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Förord 
 
Denna vår har varit en period med hårt arbete och mycket slit, men nu kan vi äntligen 
pusta ut. Resan har varit lång fast utvecklande och lärorik. Även inslag av skratt och 
uppmuntran har gjort att vi härdat ut hela vägen.  
 
Vi vill först och främst tacka de banker som ställde upp, utan er skulle denna studie inte 
vara möjligt. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare för din uppmuntran och 
vägledning genom processen. Även våra opponenter ska ha ett stort tack för bra tips och 
idéer. 
 
 
Ett stort tack till er alla för er insats, vilket har bidragit till slutförande av denna uppsats. 
 
 
 
Anders Tall Hong Ngoc La 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken redovisningsinformation som efterfrågas av 
banker och hur betydelsefull den är vid kreditbedömningen av ägarskifte i små företag.  
Själva undersökningen genomfördes med hjälp av personliga intervjuer på tre lokala 
bankkontor. Lämpliga respondenter valdes ut och de fick berätta om bankens åsikter om 
redovisningsinformationens betydelse. De berättade även om själva ägarskiftesprocessen 
och de problem som är förenliga med den. För att ytterliggare förtydliga vilken 
redovisningsinformation som efterfrågas och vilken betydelse den har så ombads 
respondenterna att rangordna både den interna och externa redovisningsinformationen. 
Materialet analyserades och detta ledde slutligen fram till slutsatserna. Bankerna 
efterfrågade både intern och extern redovisningsinformation vid ett ägarskifte. Det visade 
sig också att bankerna gav den externa redovisningen störst betydelse men även att 
personen spelade en väsentlig roll både vid vanlig kreditbedömning och vid ett ägarskifte. 
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1 Inledning 
I föreliggande kapitel beskrivs den problembakgrund och problemdiskussion som leder 
fram till vald problemställning och syfte. Kapitlet avslutas med definitioner på centrala 
begrepp. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Ägarskifte eller generationsskifte är i allra högsta grad ett aktuellt ämne. Omkring 
180 000 företagare i Sverige står inför problematiken med ett generationsskifte de 
kommande tio åren (Linder, 2005). Ett oplanerat ägarskifte kan få negativa 
återverkningar. Det ställer till problem för företaget och de anställda men även för banken 
och andra intressenter. Det mest centrala vid ägarskiften i företag är värderings- och 
finansieringsfrågorna (Johansson, Falk, 1998). 
 
Ett ägarskifte kan och brukar få en avgörande betydelse för ett företags framtid. 
Ägarskiften kan bli särskilt kritiska i ägarledda företag, detta då de kännetecknas av att 
ägandet är starkt koncentrerat. Ytterliggare en avgörande faktor är att ägandet är hopflätat 
med företagets ledning (Melin & Hall, 2005). Forskningen om ägarskifte har kommit 
fram till att det finns fyra huvudsakliga problem som hindrar ett effektivt byte av ägande. 
Den första svårigheten är värderingen av företaget. Det andra problemet är själva 
finansieringen av övertagandet. Det tredje problemet är lagar och juridiska hinder (ex 
arvs och skattefrågor). Det sista och fjärde problemet är förknippat med personliga och 
känslomässiga aspekter. (Bjuggren, Sund, 2002) 
 
Banken har en viktig roll för små företag vid ägarskifte. Det är banken som bidrar med 
det externa kapital som är nödvändigt för de små företagens tillväxt och för finansiering 
av företagsköp (Winborg & Landström, 2001; Olofsson & Berggren, 1998). Banken 
fungerar ofta som ett bollplank under ägarskiftesprocessen. Det betyder att de både 
hjälper till med finansiering av företagsköpet och med placering av köpeskillingen efter 
köpet (Melin & Hall, 2005) 
 
Komplexiteten hos vissa typer av företag och osäkerheten om framtiden betyder ofta att 
det existerar informationsasymmetri mellan de båda parterna involverade i en transaktion. 
Informationsasymmetri uppstår i en kreditrelation när ett företag har information om 
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finansiella omständigheter och förväntningar om en situation som inte är känd för 
kreditgivaren (Bruns, 2004). Närvaron av asymmetrisk information angående företagets 
värde (representerat av nuvärdet av det förväntade kassaflödet från företagets tillgångar) 
är en faktor av speciell vikt vid beslut om övergång av ägarledda företag (Bjuggren & 
Sund, 2002). Denna närvaro av informationsasymmetri leder ofta till ett finansiellt gap 
mellan företagare och finansiärer (Landström, 2003). 
 
Debatten kring det finansiella gapet har pågått en längre tid och bygger på de små 
företagens problem att erhålla externt kapital (Landström, 2003). Små företag har alltid 
tillgång till mer information om sitt företag och besitter alltså mer kunskap om sin 
verksamhet än presumtiva kreditgivare (Ang, 1991). För att skaffa kunskap om företagen 
och minska det finansiella gapet, använder banken sig av informationsinhämtning som 
består till en stor del av redovisningsinformation (Svensson, 2003; Bruns, 2001). 
Redovisningsinformation är väsentlig för bedömning av ett företags framtida 
intjäningsförmåga. Bankerna hämtar in årsredovisningar, likviditets- och 
kassaflödesbudgetar i ett försök att säkerställa det låntagande företagets 
betalningsförmåga och reducera osäkerhet (Svensson, 2003). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För att små företag skall kunna utvecklas behöver de finansiering till deras expansion. 
Det är viktigt att finansieringen fungerar effektivt då det bidrar med nya arbetstillfällen 
och skapar ekonomisk tillväxt (Svensson, 2003; Bruns, 2001).  Flera författare har 
kommit fram till att den viktigaste externa kapitalkällan för små företag är 
bankfinansiering (Winborg & Landström, 2001; Olofsson & Berggren, 1998). I en 
modern marknadsekonomi har banken en nyckelroll och deras främsta uppgift är att lotsa 
penningmedel från dem som har ett överskott till dem som vill låna (Green, 1996). Dock 
har ofta de små företagen svårt att erhålla bankkrediter vilket främst beror på att det 
förekommer asymmetrisk informationsfördelning mellan parterna.  
 
Olika studier har gjorts för att kartlägga vilka faktorer som har störst betydelse för 
bankens strävan att minska informationsasymmetrin och osäkerheten med avseende på 
företagets återbetalningsförmåga. Flera forskare kommer fram till att 
redovisningsinformation har stor betydelse jämfört med andra bedömningsvariabler, 
såsom person och företagets kontext, vid kreditbedömning och den är en betydelsefull 
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bas för att bedöma företagets framtida intjäningsförmåga (Svensson, 2003; Bruns, 2004; 
Andersson, 2001; Silver, 2001).  
 
Bland annat undersöker Svensson (2003) användningen av redovisningsinformation vid 
kreditbedömning av små och medelstora företag i Sverige. Hennes studie visar att 
bankerna hämtade alltid in redovisningsinformation vid bedömning av små företags 
kreditvärdighet. Undantag kan göras då kunden är känd sedan tidigare av kreditgivaren, 
då kan kreditgivaren nöja sig med kreditupplysningsinformation. Enligt författaren 
betyder redovisningsinformation mer vid bedömning av nya kunder jämfört med 
befintliga (Svensson, 2003). Även Bruns (2004) poängterar att redovisningsinformation 
har en stor betydelse. Han undersöker vilka faktorer kreditgivarna lägger vikt vid när de 
utför en kreditbedömning av växande små och medelstora tillverkningsföretag. Här är 
företagets historiska prestation och finansiella ställning de två viktigaste faktorerna vid 
kreditbedömning vilket tyder på att banken lägger stor vikt på företagens 
redovisningsinformation. Andra studier påpekar dock att användningen av 
redovisningsinformation influeras av kreditgivarens erfarenheter (Andersson, 2001) samt 
bankens nätverk (Silver, 2001).  
 
Sammanfattningsvis kommer forskningen (framförallt i Sverige) fram till att 
informationsinhämtningen är mer omfattande vid bedömning av nya kunder jämfört med 
befintliga och att långa, förtroendefulla relationer kan leda till bristfällig 
informationsinhämtning och uppföljning.  Det finns dock inga tidigare studier som 
kopplar redovisningsinformationens betydelse vid kreditbedömning med ägarskifte. 
Därför vill vi studera förhållandet mellan dessa områden. Vi tycker det är ett relevant och 
intressant område där ett långt och förtroendefull relation förvandlas till en ny (med den 
nya ägaren) genom ägarskifte samtidigt som företaget är befintlig och känd för banken. 
Därmed kommer vi fram till följande problemställning som vi avser att behandla i 
föreliggande studie: 
 

1.3 Problemställning 
 
Vilken redovisningsinformation efterfrågas av banker och hur betydelsefull är den vid 
kreditbedömningen av ägarskifte i små företag?  
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1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera redovisningens betydelse vid 
kreditbedömning av ägarskifte i små företag vilket omfattar:  
 

• Att beskriva vilken redovisningsinformation som efterfrågas av banker vid en 
kreditbedömning av små företag som genomgår ett ägarskifte. 

• Att analysera vilken betydelse redovisningsinformationen har för bankens 
kreditbedömning vid ägarskifte i små företag.  

 

1.5 Studiens bidrag 
 
Föreliggande studie riktar sig främst till små företag som skall genomgå en 
ägarskiftesprocess. Ägarskifte kan vara svårt och komplicerat, därför är det viktigt för 
dessa företag att kunna planera och förbereda sig inför situationen. Studiens praktiska 
bidrag är därmed att ge dessa företag insikter om vilka krav som ställs, framförallt från 
banken. Även banken kan ha ett intresse av denna studie då den identifierar olika 
områden som kan vara problematiska för dem att värdera/bedöma.  
 
Då det inte finns någon tidigare forskning som sammankopplar redovisning, 
kreditbedömning och ägarskifte blir studiens teoretiska bidrag att ge nya insikter om 
befintlig kunskap i nya kontexter, dvs. att undersöka om tidigare forskningsresultat kan 
överföras även till ägarskiftessituationen eller om banken behandlar situationerna olika. 
Enligt Svensson & Ulvenblad (1994) innebär ägarskifte en varningssignal som banken 
måste vara uppmärksam på, därmed förväntas det att de agerar aktivt och gör tätare 
uppföljningar. 
 

1.6 Definitioner 
 
Små företag: 
Då det finns flera olika definitioner på små företag är det viktigt att vi klart definierar vad 
vi syftar till i vår studie. Vi väljer att definiera små företag enligt Förenklingsförslagets 
definition, K2-bolag (50 anställda, 25 milj. i omsättning, 50 milj. i balansomslutning). Vi 
väljer denna definition för att vi anser att denna klassifikation är en rimlig gräns för att 
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vara ett litet företag.  
 
Redovisningsinformation: 
Vi väljer att definiera redovisningsinformation som den information som företagen 
producerar enligt gällande lag men även den information som företaget internt genererar 
för den ekonomiska styrningen.  Denna definition använder även Svensson (2003) i sin 
studie. I redovisningsinformationen ingår bland annat företagets årsredovisning, 
budgetar, prognoser, kalkyler, nyckeltal och kassaflöde. 
 
Ägarskifte: 
Ägarskifte innebär att ett företag byter ägare, antingen internt inom familjen/anställda 
eller externt med en utomstående köpare. Ägarskifte i denna studie omfattar dock inte 
byte av ledning eller VD (ledningsskifte), förutsatt att ägaren och ledningen/VD är skilt 
från varandra.  
 
Förkortningar: 
BFL Bokföringslagen 
ÅRL Årsredovisningslagen 
 
UC Upplysnings Centralen 
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2 Referensram 
I föreliggande kapitel beskrivs ägarskiftesprocessen, informationsasymmetrin, 
redovisningsinformationen och kreditbedömningen var för sig. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 
 

2.1 Ägarskiftesprocessen 
 
De flesta företag i Sverige kännetecknas av att de ägs av en eller ett fåtal ägare, ofta en 
familj. Många av dessa företag är ägarledda vilket betyder att ägaren också är 
företagsledaren. Ägarskifte är en process som brukar få en avgörande betydelse för ett 
företags framtid. I ett ägarlett företag är ägandet hopflätat med hur företagets styrs vilket 
påverkar företagets utveckling och komplicerar ägar- och ledarskiftesprocessen (Melin, 
Brundin, Haag, Hall, Nordqvist & Wigren, 2007). Just ägarskiften i företag har sedan 
början av 1990-talet varit en av EU-kommissionens viktigaste frågor angående 
företagande (Johansson & Falk, 1998).  
 
Det har visat sig att ägarskiften är en komplicerad och tidskrävande process som ofta tar 
mer än 2-3 år. Från företagets sida kan ägarskiftet delas in i fyra för dem viktiga faser: 
 

• Fas 1 behandlar frågan om att sätta igång förberedelserna. 
• Fas 2 handlar om att införskaffa kunskap och att reflektera kring olika lösningar. 
• Fas 3 behandlar valet av ägarskifteslösning. 
• Fas 4 handlar om att genomföra vald lösning och att följa upp och hantera tiden 

efter ägarskiftet. 
(Bjuggren & Sund, 2005; Melin et al, 2007). 
 

2.1.1 Ägarskiftsproblematiken 

 
Forskning om ägarskifte har lett till att det kommit fram fyra huvudsakliga problem som 
hindrar ett effektivt byte av ägande. Den första svårigheten är värderingen av företaget. 
Det andra problemet är själva finansieringen av övertagandet. Det tredje problemet är 
lagar och juridiska hinder (ex arvs och skattefrågor). Det sista och fjärde problemet är 
förknippat med personliga och känslomässiga aspekter (Bjuggren & Sund, 2002).  
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Ett ägarskifte kan ske på två huvudsakliga sätt, inom familjen eller utom familjen. Båda 
metoderna innebär olika utmaningar för säljaren och köparen. Ägarskifte är en fråga och 
ett beslut som de flesta bara tar en gång i sitt liv. Det är många och svåra beslut 
involverade och de är ofta oåterkalleliga vilket ytterliggare komplicerar processen med 
ägarskiftet (Melin et al, 2007; Johansson & Falk, 1998). 
 
Den externa försäljningen, dvs. den som sker utom familjen, innebär många utmaningar 
för både säljaren och köparen. Det primära för båda parter är företagets värde. 
Värderingen av ett företag vid ett ägarskifte blir beroende på om överlåtelsen skall ske 
inom familjen eller om det skall säljas till utomstående. När överlåtelsen sker inom 
familjen är ofta värdet lägre än om försäljningen sker till utomstående. En värdering 
baseras på en helhetsbedömning av företaget. Faktorer som ingår i helhetsbedömningen 
är affärsidé, marknad, kundstock, intjäningsförmåga och strategiska framtidsutsikter. 
Värdet av ett företag kan också beskrivas som nuvärdet av alla betalningsströmmar från 
företaget som netto kommer att tillfalla ägaren, inkluderat vad som tillkommer den dagen 
företaget upphör med sin verksamhet. Det är också vanligt att säljaren tycker att företaget 
är mer värt än den potentiella köparen (Johansson & Falk, 1998; Melin & Hall, 2005).  
Värdering av företag genomförs inte endast vid ett faktiskt köp eller en försäljning utan 
även vid kreditgivning. Det är då banken behöver information om företaget i fråga 
(Andersson, Klackenstam & Laurelli, 2000; Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 

2.1.2 Företagsvärdering 

 
Räkenskapsanalyser och finansieringsanalyser är viktiga hjälpmedel för att få svar om ett 
företags framtid. Företagsanalyser som sträcker sig över flera år ger en bra bild av 
företagets kapacitet och utveckling. De ger också en bra bild av företagets finansiella 
status.  När en företagsanalys kompletteras med andra metoder kan en uppskattning göras 
om hur mycket ett företag eller dess aktier är värda (Andersson et al, 2000).   
 
En metod som används vid företagsvärdering är substansvärdering som då utgår från ett 
företags substansvärde. Substansvärdet utgår från företagets balansräkning och är lika 
med skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Det är viktigt att se till så att 
företagets värde är verkligt och detta görs genom att posterna i balansräkningen justeras. 
Det slutliga substansvärdet är alltså de justerade tillgångarna minus de justerade 
skulderna (Andersson et al, 2000). De justeringar som görs är till exempel justeringar för 
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eventuella över- och undervärden i tillgångar och skulder.  Justeringar görs för att få fram 
ett uppskattat marknadsvärde (Andersson et al, 2000; Nilsson et al, 2002). 
 
Mellan vissa typer av företag finns det en osäkerhet om framtiden, både sin egen men 
även angående relationen med banken. Detta betyder ofta att det existerar 
informationsasymmetri mellan de båda parterna involverade i en transaktion. Närvaron 
av asymmetrisk information angående företagets värde (representerat av nuvärdet av det 
förväntade kassaflödet från företagets tillgångar) är en faktor av speciell vikt vid beslut 
om övergång av ägarledda företag (Bjuggren & Sund, 2002).  
 

2.2 Informationsasymmetri 
 
Landström (2003) beskriver hur små företag drabbas av något som kallas för det 
finansiella gapet. Det finansiella gapet är en beskrivning av svårigheterna för små företag 
att erhålla extern finansiering. En förklaring till det finansiella gapet är att det existerar 
informationsasymmetri mellan finansiären och företaget. Det betyder att den ena parten 
har mer information om projektet än den andra parten (Landström, 2003). Sinkey (2002) 
betonar informationens betydelse genom att konstatera att ett starkt förhållande mellan 
bank och företag är baserat på tillit och ett fritt flöde av information mellan dem båda. 
Banker arbetar ofta med olika övervakningsaktiviteter för att säkerställa sina lån och för 
att ha uppsyn över sina kunder. Det medför att de hjälper till att skapa en sund finansiell 
organisation hos sina klienter (Berggren, 2002). Övervakning (monitoring) är enligt 
Eisenhardt (1989) en agentkostnad som finansiären tvingas bära. Andra vanliga 
agentkostnader är bonding och risksharing (Eisenhardt, 1989). Agentkostnader återfinns i 
alla kreditrelationer men är särskilt uppenbara i relationen mellan banker och ägarledda 
företag (Ang, 1991). 
 

2.3 Redovisningsinformation 
 
Redovisning är en vanlig förekommande företeelse i varje företag och ingår i den 
operativa verksamheten, detta eftersom alla aktiebolag och andra juridiska personer som 
uppräknas i 6 kap 1 § BFL är bokföringsskyldiga och skall avsluta den löpande 
bokföringen med en årsredovisning (Bokföringslag 1999:1078).  
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Syftet med redovisning är bland annat att redovisa företagets resultat för den gångna 
perioden men även för att överbrygga informationsasymmetrin mellan parterna genom att 
tillgodose olika företagsintressenters behov av information för deras ekonomiska 
beslutsfattande (Artsberg, 2005; Smith, 2006). Dock begränsas dess informativa 
egenskaper av lagen och andra redovisningsnormer för att säkerställa en viss nivå av 
standard på informationen. Förutom att redovisningsinformationen skall rapporteras 
enligt lag kan den likväl upprättas till följd av kontraktuella överenskommelser mellan 
kreditgivaren och de kreditsökande företagen (Svensson, 2003).  
 
Redovisningsinformationens kvalitet avgör effektiviteten i informationshanteringen och 
hur väl dess beslutsfunktion uppfylls (Svensson, 2003). Lagens främsta krav på 
redovisningsinformationen är att den följer god redovisningssed, vilket innebär att den 
skall upprättas på ett överskådligt sätt och ge en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning och resultat (Årsredovisningslag 1995:1554). För att 
redovisningsinformationen skall ge en rättvisande bild måste informationen vara relevant, 
väsentlig, tillförlitlig och jämförbar. Relevanskriteriet innebär att all information som är 
väsentlig och som påverkar användarnas bedömningar och deras beslutfattande skall 
inkluderas i redovisningsinformationen. Med tillförlitlighet menas att informationen inte 
skall vara behäftad med fel, att den ekonomiska innebörden redovisas framför den 
juridiska formen, och informationen skall vara neutral, dvs. att redovisaren inte får välja 
vilken information som tas upp, samt att redovisningen är fullständig. Slutligen innebär 
jämförbarhetskriteriet dels att användaren kan jämföra ett företag med ett annat, och dels 
att företagets redovisningsinformation kan jämföras över tiden (Artsberg, 2005). Dock 
måste nyttan överstiga kostnaden för att ta fram, hämta in och använda 
redovisningsinformationen (Svensson 2003). Artsberg (2005) menar att det är en 
avvägning som företaget måste ta. Ytterligare avvägningar som företaget brukar står inför 
är mellan tillförlitlighet och relevans, där högre tillförlitlighet innebär minskad relevans.  
 

2.3.1 Intern redovisning 

 
Företagen brukar producera intern redovisningsinformation i form av budgetar, 
prognoser, kalkyler och övrig löpande redovisning för att styra deras verksamhet. 
Budgetar och prognoser används som ett redskap av företagen för att genomföra deras 
operativa verksamhet, ofta ett år framåt (Samuelson, 2004). Syftet med att upprätta 
budgetar är bland annat för planering, samordning och kontroll av företagets verksamhet, 
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men budgeten kan även ha andra syfte som motivering, kommunicering, ansvars- och 
resursfördelning mellan individer eller funktioner i företaget (Bergstrand, 2003). För 
mindre företag har budgeten primärt en planeringsroll, där dess viktigaste uppgift är att 
prognostisera det ekonomiska utfallet (Andersson, 1997).  Medan budgeten används mer 
som en handlingsplan utnyttjas prognoserna till att göra en förutsägelse om framtiden. 
Till skillnad från budgeten behöver den inte innehålla några beslut om åtgärder som skall 
vidtas (Greve, 1996). 
 
För att mäta lönsamhet använder företagen olika kalkyler och nyckeltal. Kalkylerna ökar 
beslutsfattarens kunskaper om projektet och omfattar de viktigaste ekonomiska 
konsekvenserna men den ger inte direkta anvisningar för beslut. Det är i slutändan 
företagsledningens subjektiva bedömning som avgör vilket beslut som fattas. Syftet med 
kalkyler är att den skall ge vägledning åt företagets fortsatta verksamhet, genom att 
påverka beslutsfattarnas tänkande och beteende samt att förbereda dem inför framtida 
situationer. Kalkylerna skall vara en del av ett bra beslutsunderlag och skall ses mer som 
ett hjälpmedel än som ett administrativt krav (Samuelsson, 2004). 
 
Med hjälp av nyckeltal kan företaget fånga upp väsentliga aspekter av deras verksamhet. 
Nyckeltal kan ha olika funktioner eller syften, bland annat en kontrollfunktion där 
varningssignaler kan uppfångas, en lärandefunktion om företaget och dess verksamhet, en 
mobiliseringsfunktion som förbereder och vägleder beslutsfattaren mot ekonomiska mål, 
samt en belöningsfunktion för företagsledningens prestation (Catasús, Gröjer, Högberg & 
Johrén, 2001).  
 

2.3.2 Extern redovisning 

 
Enligt Svensson (2003) ger den traditionella räkenskapsanalysen användbar information 
om olika aspekter på företaget och dess kontext. Enligt ÅRL skall en årsredovisning 
innehålla en balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse, noter och 
finansieringsanalys, dock är finansieringsanalysen frivillig för de mindre bolagen. 
Årsredovisningen skall offentliggöras tillsammans med en revisionsberättelse efter varje 
räkenskapsår (Årsredovisningslag 1995:1554).  
 
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen som ägt 
rum i företaget, väsentliga händelser som har inträffat men även förväntad framtida 
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utveckling (Årsredovisningslag 1995:1554). Förvaltningsberättelsen ger översiktlig 
information över företaget och gör det möjligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om 
företagets ställning, resultat och utvecklingsmöjligheter (Artsberg, 2005). 
 
I balansräkningen skall företaget redovisa sina tillgångar, skulder, avsättningar och eget 
kapital (Årsredovisningslag 1995:1554 3:1). De tillgångar som återfinns i 
balansräkningen är de resurser som företaget kontrollera på grund av en inträffad 
händelse och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 
Skuldsidan visar hur dessa tillgångar är finansierade, antingen med främmande eller egna 
medel. En skuld uppstår när företaget har ett åtagande på grund av en inträffad händelse 
och som förväntas leda till ett utflöde av företagets resurser i framtiden (Artsberg, 2005). 
 
Samtliga intäkter och kostnader som har uppstått under räkenskapsåret skall företaget 
ange i resultaträkningen (Årsredovisningslag 1995:1554 3:2). En intäkt är ”det 
bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag under en 
redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med undantag av ökningar som 
beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av aktierelaterade instrument” (RR 11, 
p.7, 2007). På motsvarande sätt innebär en kostnad ett bruttoutflöde av ekonomiska 
nackdelar som uppstår i ett företag under en redovisningsperiod, och som minskar 
företagets egna kapital, med undantag av minskningar som beror på överföringar till 
aktieägarna och innehavare av aktierelaterade instrument (Artsberg, 2005).  
 
En finansieringsanalys visar företagets finansiering och kapitalinvesteringar under 
räkenskapsåret (Årsredovisningslag 1995:1554). Denna rapport tillsammans med andra 
finansiella rapporter är ett användbart underlag för att uppskatta framtida kassaflöden. 
Kassaflödet utgörs av in- och utbetalningar och företaget skall redovisa dessa 
betalningsströmmar som uppstår under en redovisningsperiod (RR 7, 2007).  
Finansieringsanalysen baseras på objektiva data och anses vara lämplig som operativ 
beslutsunderlag. Den fokuserar på likviditeten och hjälper till att bedöma företagets 
förmåga att betala tillbaka lån och andra förpliktelser (Artsberg, 2005). 
 
Posterna i balans- och resultaträkningen samt kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen 
skall innehålla hänvisningar till tillhörande information i noterna. Det skall finnas 
information om de redovisningsprinciper som företaget tillämpar och innehålla 
information som Redovisningsrådet minst kräver men som inte har lämnats på annan 
plats i de finansiella rapporterna samt ytterligare information som är nödvändigt för en 
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rättvisande bild (RR 22, 2007).  Dock menar Artsberg (2005) att de flesta redovisare 
föredrar att information skall finnas i balans- och resultaträkningen medan information i 
noter skall väljas i andra hand.  
  

2.4 Kreditbedömning 
 
Bankens verksamhet regleras i lagen, vilket innebär att de är skyldiga att göra en 
bedömning av företagets återbetalningsförmåga och kräva betryggande säkerhet. ”Innan 
ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att de förpliktelser 
som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om 
förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” (Lag om bank- och 
finansieringsrörelse 2004:297, 8:1). Förutom lagen baseras kreditbedömningen på 
föreskrifter, rekommendationer och god bank- och kreditgivningssed (Svensson, 2003).  
 

2.4.1 Kreditbedömningens syfte 

 
Då utlåning är bankens mest lönsamma syssla ligger det i bankens intresse att binda små 
växande företag till sig (Bruns, 2001). Det råder ett ömsesidigt förhållande mellan bank 
och företag. Banken behöver företagen för att kunna låna ut pengar och företagen 
behöver banken för att få externt kapital till sin verksamhet (Lind, 1994). Varje gång 
banken beviljar en kredit riskerar de att kreditförluster uppstår när kredittagaren inte kan 
betala tillbaka lånet. Risken kan delas in i två typer av risker, risken för en 
betalningsinställelse och risken vid en betalningsinställelse. Risken för en 
betalningsinställelse innebär att kredittagaren inte har några pengar att återbetala lånet 
medan risken vid en betalningsinställelse har den förra redan inträffat. Här avser risken 
att säkerheterna sjunker i värde och att banken inte kan få ut fullt pris för dem (Green, 
1996). Därför är det viktigt för banken att utföra en kreditbedömning på den 
kreditsökande och bedöma deras återbetalningsförmåga. Förutom att kreditbedömningen 
omfattar företagets framtida intjänings- och betalningsförmåga omfattar 
kreditbedömningen även en säkerhetsbedömning för att garantera banken skall få tillbaka 
sin fordran om företaget hamnar i finansiell kris (Svensson, 2003). Bankens avsikt med 
kreditbedömningen är dels att undvika kreditförluster och dels att maximera avkastningen 
på krediten (Green, 1996). Detta benämns i litteraturen som typ I-fel och typ II-fel. Typ I-
fel innebär att kreditgivaren underskattar risken och beviljar en kredit till en icke 
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kreditvärdig kund med en kreditförlust som konsekvens medan typ II-fel innebär att 
kreditgivaren avslå en kreditvärdig kunds kreditansökan med en utebliven 
avkastning/intäkt som konsekvens (Svensson, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 

2.4.2 Kreditbedömningsmodeller 

 
Kreditbedömningen skall leda till att bankens osäkerhet reduceras vad gäller företagets 
återbetalningsförmåga (Svensson, 2003). ”Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara 
organiserad så att den som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för 
att bedöma risken med att bevilja krediten” (Lag om bank- och finansieringsrörelse 
2004:297, 8:2). Det är därmed viktigt att kreditgivaren har kunskaper, både om det 
enskilda företaget och om omvärlden. Kreditbedömningen omfattar förutom en 
helhetsbedömning av företaget, även en bedömning av företagsledaren, företagets 
affärsidé, siffermaterial samt säkerheterna (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
I litteraturen har olika kreditbedömningsmodeller utvecklas, t.ex. 5C-modellen.  Denna 
modell beskrivs bland annat av Sinkey (2002). De bedömningsområden som en 
kreditbedömare skall bedöma enligt 5C-modellen är företagets tillgångar (Capital), dess 
betalningsförmåga (Capacity), företagsledarens personliga karaktär (Character), 
säkerheter (Collaterals) och företagets marknad/kontext (Condition). Det finns dock olika 
varianter av denna modell, där antalet bedömningsområden kan varieras från ett till tio, 
men det är 5C-modellen som är vanligast och allmänt accepterad bland forskarna. Dock 
föreslår Brody & Frank (1998) att modellen skall utökas till sex bedömningsområden 
vilket kommer att öka kvalitén på bankens kreditbedömning. Den 6:e 
bedömningsvariabeln är nämligen företagsledarens engagemang (Commitment), dvs. 
viljan att betala tillbaka lånet.  
 
Bedömningen initieras ofta genom en ny kreditansökan eller genom uppföljning av 
tidigare ingångna kreditavtal. Den kreditansvariga förbereder underlag för kreditbeslut i 
en kreditpromemoria s.k. kredit-PM som innehåller samtliga bedömningsgrunder. 
Kreditgivaren skall sedan ta ställning till om den nya kreditansökningen skall beviljas 
eller avslås samt om det befintliga kreditavtalet skall förlängas, utökas, reduceras eller 
avslutas (Svensson, 2003). 
 
 



Kapitel 2 Referensram 

14 

2.4.3 Redovisningens funktion vid kreditbedömning 

 
Informationen som används vid en kreditbedömning kan grovt delas in i kvantitativ och 
kvalitativ information, där den kvantitativa informationen baseras på kvantifierbar data, 
medan kvalitativ information är data som inte lätt låter sig kvantifieras. Den kvantitativa 
informationen besvarar främst på frågan om företagets återbetalningsförmåga medan den 
kvalitativa informationen besvarar på frågan om företagsledarens återbetalningsvillighet 
(Silver 2003).  
 
Redovisningsinformationen som används vid kreditbedömning kan antingen vara 
offentlig eller företagsintern (Svensson, 2003). Enligt Andersson (2001) och Svensson 
(2003) är redovisningsinformationen en viktig del vid kreditbedömningen. Den används 
som underlag för bankens prognoser av företagets framtida förmåga att uppfylla dess 
förpliktelse och informationens kvalitet är avgörande för hur effektivt kapital allokeras i 
näringslivet, dvs. om det är de kreditvärdiga företagen som beviljas krediter eller inte 
(Svensson, 2003). Redovisningsinformationen har dock större betydelse vid bedömningar 
av nya företag än vid bedömning av redan befintliga företag, detta då historisk 
information saknas hos nystartade företag (Andersson, 2001; Green, 1996; Svensson, 
2003). Dock kan inte företagets framtida intjäningsförmåga bedömas enbart på basis av 
redovisningsinformation. Kreditbedömaren måste förstå hela verksamheten, dess styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot (Svensson, 2003).  
 
Kredittagaren skall se till att redovisningsinformationen, både offentlig och företagsintern 
information, skall finnas tillgänglig för att banken skall kunna ta del av den när den 
behövs. Detta krav regleras genom avtal mellan banken och företaget. Även tillåtelse att 
kontakta företagets revisor för mer detaljerade uppgifter och för att gå igenom 
revisionspromemorior finns med i avtalet (Svensson, 2003). Banken kan även hämta in 
ytterligare informationen från UC och andra upplysningsföretag, kreditgivarens nätverk 
samt bankorganisationen (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Svensson (2003) som studerar användningen av redovisningsinformation vid 
kreditbedömning av små och medelstora företag i Sverige kommer fram till att bankerna 
alltid eller ofta hämtade in årsredovisningar och företagsintern redovisningsinformation 
vid bedömning av små företag. Användning av redovisningsinformation är mer 
omfattande när det gäller nya kunder än befintliga kunder där ett förtroende redan har 
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skapats. Avgörande faktorer för omfattningen på inhämtad redovisningsinformation är 
företagets ekonomiska ställning, riskklass, storlek, kreditbelopp, bransch, 
associationsform och hur välkänt företaget var. Författaren menar att högre osäkerhet på 
grund av informationsasymmetrin mellan banken och företaget leder till att 
redovisningsinformationen får en större betydelse vid bedömningen. Risken finns här att 
en bra och långsiktig relation kan leda till att mindre omfattande analyser görs vid 
uppföljning och mindre redovisningsinformation hämtas in samt att ökad kännedom om 
företaget leder till färre uppföljningar.   
 
I litteraturen diskuteras redovisningens nytta mot dess kostnad att produceras bland små 
företag, att nyttan skall överstiga kostnaden. Bankerna i Svensson (2003) studie anser att 
de krav som ställs är rimliga och de företag som inte klarar av dessa krav anses inte 
kreditvärdiga då den informationen behövs för företagets interna styrning. Orsaken till att 
banker använder redovisningsinformationen är dels att informationen är lättillgänglig för 
banken och dels är den pålitlig då den måste vara reviderad enligt svensk lag (Bruns, 
2004). Författaren menar vidare att sannolikheten för att banken kommer att stödja en 
kreditansökan ökar när företagets lönsamhet är hög, den finansiella ställningen är stark 
och företaget har goda kunskaper inom projektet som finansieringen avser. Enligt Bruns 
(2001) är en bristfällig redovisningsinformation det största skälet till att banker nekar små 
företag kredit.  
 
Det banker främst efterfrågar är resultat-, balans- och likviditetsbudgets (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Banker vill veta vad företagen som söker lån har för planer för 
framtiden. Därför efterfrågar de inte bara aktuell årsredovisningsinformation och 
periodrapporter utan de vill även ha information angående prognoser och framtida 
intentioner med företaget (Bruns, 2001). Enligt Svensson (2003) analyserar kreditgivarna 
företagens förväntningar och framtidsplaner genom att begära prognoser och kalkyler 
från företagen.  Utifrån den insamlade redovisningsinformationen analyseras sedan 
nyckeltalen: soliditet, likviditet och cash-flow. Nyckeltalen speglar företagets förmåga att 
på kort sikt fullgöra sina betalningsåtagande, dvs. dess förmåga att på ett effektivt sätt 
utnyttja sina resurser (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 

2.4.4 Bankens funktion vid ägarskifte 

 
En av de mest centrala frågorna vid en försäljning av ett företag är företagets värde. 
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Köparen måste sedan bestämma sig för vilket finansieringsalternativ han/hon vill 
använda sig av (Melin & Hall, 2005; Johansson & Falk, 1998). Den viktigaste och 
vanligaste partnern till små företag är banken. Det är banken som bidrar med det externa 
kapital som är nödvändigt för de små företagens tillväxt och för finansiering av 
företagsköp (Winborg & Landström, 2001; Olofsson & Berggren, 1998). Banken får 
således en nyckelroll vid ägarskifte i små företag. Det är viktigt att banken agerar så att 
företagets framtid inte äventyras när en ny ägare övertar företaget. En ny ägare är i behov 
av finansiering och tid för att överleva och ta sig förbi de initiala svårigheterna 
förknippade med ett ägarskifte. Värderingen är en väsentlig del för finansieringen av 
köpet och för banken utgör den en vikig del av beviljandet av lån till köparen (Johansson 
& Falk, 1998). Ett ägarskifte kan vara en varningssignal om att företaget drivs med falska 
intentioner. Nya ägare kan dra nytta av ett företags goda kredithistoria. Kreditgivaren 
skall noggrant kontrollera sina givna krediter i företag där ett ägarskifte ägt rum nyligen 
(Undisclosed Ownership Change, 2004). 
 
Bankens roll vid ägarskiften varierar beroende på vilka övriga 
rådgivare/samarbetspartners företaget har tillgång till. Banken kan stödja och avhjälpa 
ägarskiftesprocessen genom en rad olika åtgärder.  
 

• Genomför värdering av företag 
• Genomför försäljning av företag 
• Arbetar med juridiska frågor i samband med försäljning 
• Arbetar med placering av köpeskillingen 
• Finansierar köpet 

 
Banken fungerar ofta som ett bollplank under ägarskiftesprocessen. Det betyder att de 
både hjälper till med finansieringen av företagsköpet och med placering av 
köpeskillingen efter köpet (Melin & Hall, 2005). 
 
I och med låneförbudet i aktiebolagslagen kan inte ett företagsköp finansieras av ett 
företags egna medel. Det vanligaste sättet att lösa problemet är att ett bilda ett nytt 
aktiebolag. Detta företag blir sedan moderbolag i en koncern och står för upplåning och 
räntor. En fördel med denna metod är att obeskattade vinster kan föras mellan moder- och 
dotterbolag vilket leder till lägre kostnader. Detta hindrar dock ej det faktum att 
finansieringsproblematiken fortfarande kvarstår. Det gäller för företag att få de lån som 
krävs för att genomföra ett företagsköp. Banker har sedan bankkrisen 1992 blivit mer 
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restriktiva med att låna ut pengar, speciellt till nya och oprövade företag. Bankerna ställer 
ofta höga krav på säkerheter vilket många, framförallt den yngre generationen, saknar. 
Detta gör att många planer på företagsöverlåtelser inte kan realiseras då möjligheten till 
finansiering inte finns (Johansson & Falk, 1998). 
 

2.5 Sammanfattning av referensram 
 
En stor del av Sveriges företag är idag ägarledda vilket betyder att ägaren också är 
företagsledaren (Melin, Brundin, Haag, Hall, Nordqvist & Wigren, 2007). Banken har en 
nyckelroll vid ägarskifte i små företag och en av de mest centrala frågorna rör 
värderingen av företaget som är involverad i ägarskiftet (Johansson & Falk, 1998). 
Banken väljer själv i vilken grad de vill vara involverade i en ägarskiftesprocess. Det är 
inte bara själva finansieringen som banken erbjuder utan de kan även vara till hjälp före 
som efter själva skiftet. De kan till exempel hjälpa till med värderingen av företaget 
och/eller hjälpa den säljande parten med placeringen av köpeskillingen (Melin & Hall, 
2005).  
 
Ett ägarskifte kan gå till på två huvudsakliga sätt, inom en familj, ett så kallat 
generationsskifte, eller externt med en utomstående köpare. Båda metoderna är 
förknippade med olika problem och svårigheter (Melin et al, 2007; Johansson & Falk, 
1998). En svårighet är själva värderingen. Vid ett generationsskifte är värdet ofta inte lika 
högt som om samma företag sålts externt. Värderingen i båda fallen baseras på en 
helhetsbild av företaget (Johansson & Falk, 1998; Melin & Hall, 2005). 
  
Det banken bedömer när ett företag söker en kredit är företagets kreditvärdighet. Genom 
att begära in redovisningsinformation kan banken bedöma företagets 
återbetalningsförmåga (Svensson, 2003). Redovisningsinformationen består dels av 
intern redovisning såsom budget, prognoser, kalkyler och nyckeltal, dels av extern 
redovisning såsom årsredovisning. Flera forskare har kommit fram till att 
redovisningsinformation är en viktig del vid kreditbedömningen (Svensson, 2003; 
Andersson, 2001). Dock måste kreditbedömningen även omfatta en helhetsbedömning av 
företaget, företagsledaren och säkerheterna (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Studier har kommit fram till att bankerna alltid eller ofta hämtar in årsredovisningar och 
företagsintern redovisningsinformation vid bedömning av små företag. Dock är 
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användningen mer omfattande vid nya kunder än befintliga där förtroendet redan har 
skapats. Detta förtroende kan vara negativt då en bra och långsiktig relation kan leda till 
bristfällig informationsinhämtning och att mindre omfattande analyser görs vid 
uppföljning samt att ökad kännedom om företaget leder till färre uppföljningar 
(Svensson, 2003). 
 
Den redovisningsinformation de efterfrågar och tycker är viktigast är balans- och 
resultaträkning samt likviditetsbudgets (Svensson & Ulvenblad, 1994). Dessa rapporter 
skall finnas tillgängliga för banken när de behövs. Detta krav regleras oftast genom avtal 
mellan parterna. Banken tycker att kraven som ställs är rimliga då den informationen 
behövs för företagets interna styrning (Svensson, 2003). 
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3 Metod 
I föreliggande kapitel beskrivs undersökningsupplägget och metodansatsen samt vald 
datainsamlings- och analyseringsmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Utveckling av problemställning 
 
Avsikten med föreliggande studie är att beskriva hur banken arbetar vid kreditbedömning 
av små företag som genomför ett ägarskifte, därmed har vi en beskrivande 
problemställning. Beskrivande problemställningar formuleras oftast som: Hur ser 
tillståndet ut? Den fokuserar ofta på att beskriva skillnader och likheter vid en given 
tidpunkt (Jacobsen, 2002). Vårt problem och syfte har vidare legat till grund för hela vår 
undersökning, dvs. alla val har utgått från problemställningen och syftet. Nedan beskrivs 
hur problemställningen utvecklades.   
 

3.1.1 Sekundärdata 

 
Vi inledde med att välja ämnesområde som vi tyckte var intressant. För att utveckla och 
konkretisera vårt problem började vi söka information i olika databaser som var 
tillgängliga på Högskolebiblioteket i Halmstad. De databaser som vi använde var 
ABI/Inform, Artikelsök, Emerald, Libris och Hulda, men även Internet användes för att 
hitta ytterligare källor. Vi valde dessa databaser för att de omfattar ett stort antal 
tidskrifter och litteratur främst inom företagsekonomi men även angränsade områden 
såsom samhällsvetenskap och informatik. ABI/Inform, Emerald och Artikelsök är 
artikeldatabaser där den senare omfattar endast svenska tidskrifter. Libris är ett nationellt 
bibliotekssystem och Hulda är en intern databas inom Högskolebiblioteket i Halmstad.  
 
De sökord vi främst sökte på var redovisningsinformation, kreditbedömning, ägarskifte 
och företagsförvärv samt dess engelska motsvarigheter (accounting/financial information, 
credit granting/assessment, transfer/change of ownership). Orden användes var för sig 
men även tillsammans i olika kombinationer för att finna aktuella och relevanta artiklar. 
För att säkerställa artiklarnas trovärdighet sökte vi på artiklar som var pre-view, dvs. 
granskade. Genom att läsa titeln och abstraktet bedömde vi om artikeln var relevant för 
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vårt område. Artiklar som passade in eller kunde passa in, lästes igenom noga för att 
ytterligare sålla bort de som inte var relevanta.  
 
Ytterligare källor som användes var referenser från tidigare uppsatser och avhandlingar. 
Vi utgick även från kurslitteratur och artiklar ur kompendiet från kursen ”Finansiering 
och extern rapportering i ägarledda företag”, dock försökte vi hela tiden hitta 
ursprungskällan. För litteratur som inte var tillgänglig på Högskolebiblioteket i Halmstad 
utnyttjade vi Libris fjärrlån för att få fram dessa. I ett fall fick vi till och med beställa en 
avhandling från ett universitet. Även tidskrifter som Balans och Entreprenören söktes 
igenom, från ett antal år tillbaka och framåt. Vi ville veta vad som var aktuellt för denna 
grupp, dvs. små företag, och vilka problem eller utmaningar de står inför. All information 
som inhämtades formade vår referensram och som vi vidare utgick ifrån i vår studie.  
 
Vi upplevde att tillgången på information om användning av redovisning vid 
kreditbedömning var omfattande, men användningen vid ägarskifte var inte lika stor. 
Därför ville vi undersöka om tidigare studier kan överföras till denna specifika kontext. 
Enligt Jacobsen (2002) klassificeras sådana problemställningar som testande, vilket 
innebär att undersökningen koncentreras på fenomenets omfång, utsträckning eller 
frekvens.  
 

3.1.2 Pilotstudie 

 
Vi har genomfört en pilotstudie hos Swedbank för att få reda på hur det praktiskt går till 
vid bankens kreditbedömning vid ägarskifte i små företag. Vi tog först kontakt med 
Christian Bille, chef på kontoret i Halmstad och han tipsade om Linda Eriksson, 
kreditchef på kontoret. Kontakt togs med Linda och en intervju genomfördes på hennes 
kontor. Vid intervjutillfället ställde vi bland annat frågan om hon anser att ägarskifte är 
ett aktuellt problem och om det innebär ytterliggare svårigheter vid en kreditbedömning.  
 
Av vår pilotintervju fick vi reda på att ägarskifte är ett komplext fenomen och att det 
existerar olika problem under ägarskiftesprocessen. Dessutom är ämnet aktuellt idag och 
den närmaste framtiden vilket gör det intressant och relevant att studera. Vi berörde även 
frågan om ett ägarskifte medför att banken arbetar annorlunda än vid de vanliga 
kreditprocesserna och hon bekräftade att så är fallet. Hon berättade att de vid ett 
ägarskifte utför mer kontinuerliga uppföljningar av företaget.  
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3.2 Undersökningsuppläggning 
 
Vi har valt en intensiv uppläggning där vi har gått på djupet med fenomenet. 
Anledningen var att vi ville få en helhetsbild över problemet, detta då ägarskifte är ett 
komplext fenomen. Jacobsen (2002) menar att intensiva uppläggningar gör det möjligt att 
få en total förståelse av förhållandet mellan undersökningsenheten och den kontext som 
denne ingår i. Fördelen är att relevant data kan erhållas samt att den interna giltigheten 
ofta är stor. Dock är nackdelen att resultatet blir svår att generalisera till en större 
population.  
 
Inom den intensiva uppläggningen finns två typer av utformningar, fallstudier och små-
N-studier (Jacobsen, 2002). Då vi var intresserade av att få ett bredare perspektiv på 
fenomenet ansåg vi att små-N-studier var den lämpligaste utformningen. Denna 
undersökningsmetod innebär att ett fåtal enheter väljs ut, samtidigt som möjligheten att 
gå på djupet kvarstår. Fallstudier är däremot mer avgränsat till ett specifikt fall och där 
ligger fokus på enheten, dvs. enskilda individer eller företag (Jacobsen, 2002).  
 

3.3 Metodansats 
 
Utifrån vår problemställning och undersökningsuppläggning har vi valt en kvalitativ 
metodansats för att samla in empirisk data. Vi valde en kvalitativ ansatts för att vi ville 
studera vårt ämnesområde på djupet. Enligt Jacobsen (2002) har intensiva 
undersökningsuppläggningar ett starkt samband med kvalitativa metoder. Denna metod 
sätter få begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge och ta fram nyanserade 
beskrivningar om hur människor tolkar och förstår en given situation. Informationen som 
erhålls är relevant och ger en hög intern giltighet, dock brister metoden i den externa 
giltigheten och skapar generaliseringsproblem (Jacobsen, 2002). Då vi främst ville få 
bättre förståelse över fenomenet än att generalisera resultatet till en större population, 
skapar detta inga större problem. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Utifrån vår problemställning där vi vill ta reda på vilken redovisningsinformation som 
bankerna efterfrågar samt dess betydelse, fokuserar vår studie på bankens perspektiv. 
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Studiens undersökningsenheter utgörs därmed av banker.  Jacobsen (2002) menar att 
varje problemställning skall innehålla variabler och enheter som utgör centrala 
komponenter i problemet. Variablerna syftar till det ämne som är av intresse och 
undersökningsenheterna omfattar vem/vilka som studien fokuserar på.  
 

3.4.1 Urval av undersökningsenheter 

 
Vår undersökning är avgränsad till banker i Halmstad och omfattar de fyra största 
bankerna i Sverige; Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, enligt statistik från den 
svenska bankföreningen (Nilsson, 2007). Vårt val grundar sig på att dessa banker är 
väletablerade på marknaden och därmed förväntas har stor erfarenhet inom 
kreditbedömning och ägarskiftesfrågor. Anledningen till att vi har avgränsat oss till 
Halmstad är att alla dessa banker har kontor på orten och möjligheten till 
besöksintervjuer är genomförbart. Enligt Silver (2001) existerar lokala skillnader mellan 
banker i större städer och banker i mindre städer, där banker i mindre städer tenderar att 
använda sitt nätverk mer. Detta stärkte vårt val av att välja banker på samma ort där de 
arbetar på samma marknad och har samma förutsättningar, dvs. att de lokala skillnaderna 
gör minimal inverkan på studiens resultat.  
 
För att komma åt bankernas åsikter har vi valt respondenter som arbetar på respektive 
bank och som har bra överblick över bankens värderingar och tankar. Vårt urval av 
respondenter baserades även på deras kunskaper och erfarenheter om kreditbedömning av 
ägarskifte. Då Andersson (2001) kom fram i sin studie att bankmännens erfarenhet 
påverkade kreditbedömningen i en viss grad, ställde vi upp krav som samtliga 
respondenter måste uppfylla för att se till att vi fick likvärdig information ifrån dem. De 
krav som ställdes var att personen skulle ha arbetat med kreditbedömning/kreditfrågor i 
flera år (mer än fem år), främst med små företag, samt att de har varit involverade i ett 
antal ägarskiften i samband med kreditbedömningen. Detta för att erhålla rikligt och 
relevant information om vårt problemområde. Vi valde endast en person från varje bank 
som skulle ingå i undersökningen, dels för att vi ansåg att de krav vi ställde på personen 
var tillräckliga för att få omfattande och trovärdig information och dels för att vi inte 
trodde att fler personer skulle leda till att vi fick mer nyanserade svar då de sitter nära 
varandra. Som tidigare har nämnts ville vi ta reda på bankens syn och inte den specifika 
individen, och därmed förväntas att deras svar reflekterar bankens åsikter.  
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För att hitta dessa personer började vi med att kontakta respektive banks personalchef för 
att sedan komma vidare och hitta den person i organisationen som de tyckte var 
lämpligast för vår studie. Enligt Jacobsen (2002) är denna metod mest användbar när 
forskaren inte vet exakt vilken person som skall väljas.  
 

3.4.2 Intervjuguidens utformning 

 
I intervjuguiden har vi valt att börja med några korta introduktionsfrågor där 
respondenten skall berätta om sin bakgrund. Frågorna berör respondentens befattning och 
erfarenhet. Vidare fokuserar intervjuguiden på två övergripande tematiska frågor 
nämligen ägarskifte och redovisningsinformation (se bilaga 1). De tematiska frågorna 
relateras till ämnet för intervjun och till de teoretiska föreställningar som ligger till grund 
för undersökningen (se bilaga 2). Ur de tematiska frågorna preciseras sedan själva 
intervjufrågorna även kallade de dynamiska frågorna (Kvale, 1997).  
 
Enligt Kvale (1997) är en intervju egentligen ett samtal som har en struktur och ett 
speciellt syfte. Vi har försökt att vara så precisa som möjligt för att få så fokuserade svar 
som möjligt. Intervjuguidens frågor gör det möjligt för oss att kontrollera situationen och 
styra respondenten rätt (Kvale, 1997). 
 
Vi har utformat intervjuguiden med samma ordning som den teoretiska referensramen. 
Intervjuguidens dispositiva utformning är gjord för att förenkla själva analysarbetet och 
för att läsaren bättre skall förstå innehållet. 
 

3.4.3 Primärdata 

 
Eftersom alla banker har kontor belägna i Halmstad och möjligheten till besöksintervjuer 
existerade, valde vi denna insamlingsmetod istället för intervjuer via telefon. 
Besöksintervjuer gör det lättare att få personlig kontakt med intervjuobjektet och 
observera hur respondenten uppträder under intervjun, vilket underlättar uppfattningen 
om hur djupt vi kan gå tills intervjupersonen känner sig besvärad. Dessutom är det lättare 
för respondenten att ljuga under en telefonintervju (Jacobsen, 2002).  
 
De personliga intervjuerna genomfördes med Handelsbanken, SEB och Swedbank, alla 
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under samma dag. Däremot ville inte Nordea ställa upp på en intervju. Ett alternativ till 
bortfallet skulle vara att välja ett bankkontor i en annan stad. Vi uteslöt detta alternativ 
eftersom vi ville att alla banker skulle ha samma förutsättningar, detta för att kunna göra 
en jämförelse mellan dem och minimera inverkan av lokala skillnader. 
 
Inför själva intervjun skicka vi ut intervjuguiden via e-post till samtliga respondenter. I 
detta meddelande presenterade vi oss själva och vår undersökning, vi beskrev dess syfte 
och angav de förutsättningar som gällde för att kunna besvara frågorna, dvs. definitionen 
av små företag samt den speciella situationen med ägarskifte som respondenterna hela 
tiden skall utgå ifrån när de skall besvara frågorna. Detta för att respondenterna skall 
kunna förbereda sig inför intervjun och ge utförligare svar.   
 
Under intervjun följde vi intervjuguiden som vi på förhand har utarbetat och skickat ut, 
även utrymme för följdfrågor fanns under intervjun. Detta för att få med all information 
som var relevant för vår studie vilket även förespråkas av Jacobsen (2002). För att 
intervjun skulle flyta på och för att vi inte skulle missa viktig information använde vi 
bandspelare, självklart efter godkännande från respondenten, men även anteckningar 
gjordes för att underlätta för oss själva att kontrollera att vi fick med allt.  
 
Själva intervjun varade i genomsnitt ca 45 min på varje bank. Dock anser Jacobsen 
(2002) att en optimal tidsram är mellan 1 till 1½ timme. Han menar att det kan bli svårt 
att få all relevant information och få den fördjupad under en ½ timme och mer än 2 
timmar blir respondenten ganska uttröttad. Då respondenterna hade mycket att göra, fick 
vi nöja oss med under en timme. Tack vare att vi sände ut intervjuguiden i förväg fick vi 
ändå all information vi behövde.  
 

3.5 Analyseringsmetod 
 
Efter att intervjuerna var genomförda började vi med att lyssna igenom 
bandinspelningarna och skrev ner all rådata på datorn i Microsoft Word.  Detta rika och 
oöverskådliga material behövde sedan systematiseras och reduceras till mer begripbar 
information. Enligt Jacobsen (2002) skall denna process upprepas flera gånger men den 
är nödvändigt för att hitta mönster och få nya insikter om fenomenet. Dock är det viktigt 
att inte utelämna information som kan vara relevant. För att förhindra detta, anser 
Jacobsen (2002) att analysen bör hållas så öppen som möjligt i inledningen för att sedan 
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gradvis snäva in informationen. Vi tog därför ut det som var relevant för vår studie och 
kategoriserade informationen i olika huvudteman (ägarskifte och 
redovisningsinformation) och sedan underteman (intern- och extern 
redovisningsinformation). Sammanställningen bearbetades till mer läsbar form och 
presenteras i empirin i föreliggande studie. Vi valde att presentera varje bank för sig 
enligt samma struktur för att underlätta för läsaren att följa med och få en samlad bild av 
hur respektive bank tycker.  
 
Vidare har bankerna jämförts med varandra men även med teorin för att hitta skillnader 
och likheter mellan dem. De mönster och samband som urskiljdes sammanställdes och 
presenteras i analysdelen i föreliggande studie.   
 

3.6 Validitet 
 
Validering handlar om studiens resultat avser fenomenets riktighet, att vi verkligen har 
besvarat det vi vill undersöka (Jacobsen, 2002). Genom att vi ständigt har utgått från vår 
problemställning och syfte har vi sett till att validiteten hålls på en hög nivå. Vi har även 
haft klara definitioner och avgränsningar att följa efter för att inte komma bort från vårt 
mål.  
 
För att den litteratur och sekundärdata som samlades in skulle vara trovärdig utgick vi 
från tidskrifter som var granskade. Resultat som framkommer i tidigare forskning har vi 
byggt vidare på i vår studie, vilket ledde till vår intervjuguide. Frågornas relevans har 
dels kontrollerats av opponentgrupper och handledare vid seminarierna och dels att de 
stämmer överens med vårt problem och syfte. Vi har varit noga med att inte ha ledande 
frågor för att förhindra att resultatet påverkas av själva mätinstrumentet. Vi är dock 
medvetna om att tidigare forskning kan ha färgat vår syn på fenomenet. Då vi vill testa 
om tidigare studier kan överföras till ägarskifteskontexten kan vi inte undgå detta, utan vi 
har försökt att finna flera studier som utgår från olika perspektiv för att få en nyanserad 
bild över problemet.  
 
Vi försökte säkerställa att vi fick trovärdiga svar från intervjupersonerna genom att välja 
personer med stor kunskap och erfarenhet av vårt problemområde. Även 
besöksintervjuerna gjorde det möjligt för oss att observera hur intervjupersonerna 
agerade. Alla intervjupersoner upplevdes vara genuina och tillmötesgående under 
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intervjun, dock vissa mer än andra, och inga tecken på lögner märktes. Dels för att vi inte 
hade några känsliga frågor och dels för att själva intervjun tog plats på deras kontor där 
de känner sig trygga.  
 
Eftersom vi har valt att genomföra djupintervjuer med ett fåtal respondenter blir resultatet 
svår att generalisera. Jacobsen (2002) menar ändå att kvalitativa studier går att 
generalisera men inte att bevisa. Han menar vidare att om flera studier påvisar samma 
resultat kan med viss säkerhet resultatet generaliseras till en större population. I vårt fall 
finns det studier som visar att lokala skillnader existerar mellan bankerna vilket innebär 
att vårt resultat inte går att generaliseras. Dock omfattar vårt problem och syfte inte detta 
krav.  
 

3.7 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om studien går att upprepa, att två oberoende undersökningar med 
samma syfte och metod kommer fram till samma resultat (Svenning, 2003). Här är det 
viktigt att minimera intervjuareffekten och kontexteffekten för att inte påverka studiens 
reliabilitet (Jacobsen, 2002).  För att reducera intervjuareffekten har vi hela tiden varit två 
intervjupersoner närvarande vid alla intervju och försökt hantera situationen på liknande 
sätt. Vi valde att dela upp frågorna där samma person ställde samma fråga till alla 
bankerna för att ge samma stimuli till varje bank.  När det gäller kontexteffekten valde vi 
att intervjun skulle äga rum på respektive bankkontor. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen 
med detta att intervjupersonen känner sig trygg i sin naturliga miljö medan nackdelen är 
att det kan uppstå störande moment, som t.ex. telefoner eller kollegor hela tiden avbryter. 
Dock upplevde vi inget sådant inslag under intervjuerna. 
 
Ytterligare hot mot reliabiliteten är att undersökaren slarva med analysen. Det kan handla 
om ofullständig registrering av data eller om bedömningsproblem (Jacobsen, 2002). 
Eftersom vi spelade in intervjuerna och har bevarat inspelningarna är informationen 
fullständigt. Däremot kan vår subjektiva kategorisering av informationen ha påverkat 
studiens reliabilitet. Jacobsen (2002) menar att detta problem kan lösas genom 
upprepning, helst av andra forskare. Om oberoende forskare kommer fram till samma 
resultat innebär detta att reliabiliteten är hög (Jacobsen, 2002).  Detta har vi inte haft 
möjlighet att göra, utan vi har kontrollerat varandra och försökt vara kritiska i våra 
bedömningar.  
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Slutligen har vi försökt att vara tydliga med hur vi har gått till väga med denna studie, 
därför anser vi att reliabiliteten ändå är hög.  
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4 Empiri 
I föreliggande avsnitt presenteras den empiri som samlas in från de personliga 
intervjuerna som genomfördes på bankerna. Bankerna presenteras var för sig och 
kapitlet avslutas med en sammanfattning av empirin.  
 

4.1 Handelsbanken 
 
Vid vår intervju på Handelsbanken intervjuade vi Fredrik Johnsson. Fredrik arbetar som 
företagsmarknadschef på handelsbanken i Halmstad. Arbetet innebär att han har 
personalansvar såväl som kundansvar gentemot företag.  Vidare berättar han att han har 
en bakgrund som civilekonom, utbildad och klar 1995. Erfarenheten av ägarskifte är god 
då han tidigare arbetat som kredithandläggare och då stött på ett antal ägarskiften. 
Respondenten berättar att han funderar över 40-talisterna och hur det kommer att se ut 
när dessa skall sälja sina företag. Han uppskattar att den stora bommen väntas inom en 
fem års period. 
 

4.1.1 Ägarskifte 

 
Johnsson menar på att det inte är någon avsevärd skillnad på en kreditbedömning vid ett 
ägarskifte gentemot en vanlig kreditbedömning. Han betonar vikten av att ha en god 
relation med sina kunder och att all kreditgivning bygger på ett gemensamt och 
ömsesidigt förtroende. Vid ett ägarskifte gör därför banken en grundlig undersökning av 
den nye ägaren för att skaffa sig en uppfattning om personen. Detta är speciellt viktigt om 
den nye ägaren inte är känd av banken sedan tidigare. 
 
Något formellt regelverk följer de inte men Johnsson berättar att de har sin syn på hur en 
förvärvskredit skall gå till. Han berättar att de nästan alltid utgår från kassaflödet hos ett 
företag. Vid riktigt stora affärer tar de mindre bankkontoren hjälp av huvudkontoret i 
Stockholm. Huvudkontorets Corporate Finance avdelning fungerar som en förlängd arm 
ut i de övriga bankkontoren. 
 
Johnsson förklarar att de kan bistå med assistans vid värdering av företag men att de är 
väldigt försiktiga med att blanda sig i för mycket. Inte heller hjälper de kunder med att 
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hitta köpare eftersom de själva ofta löser den biten. På frågan om eventuella risker med 
ett ägarskifte svarar han att det är viktigt att ta reda på den nye ägarens intentioner. Det är 
också viktigt att titta på hans/hennes kredithistoria. Han förklarar att de lägger stor vikt 
vid att undersöka om den nye ägaren har tillräckliga ekonomiska muskler och om 
han/hon är villiga att satsa och ta den risk som engagemanget kräver. 
 
Johnsson anser inte att det är så stora skillnader mellan om ägarskiftet sker internt eller 
externt eftersom det går till på ett liknande sätt. Det som dock skall sägas är att de ofta 
känner en familj väldigt väl och att de därför redan på förhand har en relation med den 
nye ägaren. Vid ett intern skifte stannar ofta den gamle ägaren kvar i organisationen på 
ett eller annat sätt. Han menar dock att de granskar siffermaterialet lika mycket oavsett 
om ett ägarskifte sker internt eller externt. 
 

4.1.2 Redovisningsinformation 

 
Banken fäster speciell vikt vid den externa redovisningsinformationen, årsredovisningen, 
speciellt eftersom den är externt granskad av en revisor. De kräver att få in reviderade 
bokslut vilket fungerar som en garanti för att informationen håller hög kvalitet. Utöver 
boksluten, betonar vår respondent återigen vikten av att upprätthålla en god relation med 
sina kunder. 
 
Vidare berättar Johnsson att Handelsbanken inte fäster stor vikt vid budgeten som ett 
hjälpmedel. Detta beror på att Handelsbanken själva inte använder sig av budgeten som 
styrmedel. Han tillägger dock att de ändå ser till kundens framtida strategier och vad de 
har för prognoser för framtiden.  
 
Banken tittar mycket på historisk information och försöker sedan uppskatta den framtida 
utvecklingen. Utöver prognoser kräver även banken in löpande redovisning för att hålla 
sig uppdaterade. De lägger dock ej lika stor vikt vid dessa som vid årsredovisningen. 
Respondenten anser att kravet på att få in redovisningsrapporterna är rimliga att begära. 
Respondenten berättar vidare att de i vissa fall skriver avtal med kunder om vad de skall 
leverera för slags information. Det kan till exempel gälla månads- eller kvartalsbokslut.  
 
Vi ställde frågan för hur många år bakåt de hämtar in redovisningsinformation och fick 
då svaret att de ofta hämtar in för tre år bakåt i tiden. Informationen är lättillgänglig då 
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den finns att tillgå via Internet. Johnsson berättar att de utför en grundlig uppföljning per 
år men att de fortsätter att följa kunden noga. Skulle något hända med ett företag som 
skulle kunna äventyra det kreditengagemang som banken har med företaget så försöker 
de hämta in så färska siffror som möjligt. Johnsson anser inte att de följer upp ett företag 
som gått igenom ett ägarskifte annorlunda eller oftare än ett vanligt kreditengagemang. 
 

4.1.2.1 Intern redovisningsinformation 

 
Den viktigaste interna redovisningsinformationen är prognoserna enligt Johnsson. Det är 
utifrån dessa som banken jämför den historiska informationen med för att skapa sig sin 
uppfattning om företagets framtida intjäningsförmåga. Johnsson anser att prognoserna är 
den framtidsorienterade informationen som bäst kompletterar den historiska 
informationen. Vi bad även honom att rangordna den interna redovisningsinformationen 
och han väljer just prognoserna som nummer ett. Därefter ger han den löpande 
redovisningen näst mest betydelse och sist väljer han att sätta budgeten. Detta eftersom, 
som han tidigare nämnt, Handelsbanken inte använder sig av budget som styrmedel. 
 

4.1.2.2 Extern redovisningsinformation 

 
Johnsson tycker att den viktigaste externa informationen är balans- och 
resultatrapporterna. Balansen speglar tillståndet i företaget, hur det mår, medan 
resultatrapporten visar på företagets omsättning. Han berättar vidare att Handelsbankens 
värderingsprinciper alltid utgår från ett så kallat ”worst case scenario”.  Ett sådant 
scenario utgår från vad som händer vid en eventuell konkurs. Detta medför att 
värderingen blir försiktig. Den externa redovisningen rangordnade Johnsson enligt 
följande. Först sätter han balansrapporten, detta för att den enligt honom bäst visar det 
rådande tillståndet i företaget. Som nummer två väljer han att sätta resultatrapporten och 
sist i rangordningen väljer han den övriga reviderade informationen som till exempel 
finansieringsanalysen och noterna. 
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4.2 SEB 
 
Respondenten på SEB, Per Greiff, har läst juridik i Lund. Efter juristutbildningen 1985 
tog han en traineeutbildning på en bank. Han har därefter arbetat som bankjurist i ett antal 
år. Kreditfrågor har han hållit på med i över 15 år. Nu är han SEBs 
företagsmarknadschef, vilket innebär att han är ansvarig för bankens företagsaffärer i 
södra Halland, ett område som omfattar Halmstads-, Falkenbergs-, Hylte- och Laholms 
kommun. Under alla dessa år han har jobbat i bank har han stött på och varit med i ett 
antal transaktioner med ägarskifte. Greiff menar att det har blivit ännu vanligare under 
det senaste året och de förväntar sig ännu mer framöver med alla de 40-talister som 
bedriver bolag som skall skiftas de närmaste åren, omkring 180 000 bolag. Bara under det 
senaste halvåret har han varit med i 5-6 ägarskiften, men även tackat nej till ett par. Detta 
är ett område som SEB har fokuserat på och funderat mycket kring hur dessa frågor skall 
lösas.  
 

4.2.1 Ägarskifte 

 
Greiff berättar att det inte finns någon större skillnad mellan en kreditbedömning av ett 
ägarskifte jämfört med en vanlig. SEB har en gemensam kreditpolitik som de resonerar 
kring vid en kreditgivning. Det första villkoret som skall uppfyllas är förtroendet till 
personen som bedriver företaget, vilken söker krediten. När det kommer in en ny ägare är 
det en ny person som kreditgivaren måste lära känna och få förtroende för. Kreditgivaren 
vill veta om den nya personen är kompetent för att ta över, om personen har tillräcklig 
med kunskaper och erfarenheter om att driva ett företag till framgång. Efter när detta krav 
på förtroende är uppfyllt gör kreditgivaren en analys utifrån resultat- och 
balansräkningen. Banken har en policy att alltid titta på bolagets historik men även 
budgetar och prognoser om framtiden. Respondentens erfarenhet är att bolag som har 
tjänat en viss summa i många år kommer att tjäna lika mycket de kommande åren också. 
Visar budgetarna en annan riktning vill han veta orsaken till denna förväntning. Förutom 
nämnda delar är det viktigt, enligt honom, att kreditgivaren även tittar på kassaflödet 
vilket försörjer företagets återbetalning av krediten.  
 
Greiff berättar vidare att banken fungerar som en rådgivare för företag som genomgår 
ägarskifte. Banken är med i att strukturera finansieringen och ge synpunkter på denna. De 
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är aldrig involverade och vill inte vara involverade i själva transaktionskedjan, utan det är 
revisorernas och juristernas jobb, menar han. Ägarskifteskonstruktionen innebär oftast att 
ett nytt bolag bildas för att förvärva det befintliga företagets aktier eller inkråm. Det 
banken utför för att strukturera finansieringen är analyser som bygger på en 
startbalansräkning över den nybilda koncernen samt budget, resultat och likviditetsflöde 
för att analysera hur det köpta bolaget kan försörja upp likvida medel till dess 
moderbolag och trycka bort förvärvskrediten. Banken vill helst få bort förvärvskrediten 
på fem år, men kan tänka sträcka sig till åtta år om dotterbolaget är tillräckligt starkt. Idag 
finns det gott med pengar på marknaden och det tycker Greiff är ett bekymmer eftersom 
priserna på bolagen går upp. Det innebär att det blir tufft att räkna hem ett förvärv på fem 
år. I genomsnitt ligger priset på 5,4 gånger årsvinsten, men i det senaste året är den uppe i 
8-9 gånger årsvinsten. Banken kan bidra med 50 % av förvärvet och köparen får täcka 
resten. Detta är många gånger ett problem då köparen inte har dessa pengar att skjuta in 
med. Banken kan i det här läget tittar på dotterbolagets utdelningsbara medel som kan 
skickas upp till moderbolaget för att återbetala lånet. Alternativt är att moderbolaget 
ställer ett ”management fee”, dvs. en avgift till dotterbolaget för ledningsgruppens 
tjänster.  
 
Eventuella risker som kan uppstå i den nya relationen är att den nya ägaren inte är lika 
skicklig att sköta bolaget som den tidigare ägaren. Greiff menar att när de har pressade 
priser och mycket att försörja upp, då är de mer benägna att ta mer risker. När det gäller 
skillnader mellan internt och externt ägarskifte, gör de mer grundligare undersökning av 
en utomstående aktör än en person inom familjen som de redan känner. De hämtar in 
upplysningar på honom/henne från UC och kontrollerar att han/hon inte är med i 
näringsregistret, men i slutändan bygger kreditgivningen på förtroende. Greiff är dock 
mer positiv till externt ägarskifte när en utomstående, professionell aktör tar över än 
internt inom familjen. Han tycker det är bra att få in nytt syre, tankar och idéer i företaget. 
 

4.2.2 Redovisningsinformation 

 
Den redovisningsinformation som banken tycker är viktig och begär in vid ägarskifte är 
framförallt reviderade bokslut, framåtriktade budgetar, kassaflödesanalyser och en 
startbalansräkning. Inför kreditmötet skickar de ut en agenda till kunden om vad som 
skall behandlas på mötet och vilka rapporter banken vill att kunden skall förbereda inför 
träffen för att mötet skall bli så givande som möjligt. Om kraven som banken ställer 
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tycker respondenten är rimliga även om mindre företag ofta tycker det är jobbigt och 
dyrt. Personligen finner han att de företag som brukar gå bra arbetar mycket med 
likviditetsplaneringar och därför är det viktigt för ett företag att har koll på 
likviditetsflödet. Han menar att rapporterna utgör ett bra hjälpmedel för företagen. 
Kvaliteten på underlaget baseras på förtroendet för personen som upprättar dessa 
rapporter, oftast revisorn. Dock ställer de inga krav på att företaget byter revisor som 
banken inte har förtroende för, utan de ifrågasätter bara materialet.  
 
Uppföljningsarbetet sker minst en gång om året, där kreditgivaren och ägaren träffas för 
att gå igenom bokslutet och prata om hur året har gått. Bokslut hämtas in för tre år bakåt i 
tiden. För de företag som har genomgått ett ägarskifte sker uppföljningen mer frekvent 
det första året efter förvärvet, minst en gång i kvartalet. Dock tycker Greiff att de inte är 
tillräcklig aktiva idag mot kunderna. De har 2000 kunder som fördelas mellan 6-7 
personer. Dessa personer är kundansvariga för 100 kunder var som de aktivt arbetar med, 
främst större kunder men även kunder som inte går lika bra. Resterande kunder som går 
bra sköter sig själva. Risken finns för att dessa inte blir nöjda med banken på sikt. 
Däremot har banken koll på hur mycket de tjänar på varje kund, detta för att veta vilka 
som är mest lönsamma och vilka som innebär högst risk.  
 

4.2.2.1 Intern redovisningsinformation 

 
Vi bad respondenten att rangordna den interna redovisningsinformationen och Greiff 
tycker att ränteteckningsgraden och konsolideringen är viktigast att titta på vid en 
kreditbedömning. Medan ränteteckningsgraden visar hur många gånger det operativa 
resultatet kan betala räntan i tid, visar konsolideringen hur stor fallhöjd det finns i 
balansräkningen. På sikt vill banken att företaget skall ha en konsolidering på 25 %, dvs. 
att 25 % av balansräkningen finansieras av företagets egna pengar, medan resten fördelas 
med 25 % hos leverantörerna och 50 % hos banken. Kommer konsolideringen under 15 
% övergår bankens finansiering till riskfinansiering, dvs. att banken äger en allt för stor 
del av balansräkningen. En rimlig nivå på ränteteckningsgraden är 2-2,5 gånger. Dock 
gör det inget om den sjunker till 0,5 under en viss tid tycker Greiff, bara om företaget har 
en handlingsplan där dem vet hur dem skall komma tillbaka igen. Greiff nämner även att 
prognoser och budgetar är viktiga att begära in för att få in information om framtiden. 
Just prognoser rangordnar han som näst viktigast. Han anser dock att dessa inte är lika 
trovärdiga som den historiska informationen. Sist väljer Greiff att sätta budgeten, detta 
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eftersom den ofta är bestämd långt i förväg och därför inte är lika aktuell som övriga 
delar av den interna redovisningsinformationen. 
 

4.2.2.2 Extern redovisningsinformation 

 
Vi bad även Greiff att rangordna de olika delarna i årsredovisningen. Han förklarar att 
han föredrar de delar i årsredovisningen som visar den mest aktuella informationen, 
finansieringsanalysen och resultatrapporten. Vidare berättar han också att 
balansrapporten är lättare för företagen själva att justera och att den därmed är mer 
subjektiv än årsredovisningens övriga delar. Den visar också äldre siffror än 
finansieringsanalysen och resultatrapporten och är därför inte lika aktuell. I enlighet med 
hans preferenser väljer han att rangordna finansieringsanalysen som nummer ett. Som 
nummer två väljer han resultatrapporten och sist väljer han att sätta balansrapporten.  
 

4.3 Swedbank 
 
På Swedbank intervjuade vi Stefan Ståhl. Han är utbildad ekonom och har arbetat i 
Swedbank sedan 1974. Han berättar vidare att han fått ta del av mycket internutbildning 
inom banken. Erfarenheten av företagskrediter är stor då han har arbetat med det de 
senaste 20 åren. Idag arbetar han som företagsrådgivare men han berättar att han tidigare 
arbetat som kreditchef både för privat- och företagsmarknaden. Respondenten berättar att 
han i dagsläget har ansvar för ett stort antal kunder på företagsmarknaden. Erfarenheten 
av ägarskifte är stor då det alltid har existerat och han själv har varit involverad i ett antal 
uppköp genom åren.  
 

4.3.1 Ägarskifte 

 
Ståhl menar på att arbetet vid ett ägarskifte inte skiljer sig åt mot en vanlig kreditrelation i 
den mån att de gör det mesta av arbetet själv även vid ett ägarskifte. Han berättar dock 
vidare att det finns specialkompetens att vända sig till om det skulle behövas. Banken har 
ett stort intresse av att vara med när företag skiftar ägare. De tar då kontakt med köparen 
för att se om det är aktuellt att ta del av affären. Banken har även ett intresse av att hjälpa 
säljaren med placering av köpeskillingen.  
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Det finns inte några generella regler att följa vid ägarskifte, detta eftersom varje 
försäljning eller upplägg är annorlunda eller unikt. Det finns dock speciella krav som 
banken ställer oavsett situation och ett av de absolut viktigaste är att köparen har egna 
medel att tillskjuta. Det är ett måste för banken att köparen eller den som efterfrågar 
krediten hos banken är villig att satsa och ta egen risk. Vidare berättar Ståhl att det finns 
checklistor och mallar som används som stöd vid förvärv.  
 
Gällande bankens inblandning i ägarskiftesprocessen så berättar Ståhl att de tycker att det 
är bra om banken kommer in i ett tidigt skede av processen. Själva kalkylerna runt 
värderingen är något de inte blandar sig i utan överlåter det till köparen. Swedbank har 
förberett sig väl för de många ägarskiften som komma skall. Banken har också samlat 
kompetens för att vara väl rustade för uppgiften. Det är dock viktigt att värderingen av ett 
företag görs mycket noggrann eftersom en av de största riskerna med ett ägarskifte är att 
köparen betalar ett för högt pris. Ett för högt pris leder till en för stor 
kredit/kostnadskostym. Det finns då en risk att det köpande företaget kan få svårt att 
betala tillbaka inom den tid banken kräver. Ståhl berättar att de normalt eftersträvar en 
återbetalningstid på ungefär fem år. Kombinationen av ett för högt pris och bankens krav 
gör att det initialt blir ekonomiskt tungt att hantera. Han anser också att det finns en risk 
att den nye ägaren inte är lika lämpad att leda företaget som den tidigare ägaren. En 
annan potentiell risk är att banken inte har både säljaren och köparen som kunder.     
 
Vi ställde frågan om han tycker det finns några speciella skillnader mellan ett ägarskifte 
inom en familj och ett externt ägarskifte. Detta tycker han inte att det finns. Han påpekar 
dock att ett ägarskifte inom en familj kan vara lättare i vissa fall, detta mycket på grund 
av lättare krav om betalning. Han menar ändå att det inte existerar några relevanta 
skillnader då det i grunden är samma saker som bedöms och samma ekonomiska 
lösningar som används. 
 

4.3.2 Redovisningsinformation 

 
Gällande redovisningsinformationen så berättar Ståhl att de alltid hämtar in boksluten, 
denna information är dock historisk och för att få en helhetsbild så krävs det också mer 
framåtriktad information. Banken kräver att få in budgetar och prognoser från företagen. 
Utöver det ber de företagen att uppskatta sin framtida utveckling de två - tre kommande 
åren. Det viktiga för banken är enligt respondenten att täcka alla möjliga frågeställningar. 
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Utifrån den inhämtade informationen gör sedan banken sina egna kassaflödesanalyser.  
 
Vidare förklarar han att kvaliteten på den inhämtade redovisningsinformationen varierar 
stort från företag till företag. En del är mycket duktiga på att utforma och producera 
budgetar medan andra ser det som en onödig syssla. För aktiebolag hämtas officiella 
handlingar in, alltså årsredovisningen. När det gäller andra associationsformer såsom 
handelsbolag och kommanditbolag så pratar de med revisorer och med kunden själv för 
att få in inofficiella handlingar som till exempel budgetar och prognoser. Dessa 
inofficiella handlingar är ett krav från banken. Ståhl anser att kraven är rimliga eftersom 
det vore märkligt om kunden skulle vägra att lämna in materialet. Detta skulle banken 
kunna se som en varningssignal att allt inte står rätt till med företaget. 
 
I rådande regelverk krävs det att bankerna gör uppföljning på sina kreditengagemang 
minst en gång om året. Vid det tillfället hämtas både intern och extern 
redovisningsinformation in för vidare analys av banken. Tillsammans med företaget tas 
då internt ett nytt beslut på hela engagemanget. Enligt Ståhl försöker banken träffas oftare 
för att stämma av hur det går. Åtminstone två till tre gånger är vanligt om företaget är 
problemfritt. Banken hämtar in bokslut för två till tre år tillbaka, detta för att ha 
jämförelsetal för en eventuell omsättningsökning eller kostnadsökning. När ett ägarskifte 
har ägt rum följs det upp mycket mer kontinuerligt, ibland till och med månadsvis. Detta 
på grund av den stora skuldbördan och för att banken vill se hur de nya ägarna fungerar. 
Banken vill försäkra sig om att prognoserna håller.  
 

4.3.2.1 Intern redovisningsinformation 

 
Ståhl tycker att prognoser och budgetar är den viktigaste interna 
redovisningsinformationen och att den löpande redovisningen kommer därefter. Han 
betonar än en gång vikten av framtidsorienterad information. Han ombads också att 
rangordna den interna redovisningsinformationen och han sätter då prognoserna främst. 
Skälet är att prognoser är den framtidsorienterade information som han anser vara bäst. 
Budget rangordnas som nummer två och sist väljer Ståhl att sätta den löpande 
redovisningen. 
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4.3.2.2 Extern redovisningsinformation 

 
Gällande den externa redovisningsinformationen så tycker Ståhl att hela siffermaterialet 
är viktigt. Han särskiljer inte på resultat- och balansräkningen utan anser att båda är 
mycket viktiga och att båda fyller en funktion.  Han anser dock att det är viktigt att 
försöka krypa bakom siffrorna i årsredovisningen för att till exempel få reda på vilken del 
det är som egentligen genererar intäkt och som medför förtjänst. Detta går att göra genom 
att studera noterna och finansieringsanalysen. I de delarna ges den förklaring som behövs 
för att se vad som ligger bakom siffrorna i resultat- och balansrapporten. Ståhl väljer 
alltså att sätta resultat- och balansrapporten först. Näst mest betydelse tycker han att 
noterna har och som nummer tre väljer han finansieringsanalysen. 
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5 Analys 
I föreliggande kapitel analyseras det insamlade materialet från bankerna. Informationen 
från datainsamlingen jämförs mellan bankerna men även med teorin. Analysen är 
indelad efter de tematiska delarna, ägarskifte och redovisningsinformation. 
 

5.1 Ägarskifte 
 

Bankens kreditbedömning omfattar en helhetsbedömning av företaget. Faktorer som 

bedöms är företagsledaren, företagets affärsidé, siffermaterial samt säkerheterna 

(Svensson & Ulvenblad, 1994). Enligt Melin och Hall (2005) påverkas banken av ett 

ägarskifte genom att det presenteras nya möjligheter för dem. Banken kan finansiera 

företagsköpet men även hjälpa säljaren med att placera köpeskillingen. Bankerna i vår 

undersökning är överens om att ett ägarskifte inte innebär att de arbetar på ett annat sätt 

än vid en normal och befintlig kreditrelation. Samtliga anser att det är viktigt att skaffa 

sig förtroende för den nye ägaren och att en undersökning om denne därför krävs. På SEB 

arbetar de efter en gemensam kreditpolicy där första steget är just förtroendet för den nye 

ägaren. Därefter tittar de närmre på själva redovisningsinformationen och då främst den 

externa. På Swedbank betonar de också att de har ett stort intresse av att vara med när ett 

företag skiftar ägare. De tar då kontakt med köparen för att se om de vill ta del av affären. 

Vidare berättar han att de också ser möjligheten att hjälpa säljaren med placeringen av 

köpeskillingen. 

 

När det gäller hur pass involverade bankerna är i ett ägarskifte så varierar svaren. 

Handelsbanken förklarar att de är väldigt försiktiga med att blanda sig i själva 

värderingen. SEB däremot berättar att de fungerar som rådgivare för företag som är 

involverade i ett ägarskifte. Vidare berättar de att banken inte är och inte vill vara 

involverade i själva transaktionskedjan, det överlåts till jurister och revisorer. På 

Swedbank tycker de att det är bra om banken kommer in i ett tidigt skede av 

ägarskiftesprocessen. De blandar dock inte sig i själva värderingen av företaget utan 

överlåter det till köparen. Banken vill ändå betona vikten av att företagsvärderingen skall 
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vara noggrann då ett för högt pris leder till att köparen kan få problem i framtiden. Enligt 

Bjuggren och Sund (2002) är själva värderingen av ett företag en väsentlig svårighet vid 

ett ägarskifte. Melin och Hall (2005) förklarar att bankens inblandning kan variera på 

grund av vilka övriga samarbetspartners företagen har tillgång till. 

 

Alla tre banker hyser en oro för den nye ägarens intentioner efter ett ägarskifte. Bankerna 

ser en risk i att den nye ägaren inte är lika skicklig som den tidigare ägaren. 

Handelsbanken undersöker köparens tidigare kredithistoria för att se om det föreligger 

några oegentligheter. Swedbank förklarar att det även finns en fara med att inte ha både 

köparen och säljaren som kunder eftersom de då inte har full kontroll. På SEB ser de en 

risk med att den nye ägaren tar större affärsmässiga risker för att klara sina 

återbetalningar. Sinkey (2002) menar att förhållandet mellan bank och företag är baserat 

på tillit och ett fritt flöde av information mellan dem. När banker upplever att det finns en 

risk att ta hänsyn till så arbetar de med olika typer av övervakning för att säkerställa sina 

lån. Detta medför enligt Berggren (2002) att bankerna medverkar till att skapa en sund 

finansiell organisation hos sina klienter. Denna övervakning är enligt Eisenhardt (1989) 

en agentkostnad för finansiären. 

 

Ett ägarskifte kan antingen ske internt eller externt. Båda typerna innebär olika problem 

och utmaningar för både säljaren och köparen (Melin, Brundin, Haag, Hall, Nordqvist & 

Wigren, 2007; Johansson & Falk, 1998).  Handelsbanken och Swedbank anser inte att det 

är någon större skillnad på om ägarskiftet sker internt eller externt. De berättar att de 

arbetar på samma vis oavsett om skiftet sker inom en familj eller externt. Båda två 

inflikar dock att det ibland kan underlätta om skiftet sker inom en familj. Detta eftersom 

de redan på förhand ofta känner till den nye ägaren och att den gamle ägaren ofta stannar 

kvar i organisationen efter försäljningen. Detta betyder att de redan har ett uppbyggt 

förtroende för den nye ägaren. SEB utför en mer grundlig undersökning när en extern 

aktör är inblandad till skillnad mot om skiftet ägt rum internt. De är trots detta mer 

positiva till ett externt skifte då det ofta innebär att nytt liv och nya idéer implementeras i 

företaget. Svensson (2003) styrker SEB:s uttalande genom att säga att 

redovisningsinformation används mer grundligt och mer omfattande när det gäller nya 
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kunder än redan befintliga kunder där ett förtroende redan har upprättats. 

 

5.2 Redovisningsinformation 
 
Bankerna tycker att det är viktigt att få både historisk och framåtriktad information om 
företaget för att göra en kreditbedömning om företagets återbetalningsförmåga. Därför 
begär de in både intern och extern redovisningsinformation. Dock nämner två av 
bankerna att personbedömningen var viktigare än redovisningsinformationen. Enligt 
Svensson (2003) måste bankerna förstå hela verksamheten för att kunna göra en korrekt 
bedömning, men hon menar ändå att redovisningsinformationen är en viktig del vid 
kreditbedömningen vilket styrks av Anderson (2001) också. Den 
kreditbedömningsmodell som är vanligast benämns 5C-modellen vilket bankerna brukar 
arbetar efter vid kreditbedömningar. En av de variabler som skall undersökas är just 
företagsledarens personliga karaktär (Sinkey, 2002). 
 
Även om bankerna är överens om att redovisningsinformationen är viktig för 
kreditbedömning finns det skillnader på hur de värdesätter olika typer av 
redovisningsinformation. Handelsbanken som har en intern filosofi, vilket innebär att de 
inte tror på budgeten som ett värdefullt styrmedel, efterfrågar därför inte dessa rapporter 
från deras kunder utan fäster större vikt vid den externa redovisningen som är mer 
tillförlitlig då den skall vara granskad av en revisor. Bruns (2004) förklara att 
anledningen till att bankerna använder årsredovisningen var dess lättillgänglighet och 
pålitlighet.  Däremot vill Handelsbanken ha in prognoser för att få en uppfattning om 
vilka intentioner företaget har om dess framtid. Detta överensstämmer med de andra två 
bankerna som också begär in prognoser över framtiden. Budgetar och prognoser är ett 
redskap som företag använder för att hjälpa dem med det operativa arbetet (Samuelson, 
2004). 
 
Förutom prognoser, budgetar och bokslut begär SEB även in kassaflödesanalyser och en 
startbalansräkning över det nybildade företaget. Detta tar dock ingen av de övriga 
bankerna upp som något viktigt. Även Svensson & Ulvenblad (1994) kommer fram till 
att balans- och resultaträkning samt likviditetsbudget är den mest betydelsefulla 
redovisningsinformationen vid kreditbedömningen.  
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För att få in dessa redovisningsrapporter kontaktar bankerna kunden när det är aktuellt. 
Handelsbanken nämnde att de i vissa fall upprättar avtal med kunden för att säkerställa att 
kraven uppfylls, vilket överensstämmer med vad Svensson (2003) kommer fram till. 
Hennes studie visar att bankerna ställer krav på att redovisningsinformationen måste vara 
tillgängliga för att banken skall kunna ta del av materialet och detta regleras i avtalet med 
kunden. Vidare tycker de inte att kraven som de ställer var orimliga då företagen ändå 
behöver sådan information för att styra verksamheten, annars ansågs de inte vara 
kreditvärdiga. Även vår undersökning visar på att bankerna anser att kraven de ställer är 
rimliga. Företagen har nytta av dessa rapporter enligt SEB och menar vidare att de skall 
användas som ett hjälpmedel för företaget att styra verksamheten och att det är viktigt att 
dem ha koll på likviditetsflödet. Swedbank menar att det skulle vara märkligt om kunden 
vägrar att lämna in materialet. Detta skulle Swedbank uppfatta som en varningssignal att 
något inte står rätt till i företaget.  
 
Alla tre banker hämtar alltid in bokslut vid kreditbedömning, ofta för tre år bakåt i tiden, 
vilket kan jämföras med Svenssons (2003) studie där kreditgivarna alltid eller ofta hämtar 
in årsredovisningar och företagsintern redovisningsinformation vid kreditbedömning av 
små företag. När det gäller hur frekvent bankerna följer upp ett företag som de har en 
kreditrelation till varierar mellan bankerna. Handelsbanken och SEB gör i vanliga fall 
uppföljningar minst en gång om året medan Swedbank försöker följa upp två till tre 
gånger per år. Dock tycker SEB att fler uppföljningar var önskvärt. Har företaget 
genomgått ett ägarskifte sker uppföljningen mer frekvent hos SEB och Swedbank. SEB 
har fler uppföljningar det första året efter ett ägarskifte, minst en gång i kvartalet, medan 
Swedbank kan uppföljningsarbetet ibland ske månadsvis efter ett ägarskifte. Detta skiljer 
sig på Handelsbanken som anser att det som styr antalet uppföljningar är 
risken/osäkerheten i krediten, endast för de företag som skulle äventyra krediten vill de 
ha in så färska siffror som möjligt. Ett ägarskifte kan leda till att osäkerheten i en relation 
ökar. Svensson (2003) menar att omfattningen av inhämtningen är större och 
uppföljningen mer frekvent när det gäller nya kunder. Det kan relateras till 
informationsasymmetrin som finns mellan parterna. Den nya kunden har mer information 
om situationen än banken (Landström, 2003). Därför arbetar bankerna ofta med olika 
övervakningsaktiviteter för att säkerställa sina lån och för att ha uppsyn över sina kunder 
(Berggren, 2002). 
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5.2.2.1 Intern redovisningsinformation 

 
Bank/Rangordning 1 2 3 
 
Handelsbanken 

Prognoser Löpande 
redovisning 

Budget 

 
SEB 

Löpande 
redovisning 

Prognoser Budget 

 
Swedbank 

Prognoser Budget Löpande 
redovisning 

Tabell 1: Bankernas rangordning av den interna redovisningsinformationen 
 
Banker efterfrågar inte bara aktuell årsredovisningsinformation utan även 
framtidsorienterad information som till exempel prognoser (Bruns, 2001). Tabell 1 visar 
hur bankerna rangordnar den interna redovisningsinformationen. Inga av bankerna 
rangordnar likvärdigt och en noterbar detalj är att posten löpande redovisning inte ges 
samma betydelse av någon av bankerna. SEB som rangordnar den löpande redovisningen 
som mest betydelsefull menar att företaget måste hålla sig på en viss nivå för att banken 
inte skall anse krediten som en riskfinansiering. Genom att räkna ut nyckeltalen 
ränteteckningsgrad och konsolideringsnivå har banken uppsikt över krediten. Catasús, 
Gröjer, Högberg & Johrén (2001) menar att nyckeltalen är ett hjälpmedel för att fånga 
upp väsentliga aspekter av verksamheten. 
 
En annan detalj att lägga märke till är att ingen av våra respondenter anser att budgeten är 
den viktigaste interna redovisningsinformationen medan prognoserna rangordnas bland 
toppen. Handelsbankens låga värdering av budgeten härröra från deras övertygelse att 
den inte tillför något i någon större utsträckning och därmed inte kräver in dessa från 
deras kunder. Alla tre banker påpekar att det är viktigt att hämta in framåtriktad 
information och därför begär de in prognoser. Budgetar och prognoser kan ha olika 
syften, men den viktigaste uppgiften är att prognostisera det ekonomiska utfallet för att få 
reda på om framtiden och förbereda sig inför denne (Andersson, 1997). 
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5.2.2.2 Extern redovisningsinformation 

 
Bank/Rangordning 1 2 3 
 
Handelsbanken 

Balansräkning Resultaträkning Övrig reviderad 
Information 

 
SEB 

Finansieringsanalys Resultaträkning Balansräkning 

 
Swedbank 

Resultat - och 
Balansräkning 

Noter Finansieringsanalys 

Tabell 2: Bankernas rangordning av den externa redovisningsinformationen 
 
Tabell 2 visar hur bankerna rangordnar den externa redovisningsinformationen. Den 
traditionella räkenskapsanalysen ger användbar information om olika aspekter på 
företaget och dess kontext enligt Svensson (2003). Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) 
efterfrågar banker främst resultat-, balans- och likviditetsbudgets. Samtliga av våra 
respondenter tycker att balans- och resultaträkningen är viktiga men ger dem olika 
betydelse. Handelsbanken anser att balansräkningen är den viktigaste 
årsredovisningsinformationen medan för SEB är den mindre betydelsefull. Swedbank kan 
inte särskilja dessa två utan de är lika betydelsefulla men det är även viktigt att krypa 
bakom siffrorna. Värt att notera är även det faktum att SEB rangordna 
finansieringsanalysen som nummer ett medan övriga bankerna inte ger den lika stor 
betydelse. SEB menar att företag med stor framgång, bygger ofta på att kassaflödet är 
under kontroll. Finansieringsanalysen anses vara lämplig som operativt beslutsunderlag 
då den visar konkreta betalningsströmmar i företaget och hjälper till att bedöma 
företagets förmåga att återbetala lånet (Artsberg, 2005). Även Redovisningsrådet (RR 7, 
2007) uttalar sig om att finansieringsanalysen tillsammans med andra finansiella 
rapporter utgör ett användbart underlag för att uppskatta framtida kassaflöden.  
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6 Slutsats 
I föreliggande kapitel redovisas slutsatsen av denna studie samt en diskussion om 
resultatet. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning och implikationer till 
näringslivet. 
 

6.1 Studiens resultat 
 
Denna studie avser att undersöka: ”Vilken redovisningsinformation efterfrågas av banker 
och hur betydelsefull är den vid kreditbedömningen av ägarskifte i små företag? ” 
 
Resultatet av denna studie visar att ägarskifte inte innebär att bankerna arbetar 
annorlunda men dock mer noggrant och grundligt än vid en vanlig kreditbedömning där 
ägarskifte är utesluten. Dock finns en skillnad mellan internt och externt skifte, där 
externt ägarskifte innebär mer noggrannare granskning än vid internt ägarskifte eftersom 
banken oftast redan känner den nya ägaren som skall ta över företaget. Detta beror på att 
bankerna lägger stor betydelse vid förtroendet för företagets ägare. Bankerna hyser 
således en oro för hur den nye ägaren som tar över skall behandla företaget och vilka 
intentioner han eller hon har. Detta medför i sin tur att bankerna ofta utför mer frekventa 
uppföljningar för att undersöka och övervaka sitt kreditengagemang efter att ett ägarskifte 
har ägt rum. 
 
Det är viktigt för bankerna att få in både historisk och framåtriktad information om 
företaget. De åstadkommer detta genom att kräva in både intern och extern 
redovisningsinformation, främst i form av årsredovisningar och prognoser. Den 
information som banken samlar in skall reducera informationsasymmetrin mellan 
parterna och skapa en sund kreditgivning. Även om bankerna är överens att 
redovisningsinformationen är viktigt värdesätts de olika beståndsdelarna olika. Den 
sammantaget mest betydelsefulla interna redovisningsinformationen bland de tre 
bankerna är de företagsinterna prognoserna, dessa rangordnas högt av samtliga tre 
banker. Budgeten ges inte alls en lika stark betydelse. Den externa 
redovisningsinformation som rangordnas högst av bankerna är företagens balans- och 
resultatrapporter. Att balans- och resultaträkningen värderas högst bland bankerna var 
inget oväntat, flera forskare har sedan tidigare också kommit fram till att dessa delar är 
mest betydelsefulla. Då dessa rapporter är reglerade i lag och är offentlig blir 
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informationen lättillgänglig och trovärdig, vilket underlättar bankens arbete. 

6.2 Slutdiskussion 
 
Ägarskifte är ett komplext ämne där varje situation är unik och kräver olika lösningar.  
Därför följer bankerna inte några generella regler när det gäller ägarskifte. Samtliga tre 
banker är överens om att ett ägarskifte innebär att de är mer noggranna och utför mer 
frekventa uppföljningar trots att företaget i sig kanske är kund sedan länge i banken. 
Detta agerande från bankens sida tycker vi är likvärdigt med det agerande som uppstår 
när banken skall ta beslut om en ny kreditrelation. Banken genomför då noggranna och 
grundliga undersökningar om framförallt personen men också företaget. Det kan tyckas 
anmärkningsvärt att ett företag som varit en stabil kund i många år plötsligt behandlas 
som en ny kund, men det tyder enligt oss på att personen, det vill säga ägaren, anses som 
en mycket viktig faktor, kanske den viktigaste, vid kreditbedömning av små företag. 
 
Bankerna efterfrågar både intern och extern redovisningsinformation men vi upplever att 
den externa redovisningsinformationen ges störst betydelse. Framförallt den reviderade 
informationen är en säkerhet för banken. Vi tror att både bankerna och företagen tjänar på 
att informationen är reviderad. Bankerna ser revisorn som en garant för att 
redovisningsinformationen håller hög kvalitet medan företagen får sin redovisning 
granskad av experter. Detta visar att företaget är seriöst och trovärdig.  Ett ägarskifte är 
ofta en komplicerad process både för banken och för köparen. Det underlättar då om den 
information som är involverad i processen håller hög kvalité.  
 
Prognoserna är den interna redovisningsinformation som både efterfrågas mest och ges 
störst betydelse. Bankerna berättar att de jämför prognoser med verkligt utfall. Vi anser 
därför att företagen bör lägga stor vikt vid att upprätta så realistiska prognoser som 
möjligt. Via våra intervjuer har vi också fått intrycket av att budgeten har större betydelse 
för företagen än vad den har för banken. Anledningen tror vi är att budgetarna många 
gånger inte överensstämmer med utfallet, följaktligen har banken inte lika stor förtroende 
för denna rapport. 
 
Vår studie är baserad på primärdata från tre mindre bankkontor. Vi tror att större 
bankkontor i större städer efterfrågar liknande information som de mindre men att 
betydelsen skiljer sig åt. Skillnaden är att personen får mindre betydelse vid 
kreditbedömning i större städer och att redovisningsinformationen, både den interna och 
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externa, ges en större betydelse. Kombinationen av små företag och mindre bankkontor är 
den faktor som vi tror leder till att personen får en sådan stor betydelse för den initiala 
kreditbedömningen. Vår undersökning har också gjort det tydligt att 
redovisningsinformationen får en allt större betydelse längre in i kreditrelationen. 
Uppföljningarna baseras på fakta och siffermaterial från företagen och då främst 
redovisningsinformation.  
 
Vår studie har klargjort att personen är den mest betydelsefulla faktorn initialt vid ett 
ägarskifte. Bankerna prioriterar att skaffa sig ett förtroende för den nye ägaren och det är 
först efter att skiftet ägt rum, det vill säga vid uppföljningarna, som 
redovisningsinformationen blir den mest betydelsefulla faktorn. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har i denna studie undersökt kopplingen mellan redovisningsinformation, 
kreditbedömning och ägarskifte. Under arbetes gång har det kommit upp intressanta 
frågeställningar som vi tycker att fortsatt forskning kan bygga vidare på. Ett förslag är att 
utföra en kvantitativ studie för att se om vårt resultat går att generalisera till en större 
population. Ägarskifte medför att banken kommer att behandla företaget som en ny kund. 
Därför skulle det vara intressant att se om detta gäller för alla banker i Sverige. Dock kan 
små företag ha tillgång till andra finansieringskällor såsom affärskrediter från 
leverantörer. Dessa kan ha en helt annan syn på ägarskifte. Därför kan vidare forskning 
utgå från deras perspektiv.   
 
Det har även visat sig i denna studie att bankerna lägger störst betydelse på personen, 
därför vore det intressant att göra en studie som går djupare in på vilka egenskaper som 
banken tycker att företagsledaren skall besitta. Vilka personliga egenskaper som är 
avgörande för små företag som genomför ägarskifte att erhålla ett banklån.  
 

6.4 Implikation till näringsliv 
 
Banken lägger stor betydelse vid redovisningsinformation, det är därför viktigt att 
företagen noggrant förbereder och utformar de rapporter som grundas på just 
redovisningsinformation. Det är främst den interna redovisningsinformationen som 
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företagen bör arbeta med, detta då den ej granskas av externa experter som revisorn. 
Ägarskiftet kan vara svårt och komplicerat, det är därför viktigt för berörda företag att 
kunna planera och förbereda sig väl inför situationen. Både det säljande företaget och 
köparen ställs inför olika problem. Det är viktigt för säljaren att företaget värderas på ett 
tillfredställande sätt och för köparen är det viktigt att han eller hon har de ekonomiska 
resurser som krävs för ett företagsköp.  
 
För bankens del så kan de jobba på att vara tydligare med de krav de ställer på företagen. 
Genom vårt arbete har vi kommit fram till att bankerna prioriterar redovisningens delar 
olika. Om bankerna lyckas kommunicera ut mer utförligt vad de efterfrågar underlättas 
även deras arbete med kredithanteringen. Det innebär också en mindre kostnad för 
företagen då de klart och tydligt vet vad banken efterfrågar. 
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Bilaga 1 

I 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

1. Vad har ni för utbildning? 
2. Vad är er befattning? 
3. Hur länge har ni arbetat med kreditbedömning? 
4. Hur stor erfarenhet har ni av ägarskifte? 

 
Ägarskifte 

5. Hur påverkar ett ägarskifte en befintlig kreditrelation?  
6. Vilka normer (formella regler) arbetar ni efter vid kreditbedömning i samband 

med ägarskifte? 
7. Vilka faser/delar i ägarskiftesprocessen är ni involverade i? Vilken roll tar ni? 

• På vilket sätt arbetar ni med värdering av företag? 
• På vilket övrigt sätt hjälper ni företag involverade i ett ägarskifte 

(rådgivning och konsultation)? 
8. Vilka eventuella risker kan uppstå i kreditrelationen med den nye ägaren? 
9. På vilket sätt skiljer sig kreditbedömningen vid internt respektive externt 

ägarskifte? 
 
Redovisningsinformation 

10. Vilken redovisningsinformation tycker ni är viktigast vid kreditbedömning? 
11. Vilken redovisningsinformation hämtar ni främst in? (både intern och extern 

redovisningsinformation) 
• Vilken redovisningsinformation kräver ni att kunden skall leverera och hur 

säkerställer ni det? 
• Vilken är er åsikt på de krav som ställs på företagen? Anser ni att de krav 

som ställs är rimliga? 
12. Hur omfattande är den inhämtade redovisningsinformationen och hur ofta hämtar 

ni in redovisningsinformation vid uppföljning av ett företag som skiftat ägare? 
13. Hur rangordnar ni den interna redovisningsinformationen? 
14. Vilken betydelse har de olika delarna i årsredovisningen? (rangordna) 

• Rangordna balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse, noter, 
finansieringsanalys och revisionsberättelsen. 

 



Bilaga 2 

II 

Operationaliseringsschema 
 
Redovisningsinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat visar operationaliseringen av problemställningen. Vår problemställning är 
indelad i två delar, vilken redovisningsinformation efterfrågar banken och hur 
betydelsefull är redovisningsinformationen för bankens kreditbedömning.  
 
För en detaljerad information om vilken intervjufråga det avser hänvisar vi till 
intervjuguiden, bilaga 1. De små rutorna med frågans nummer är samma som i 
intervjuguiden. 
 
De större rutorna i schemat visar kopplingen till teorin. Detta gäller dock inte den 
streckade rutan utan den är en förklaring till intervjufrågorna som åsyftas. 

Fråga 11 
 

Fråga 12 
 

Både Intern och Extern efterfrågas 
Kraven regleras genom avtal 
Kraven anses rimliga 
Svensson (2003) 

Inhämtas alltid eller ofta 
Mer omfattande för nya kunder 
Mer uppföljning vid nya kunder 
Svensson (2003) 

Efterfrågan 

Fråga 10 

Balans- och resultaträkning samt 
Likviditetsbudget är mest 
betydelsefull för banken 
Svensson (2003) 

Betydelse 

Fråga 10 har vidare delats in i intern 
och extern, detta för att få fram mer 
detaljerad information om hur 
delarna rangordnas inom gruppen 

Fråga 14 Fråga 13 


