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En resa genom den 
svenska företagsfinansie-
ringens historia

Året är 2011. Världen har precis genom-
levt en av sina värsta finansiella kriser 
någonsin. Efter att sommaren 2007 ha 
startat som en finansiell kris med rötter i 
hus- och kreditmarknaden i framför allt 
USA har krisen snabbt spridits till den 
reala ekonomin. Ett drygt år senare, vå-
ren 2009, har stora aktievärden jorden 
runt utraderats och apokalypsen väntar 
runt hörnet. Den därpå följande vänd-
ningen i positiv riktning är dock lika 
plötslig som kollapsen och våren 2011 
har börsvärden och kreditspreadar kom-
mit tillbaks till förkrisnivåer och hjulen 
i ekonomin har återigen börjat snurra 
med till synes minimal friktion.

Det är mot denna turbulenta fond 
som boken Företagsfinansiering: Från 
Sparbankslån till Derivat av Mats Lars-
son (red) recenseras. Bokens vandring 
genom mer än 100 år av svensk före-
tagsfinansiering känns förtroendeingi-
vande för den som förundrat observerat 
2000-talets nyckfulla och högvolatila fi-
nansmarknader destabilisera världseko-
nomin. Och även om dagens företag i 
ökande grad finansierar sig på just dessa 
marknader, såväl med lån som med ak-
tier, känns det historiska perspektivet 
i boken lugnande. Vetskapen om att 
företag lyckats finansiera sin verksam-
het oavbrutet över (åtminstone två) 
århundraden inger förtroende för att ef-
fektiva finansieringslösningar kommer 
att finnas tillgängliga även i framtiden. 

Bokens huvudspår är hur företag 
i Sverige sedan industrialiseringens 
genombrott på 1800-talet löst sina fi-
nansieringsbehov. De åtta kapitlen tar 
läsaren från landsortsbanker till private 

equity fonder och även om varje kapitel 
tar sitt avstamp i en viss tidsepok är de 
frågor som reses oftast av allmängiltig 
natur och därför relevanta också i da-
gens ekonomiska verklighet. 

Boken är huvudsakligen organiserad 
kring ett antal fallstudier och de olika ka-
pitlen i boken beskriver i konkreta orda-
lag hur företag genom åren valt att lösa 
sina finansieringsproblem. Efter ett in-
ledande kapitel beskrivs i kapitel två hur 
etablerandet av bank-industrinätverk 
fick stor betydelse på 1800-talet. Dessa 
lokala/regionala nätverk baserades hu-
vudsakligen på personliga och sociala 
relationer mellan bygdens betydande 
personer och läsaren kan på egen hand 
kontrastera detta med den praxis av ano-
nym, internationell och ofta komplex 
utlåning som bidrog till finanskrisen 
2007. Kapitlet innehåller en hel del mat-
nyttigheter rörande det svenska bank-
systemet under 1800-talet och även en 
del kuriosa i stil med att en viktig källa 
för kapitalet till den framväxande svens-
ka industrin var ogifta kvinnor och än-
kor. Unga ogifta kvinnor i 20-årsåldern 
sparade på den tiden mer än dubbelt så 
mycket som motsvarande män. 

Kapitel tre beskriver slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet som en 
spelplan för nya finansieringsformer och 
hur framför allt den nya aktiebolags-
formen fick stor betydelse för organi-
sationen av ekonomisk verksamhet. De 
stora dragen i den svenska aktiebolags-
formens utveckling varvas i detta kapitel 
med detaljer som att andelen nybildade 
aktiebolag med säte i städer ökade från 
dryga 50 procent 1880 till hela 85 procent 
1910. De svenska affärsbankernas fram-
fart i början av förra seklet beskrivs där-
efter på ett fängslande vis i kapitel fyra. 
Affärsbankernas historiskt starka band 
till de svenska storföretagen belyses och 
kapitlet inbjuder läsaren till reflektioner 
över hur mycket situationen för hundra 
år sedan påminner om dagens situation 
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där högoktaniga investmentbanker och 
private equity fonder griper sina tentakler 
om det internationella näringslivet. Ivar 
Kreugers uppgång och fall samt de på 
kraschen följande förändringarna av det 
svenska, och det internationella, bank-
systemet diskuteras därefter. Invest-
mentbolag, korsägande och regleringar 
är några av de ledord som sammanfattar 
de därpå följande decennierna av kopp-
lingar mellan affärsbanker och svenskt 
näringsliv och efter en vandring genom 
denna era tar kapitlet läsaren förtjänst-
fullt vidare till dagens finansiella verk-
lighet. En avreglerad och finansmark-
nadsbaserad verklighet där de svenska 
storbankerna fortfarande är intima med 
de svenska storföretagen.  

De fyra sista kapitlen behandlar 
den omvandling som skett på finans-
marknaden under de senaste 30 åren. I 
kapitel fem guidas vi genom en detal-
jerad beskrivning av två svenska aktie-
bolagskonkurser under bankkrisen i 
början av 1990-talet. Dessa två företag 
var i gott sällskap då antalet konkurser 
under det tidiga 1990-talet nådde aldrig 
tidigare skådade nivåer. Problemen var 
emellertid inte begränsade till företagen 
utan deras banker hade också allvarliga 
problem. Problemen i de två sektorerna 
förstärkte varandra och det är hur detta 
påverkade företagens möjligheter att fi-
nansiera sin verksamhet som författaren 
valt att fokusera på i detta kapitel. I det 
därpå följande kapitlet, kapitel sex, tas 
de små företagens finansieringssitua-
tion upp. Framför allt diskuteras vilka 
faktorer som bestämmer om dessa före-
tag beviljas finansiering eller inte. Såväl 
hårdare faktorer, exempelvis soliditet 
och rörelseresultat, samt mjukare fakto-
rer som sociala nätverk och personliga 
relationer lyfts fram. Diskussionen ba-
serar sig kanske en aning för mycket på 
en specifik studie i en viss specifik svensk 
region och den kritiske läsaren frågar sig 
hur representativ denna grupp av (små)

företag är. Läsaren finner möjligen också 
kapitlet, tillsammans med kapitel fem, 
något detaljerat jämfört med bokens i 
övrigt mer orienterande upplägg. 

Bokens två sista kapitel beskriver 
avslutningsvis hur förändringens vindar 
de senaste årtiondena blåst in över den 
svenska finansmarknaden. Kapitel sju 
handlar om hur derivatmarknaden un-
der denna period kraftigt ökat i betydel-
se samt hur detta har förändrat företags 
finansieringsmöjligheter. I den första 
halvan av kapitlet beskrivs på ett lättläst 
sätt derivatmarknadens framväxt samt 
dess riskhanterande funktion. I den 
andra halvan av kapitlet fokuseras på de-
rivatens roll för företagsfinansieringen. 
Genom att transferera risker till andra 
parter med hjälp av derivatkontrakt be-
skrivs hur företag kan använda en större 
del av sitt kapital till sin kärnverksam-
het. Kapitlet är välbalanserat och kan 
med behållning läsas också av läsare 
utan tidigare kunskap om derivatmark-
naden och riskhantering. Kopplingen 
till företagets finansieringsproblematik, 
dvs bokens fokus, är dock relativt svag. 
I kapitel åtta, slutligen, ges en inblick i 
hur företagets bankrelationer föränd-
rats över de senaste årtiondena. Av en 
praktiker serveras vi en exposé över de 
viktigaste utvecklingsspåren under en 
40 år lång period av en finansplats i om-
vandling. Precis som i kapitel sju skulle 
dock läsaren, med tanke på bokens över-
gripande tema, möjligen önska sig en 
aning mer fokus på själva finansierings-
biten. Kapitlet känns också ibland något 
komprimerat och ofokuserat men det 
kompenseras av dess innehållsrikedom. 
Med undantag för ett fåtal områden, 
som kreditderivatmarknaden och det 
nya Basel III regelverket, behandlas det 
mesta läsaren kan önska sig.

Boken är en antologi och de åtta ka-
pitlen är skrivna av sju olika författare. 
Av naturliga skäl mister läsaren därför 
ibland den röda tråden. Vissa kapitel 
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är vidare mer välskrivna än andra och 
vissa kapitel är ibland väl detaljerade för 
att fånga den genomsnittlige läsarens 
intresse, men överlag är dispositionen 
av boken god med ett lagom antal ka-
pitel av lagom längd. Boken lämpar sig 
troligen bäst för historieintresserade 
läsare från den intresserade allmänhe-
ten, inte minst de representanter från 
denna grupp som själva upplevt en del 
av de historiska perioderna i egenskap 
av småsparare, låntagare, husägare eller 
kanske rentav som företagsekonom el-
ler banktjänsteman. Boken torde också 
vara lämplig för bredvidläsning vid uni-
versitetskurser i finansiell ekonomi eller 
ekonomisk historia.

Även om det aldrig explicit nämns 
i boken öppnar dess observationer ofta 
upp för jämförelser mellan svensk finan-
siell historia och situationen i många 
utvecklingsländer i mer modern tid. 
Många av de svenska historiska skeen-
den som beskrivs i boken känner läsaren 
igen från den omvandlingsprocess som 
ägt rum i många utvecklingsländer un-
der senare tid. Som exempel kan nämnas 
viktiga nätverk mellan banker och stat-
liga företag i dagens Kina, eller de nära 
samarbetena mellan banker och privata 
industriföretag i efterkrigstidens japan-

ska keiretsu. Även derivatmarknadernas 
intåg på tillväxtmarknaderna de senaste 
åren kan jämföras med utvecklingen i 
Europa och USA för 30 år sedan. Och 
den tiodubbling av Stockholms fond-
börs marknadsvärde som kunde obser-
veras under perioden 1979-86 känner 
dagens investerare igen från börser i en 
rad utvecklingsländer. 

Det är inte helt lätt att skriva en bok 
inom ett område som förändras mycket 
snabbt, även om man anlägger ett 150 
år långt historiskt perspektiv och ett ex-
empel där detta skiner igenom i denna 
bok är i kapitlet om den lokala banken. 
Talesättet ”all bankverksamhet är lokal”  
lyfts fram som en gammal sanning ex-
emplifierad av att Danske Bank vid sin 
etablering i Sverige behöll de lokala 
namnen på de regionala banker de köp-
te. Ironiskt nog är det sedan våren 2011 
(någon månad efter bokens första tryck-
ning) slut med detta. Alla de 16 regionala 
banknamnen försvinner och ersätts med 
namnet Danske Bank. Så mycket för 
gamla sanningar i en föränderlig före-
tagsfinansieringsvärld. 
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