytta. I den här situationen innebär det att företagaren har 

större incitament att starta ett nytt skuldfritt bolag, istället för att fortsätta driva det 

skuldsatta bolaget och betala borgenärerna. Om företagaren inte längre har motivation 

att investera sin egen tid och arbetsinsats i företaget, skjuts risken definitivt över på 
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borgenärerna. En kovenant som hindrar låntagaren från att starta nya företag, borde på 

ett effektiv sätt hantera detta problem. 

Att förbehålla sig rätten att ha en representant för kreditgivaren med på låntagarens 

styrelsemöten, är en tydlig indikation på att kreditgivaren inte har förtroende för 

låntagarens förmåga att göra ekonomiskt sunda beslut. Man kan tänka sig att 

låntagaren ogärna accepterar ett sådant villkor. Eventuellt strävar låntagaren till att 

finna en annan finansiär som kan lösa ut borgenären, som kräver sådana villkor. Att 

använda sig av ”besvärliga” villkor är knappast det kreditgivaren vill, men ibland är det 

nödvändigt för att hantera motpartsriskerna. I bästa fall finner låntagaren en ny 

finansiär och kreditgivaren kan på så vis göra sig av med låntagaren. 

Angående informationskovenanterna skiljer sig respondenternas praxis åt. 

Handelsbanken använder inga informationskovenanter för att reglera informationen 

låntagaren skall lämna, medan EIB noggrant har avtalat vilken information som skall 

ges och när avtalsbrott skall rapporteras. Samtliga respondenter begär dock 

information av låntagarna för att följa upp deras ekonomiska situation, antingen 

genom informationskovenanter, vanliga skuldebrevsvillkor eller personligen genom 

den kundansvarigas kontakt med låntagaren. Information begärs åtminstone årligen,  

men det är även vanligt att man begär interimistiska bokslut, per halvår eller kvartal, 

för större lån. Bankerna med stora låntagare, Nordea, EIB och NIB, baserar sin 

uppföljning på mångsidig information, som skall återspegla låntagarens hela 

verksamhet, både som helhet och i detalj. I projektfinansiering begärs en 

projektrapport, som kontrolleras mot projektplanen. Låntagarens revisor skall intyga 

compliance och lämna revisionsrapport. Man kontrollerar även låntagarens 

internräkenskaper, som företagsledningens prognoser och eventuella 

investeringsplaner. 

En punkt där teorin och praktiken skiljer sig från varandra är låntagarens skyldighet att 

rapportera avtalsbrott och förestående avtalsbrott. Enligt litteraturen är en av de mest 

grundläggande informationskovenanterna att låntagaren skall meddela kreditgivaren, 

om den bryter mot något villkor i kreditavtalet. Kovenanten kan vara utformad på det 

sättet att låntagaren också har en skyldighet att rapportera när det enbart föreligger 

risk för avtalsbrott, även om avtalsbrott inte skett och själva risken senare kan 

avlägsnas.187 Respondenterna har mycket olika inställning till om och hur dessa 
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skyldigheter bör regleras i avtalet. Handelsbanken har helt avstått från att reglera 

skyldigheten att meddela om avtalsbrott, eftersom banken anser att rapporteringen 

fungerar även utan dessa villkor. Finnvera har ingen enhetlig praxis för dessa villkor,  

men respondenten konstaterar att man borde inkludera noggranna villkor för 

rapportering av avtalsbrott i varje avtal, eftersom låntagare inte alltid tar kontakt på 

eget initiativ. EIB och NIB i sin tur har gått in för en omfattande rapporteringsplikt för 

avtalsbrott när de skett. Däremot har ingen av respondenterna avtalat en skyldighet att 

rapportera förestående avtalsbrott. Här verkar inställningen hos samtliga respondenter 

vara att seriösa låntagare själva tar kontakt och begär en waiver för sådana situationer. 

En sådan inställning förutsätter givetvis att banken enbart har seriösa låntagare. I 

praktiken är knappast 100% av låntagarna lojala och engagerade, men problemskaran 

torde vara liten, eftersom respondenterna inte upplever det som nödvändigt att utvidga 

rapporteringsplikten till att gälla förestående avtalsbrott. 

6.1.3. En verklig riskhanterare? 

Avhandlingen har nått fram till kärnan i den tredje forskningsfrågan, dvs. vilken 

betydelse anses kovenanterna ha som riskhanterare i praktiken? Om man återgår till 

teorin, har man i litteraturen definierat kovenanternas syfte som att a) säkra 

låntagarens solvens, för att försummelse av återbetalningen aldrig skall bli aktuell, b) 

ge kreditgivaren information om försämrad solvens i tid, så att denna kan ingripa på ett 

framgångsrikt sätt och c) säkra återbetalning, ifall kreditrisken realiseras188.  

I undersökningen framkommer att respondenterna anser att kovenanterna är 

betydelsefulla för att säkra låntagarens solvens under lånetiden. Finnvera anser att 

kovenanterna är effektiva som riskhanterare, när man vill styra låntagaren mot en sund 

ekonomisk hållning. Nordea poängterar att kovenanterna skall vara enkla och 

realistiska, för att företagen skall kunna styra sin verksamhet enligt dem. Ett 

gemensamt ställningstagande, som varje respondent återkommit till, är att färre 

kovenanter kan skapa större nytta. Det finns inget att vinna på att komplicera 

avtalsförhållandet med alltför många specialvillkor. Man bör hålla det enkelt, utan att 

ge avkall på avtalets riskhanterande effekt. Man bör använda sig av en grundläggande 

och heltäckande kombination av finansiella kovenanter och verksamhetskovenanter, 

vilka kan styra de centrala motpartsriskerna. Ett enkelt men täckande kovenantpaket är 

även lättare att övervaka. Kovenanterna är också en förhandlingsfråga. Starka låntagare 
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har möjlighet att välja den finansiär som kan acceptera de för låntagaren bästa 

villkoren. Av denna orsak kan bankerna inte vara alltför stränga i sin kovenantpolitik, 

eftersom de då riskerar att gå miste om goda låntagare.  

Nordea lyfter fram prismekanismen och anser att den har den allra bästa effekten på 

låntagarens beteende. Prismekanismen är ett agentverktyg som både verkar 

beteendemodifierande och som sammanför parternas intressen. Prismekanismen kan 

bidra till att säkra låntagarens solvens under lånetiden. Genom att sammankoppla t.ex. 

en räntehöjning med finansiella gränsvärden har låntagaren incitament att styra sin 

verksamhet bort från risken att räntan höjs. Lyckas låntagaren exempelvis höja sin 

externa rating belönas den med förmånligare villkor, samtidigt som bankens risk har 

sjunkit. Teorin stöder tanken om att prismekanismen är ett effektivt agentverktyg, 

eftersom besluten om finansieringsform och avtalsvillkor till stor del styrs av 

kostnadsaspekten189. 

Kovenanternas andra syfte är att ge banken information för att den i tid skall kunna 

ingripa, om låntagarens solvens försämras. Undersökningens resultat visar att 

respondenterna anser att detta definitivt är ett av kovenanternas viktigaste syften, men 

att de inte alltid kan uppfylla sitt syfte. Danske Bank betonar att framför allt de 

finansiella kovenanterna har stor betydelse, för att man i tid skall komma till en 

förhandlingssituation och för att banken skall kunna justera sin risknivå. I den 

bemärkelsen kan de finansiella kovenanterna fungera som en varningsklocka, anser 

respondenterna. Det är dock viktigt att kovenanten är tillräckligt sträng, för att enbart 

en liten skada skall ha uppstått i det skede då den bryts. Låntagaren skall vara långt 

ifrån konkursens rand när kovenanterna bryts. När kovenanten väl har gett banken 

anledning att förhandla med låntagaren, har banken möjlighet att justera lånevillkoren 

för att minska risken och/eller för att höja kompensationen.  

Ser man däremot till den tidsmässiga aspekten, anser NIB att de finansiella 

kovenanterna snarare utgör en kontrollmekanism än en varningsmekanism. 

Informationen kan vara föråldrad innan den når banken och därmed går en del av 

varningsfunktionen förlorad. Problemet verkar sitta i uppföljningsmetoderna och 

informationsflödet. Nordea konstaterar att historisk data, t.ex. bokslut, ger banken 

riktlinjer för hur man bör följa upp låntagarens ekonomiska läge, men att banken har 

liten chans att hinna reagera om det sker snabba förändringar. Om rapporteringen är 
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för intensiv, kan datan vara bristfällig och informationsflödet för stort för att banken 

skall kunna hantera det på ett effektivt sätt. Man är tillbaka på ruta ett och 

grundfrågorna, om övervakning som agentverktyg och informationshantering som en 

allmän målsättning, är aktuella igen. Låntagarens rapporteringsskyldighet är av 

väsentlig betydelse, eftersom det av undersökningen framgår att nästan all information 

kommer från låntagarna. Rapporteringen bör vara tillräckligt regelbunden och 

mångsidig för att täcka bankens informationsbehov. För att banken skall ha en chans 

att reagera på snabba förändringar och parera uppkomna risker, borde bankerna 

eventuellt överväga att utvidga rapporteringsplikten till att gälla även förestående 

avtalsbrott. 

Kovenanternas tredje syfte enligt litteraturen är att säkra återbetalningen när 

kreditrisken realiseras. Att kovenanterna kan uppfylla detta syfte betvivlar 

respondenterna. Danske Bank konstaterar att om kreditrisken realiserats är skadan 

redan skedd, och då kan inte kovenanterna säkra någon återbetalning. Banken kan säga 

upp krediten och hoppas på att låntagaren hittar en ny finansiär som kan lösa ut den. 

Om kreditrisken realiseras och låntagaren hamnar i betalningssvårigheter, spelar 

åtminstone negative pledge och pari passu en roll för att banken inte skall hamna i en 

sämre position än andra borgenärer. NIB poängterar att negative pledge hindrar 

låntagaren från att erbjuda nya finansiärer mera säkerheter, för att få ett nytt lån för 

omstrukturering eller sanering, utan att erbjuda de ”gamla” finansiärerna samma 

säkerheter. Av undersökningen har inte framgått något som styrker påståendet att 

enbart kovenanter kan säkra återbetalningen i det skede då kreditrisken realiserats. 

Men det oaktat har de betydelse för att hantera bankens risker även i det skedet när 

kreditförluster är överhängande. 

Som en sammanfattning kan man konstatera, att kovenanterna upplevs som viktiga 

komponenter i riskhanteringen. Man bör dock betona att de endast utgör en av 

komponenterna i ett väl sammansatt kreditavtal. För att riskhanteringen skall lyckas, 

bör banken även säkra sin fordran genom säkerheter för att sprida riskerna. Man kan 

ifrågasätta huruvida kovenanterna spelar någon större roll i det skede då kreditrisken 

redan realiserats. Men under kreditförhållandets gång bidrar kovenanterna till att styra 

låntagarens beteende, de förstärker betalningsskyldigheten samt håller banken 

informerad och öppnar möjligheter till omförhandlingar om riskfördelning och 

kompensation. 
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6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling har koncentrerat sig på kovenanter som ett riskhanteringsverktyg 

för kreditgivare. Undersökning och analys har gjorts ur bankens perspektiv och 

motpartsriskerna har främst identifierats hos låntagarparten. Intervjuerna har inriktat 

sig på bankens avtalspraxis och på hur kreditgivarparten upplevt kovenanternas 

funktion som en riskhanterare. 

Som förslag till fortsatt forskning kunde man göra en kompletterande undersökning av 

kovenanter ur låntagarens perspektiv. Teorigrunden borde vara samma som i denna 

avhandling. Vilka motpartsrisker upplever låntagarföretaget i finansieringssituationer? 

Vilka verktyg kan låntagarföretaget använda för att hantera dessa risker? Hur upplever 

låntagarföretaget kovenanter och vilka kovenantkombinationer föredrar låntagaren?  

Man kunde börja med att kartlägga vilka finansieringsformer företag använder sig av 

och sedan noggrannare utreda de finansieringsalternativ i vilka kovenanter ingår. 

Undersökningen kunde inrikta sig på låntagarföretagens avtalspraxis och hur företagen 

kan använda sig av kovenanter för att t.ex. få förmånligare finansiering. 

Undersökningen borde också analysera vilka risker kovenanterna medför för 

låntagarparten och hur dessa risker kan mitigeras. Det vore intressant att utföra 

undersökningen i form av intervjuer med personer ansvariga för finansiering hos 

låntagarföretagen. Genom att använda samma undersökningsmetod vore det enklare 

att jämföra resultaten och dra slutsatser av parternas respektive inställningar till 

kovenanter. Alternativt kunde man undersöka hur kovenanterna skiljer sig mellan 

banklån, där kreditgivaren har en aktiv roll i valet av kovenanter, och skuldebrev, i vilka 

emittenten i första hand erbjuder ett paket med villkor. Anser låntagarföretaget att det 

finns skillnader mellan kovenanter som används i banklån respektive skuldebrev? 

Upplevs skillnader i prissättningen mellan de båda finansieringsalternativen?  

Man kunde givetvis vinkla undersökningen på många olika sätt. Den grundläggande 

idén vore dock att få en uppfattning om hur låntagarföretagen ser på kovenanter och 

hur de kan utnyttja fördelar och hantera risker som dessa villkor medför. Tillsammans 

med denna avhandling kunde en sådan undersökning ge en mera diversifierad bild av 

kovenantbruket i Finland.  
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6.3. Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis finns det skäl att reflektera över avhandlingen som helhet. Valet av 

ämne kändes självklart när det väl utkristalliserade sig ur mängden av möjligheter. 

Företagsfinansiering är på sätt och vis alltid aktuellt. Oberoende om det gäller 

tillverkande industri, transport eller försäljning av tjänster behöver företagen 

finansiering för olika behov i sin verksamhet. Det uppstår en symbios mellan 

finansiären och den i behov av finansiering, och varje part utgör en del av ekonomins 

kretslopp.  

Avhandlingen avgränsades till kovenanter, eftersom denna grupp av specialvillkor band 

samman handelsrättsliga teorier i en intressant bukett. Kovenanternas karaktär är 

nyanserad och deras funktioner är många. De innehåller frågor om avtalsrätt, 

riskhantering, informationshantering, kostnad och avkastning och även inslag av 

redovisning. Kovenanterna utgör ett mycket intressant undersökningsobjekt. Det finns 

gedigen teoribildning och forskning att stöda sina argument på, det vill säga en utmärkt 

plattform att forska vidare från. 

Mycket av den tidigare kovenantforskningen är kvantitativ till sin natur. Om man vill 

uppnå resultat av hög kvalitet i kvantitativa undersökningar behöver man ett 

omfattande sampel. För en avhandling av detta slag bidrog en kvalitativ undersökning 

med en hanterbar mängd data, som ändå gav intressanta resultat värda att analysera. 

Samtidigt fick man som undersökare inblick i företagsfinansieringen på gräsrotsnivå 

samt kontakt med personer, som arbetar med dessa avtalsfrågor. En empirisk 

undersökning lyfte definitivt avhandlingen till en högre nivå. Teorierna kunde 

reflekteras över genom analys av undersökningsresultaten och avhandlingens syfte 

kunde uppnås.  

Avhandlingens tre forskningsfrågor har besvarats. Motpartsriskerna har identifierats, 

kovenanternas riskhanteringsfunktion har kartlagts teoretiskt och hur de upplevs som 

riskhanteringsverktyg i praktiken har undersökts. Valet av perspektiv har varit 

avgörande för avhandlingens upplägg och genomförande. Användarperspektivet har 

bidragit till att de relevanta motpartsriskerna har kunnat identifieras. Ett verktyg kan 

brukas på olika sätt, beroende på vem som använder det och för vilka behov. Genom att 

utgå från kreditgivaren och identifiera vilka intressen och behov denna part har, har 

kovenanterna kunnat undersökas på ett ändamålsenligt sätt. Samma perspektiv har lett 

undersökningen till resultat, som varit relevanta för frågeställningen.  
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Till sist riktas ett stort tack till alla respondenter som deltagit i undersökningen och 

givetvis också till min handledare Petri Mäntysaari, som handlett och gett mig respons 

under hela processen. 

 

 

 



 

 

77 

BILAGA 1: INFORMATION TILL RESPONDENTERNA 

Tack för att Ert företag ställer upp som respondent i denna undersökning. 

Undersökningen gäller användningen av kovenanter i kreditavtal. Som respondenter 

har valts banker och kreditinstitut som erbjuder företagsfinansieringsprodukter. 

Undersökningen syftar till att utreda hur effektiva kovenanterna är som 

riskhanteringsverktyg i företagsfinansiering. Undersökningen kommer att ingå i min 

pro gradu-avhandling med rubriken ”Kovenanter som riskhanteringsmekanism i 

kreditavtal”. 

Undersökningens förhållningssätt är kvalitativt och utförs i form av intervjuer. 

Respondenterna bör reservera ca 60-75 min för intervjun. Intervjun utgår från frågorna 

som listas nedan. Därtill ställs tilläggsfrågor. Om respondenten samtycker, kommer 

intervjuaren att banda intervjun för att spara tid och underlätta bearbetningen av 

materialet. Om respondenten samtycker, kommer respondentföretaget att namnges i 

resultatredovisningen, eftersom det är de enskilda respondenternas åsikter och 

uppfattningar som är av intresse för analysen.    

Intervjufrågor 

• Vilka typer av företag har ni som låntagare? 

• Har regleringen av minimikapitalkraven påverkat er utlånings- och 
säkerhetspolicy? Hur? 

• Använder ni kovenanter i kreditavtal? Varför? 

• Vilka är de huvudsakliga kovenanterna? Varför använder ni just dessa? 

• Vilka faktorer påverkar valet av kovenanter? 

• Hur förhandlas kovenanterna? När är kovenanterna standardvillkor? När 
använder ni individuellt förhandlade kovenanter? 

• Hur övervakar ni att kovenanterna uppfylls? 

• Hur reagerar ni på brott mot kovenanter? 

• Är kovenanterna effektiva som riskhanteringsmekanismer?  

• Vilket är kovenanternas förhållande till säkerheter? 

Med önskan om gott samarbete, 

Nathalie Myrskog 
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Jur.mag., Ekon.stud. 

Svenska Handelshögskolan i Vasa 

Tel. 050 544 3975 

nathalie.myrskog@gmail.com 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE  

VILKA typer av företag har ni som låntagare? 

• Medför dessa några särskilda risker? 

 

HAR regleringen av minimikapitalkraven påverkat er utlånings- och säkerhetspolicy? 

• Hur? 

 

ANVÄNDER ni kovenanter i kreditavtal? Varför? 

• Ingår kovenanter i varje låneavtal? Om inte, hurudana låneavtal saknar 

kovenanter? (egenskaper?) 

 

VILKA är de huvudsakliga kovenanter? Varför används just dessa? 

• Finansiella kovenanter 

o Vilka är de viktigaste finansiella kovenanterna? Varför? 

o Hur avgör man vilken nivå av stränghet som är lämplig? 

o Kan dessa säkra att bankens avkastning står i rätt förhållande till dess 

risk? 

o Används dessa för att skapa positiva resp. negativa ekonomiska 

incitament hos låntagaren? Hur?  

• Positiva verksamhetskovenanter 

o Vilka är de viktigaste positiva kovenanterna? Varför? 

• Negativa verksamhetskovenanter 

o Vilka är de viktigaste negativa kovenanterna? Varför? 

o Kan dessa säkra att låntagarens identitet förblir den samma under hela 

lånetiden? 

§ Hur tar banken ställning till t.ex. en fusion hos låntagaren?  

• Informationskovenanter 

o Vilken information begärs? 

o Hur ofta ska låntagaren i allmänhet rapportera? 

o Vilken form har rapporten? 

o Hur formuleras låntagarens plikt att rapportera events of default? 

 

VILKA faktorer påverkar valet av kovenanter? 

• Lånets storlek? 

• Lånets användningsändamål? 
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• Låntagaren? 

o Vilka egenskaper är av betydelse? 

• Andra säkerheter? 

• Syndikering? 

• Annat? 

 

HUR förhandlas kovenanterna? 

• Används i huvudsak standardvillkor? 

o Vilka? 

• I vilken omfattning förhandlas individuella kovenanter? 

o Vilka typer av kovenanter förhandlas vanligtvis individuellt? 

 

HUR sker uppföljning av att kovenanterna uppfylls? HUR övervakar ni? 

• Är uppföljningen beroende av enbart den information låntagaren lämnar? 

• Finns det andra metoder för övervakning? 

 

HUR reagerar ni på brott mot kovenanter? 

• Vilken typ/vilka typer av kovenanter bryts oftast emot? 

• Hur reagerar banken i allmänhet på brott mot 

o Finansiella kovenanter? Vad avgör bankens reaktion?  

o Verksamhetskovenanter? Vad avgör bankens reaktion? 

o Informationskovenanter? Vad avgör bankens reaktion? 

o Ingen reaktion? Waiver? Omförhandling av villkor? Acceleration? 

• Vilka faktorer påverkar huruvida en waiver ska ges eller inte? 

o Låntagaren? 

o Lånet? 

o Typ av brott/försummelse? 

• Hur lång är vanligtvis en s.k. grace period? 

• Hur vanligt är det att banken faktiskt accelererar lånet? 

 

ÄR kovenanterna effektiva som riskhanteringsmekanismer? 

• Finansiella kovenanter 

o Kan dessa säkra låntagarens solvens? 

o Fungerar de som en ”early warning mechanism” med tanke på den 

information som fås? 
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• Verksamhetskovenanter 

o Kan dessa säkra att bankens fordran inte förlorar värde till förmån för 

andra borgenärers fordringar? (genom begränsning av skuldsättning och 

säkerheter/pantsättning) 

o Kan de säkra att låntagarens tillgångar består under lånetiden på ett sätt 

som tryggar bankens fordran? 

§ Ger väl inget skydd mot tredje mans rätt och är således beroende 

av att låntagaren respekterar avtalet? 

o Kan de styra låntagarens investeringsval? 

§ Hur viktigt är det att investeringsmöjligheterna begränsas? 

§ I vilken mån kan banken influera/styra låntagarens val angående 

dess verksamhetsinriktning samt investeringar? 

• Begränsas bankens inflytande av t.ex. interna 

riktlinjer/god kreditgivningssed/branschpraxis? 

• Informationskovenanter 

o Ger de information i tid om t.ex. försämrad solvens för att banken ska 

kunna ingripa och 1) säkra återbetalning samt 2) få avkastningen att 

motsvara risken? 

• Kan de olika typerna av kovenanter verkligen säkra återbetalning ifall 

kreditrisken realiseras? 

 

VILKET är kovenanternas förhållande till säkerheter? 

• Innehåller kreditavtal i allmänhet både kovenanter och säkerheter? 

• I vilka fall kan lån beviljas utan säkerheter, med enbart kovenanter? 

• Skiljer sig användningen av kovenanter mellan avtal med och utan andra 

säkerheter? 

o Hur? Antalet kovenanter, stränghet? 
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