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Förord 

Inledningvis vill vi rikta ett stort tack till de människor som ställt upp och gjort denna 

kandidatuppsats möjlig att genomföra. Framförallt vill vi tacka våra respondenter, utan 

dem skulle denna uppsats vara omöjlig. Vi uppskattar verkligen att de tog sin tid och 

ställde upp på våra intervjuer. 

Under resans gång har denna uppsats varit mycket lärorik men även påfrestande. Vi är 

mycket nöjda med att kunna presentera denna uppsats om ägarskiften och hur dessa 

påverkats av finanskrisen. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Christer Peterson som genom hans goda 

råd och vägledning underlättat vårt arbete avsevärt. 

 

Umeå, september 2010  

 

Alexander Larsson & Marie Nordlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 
Titel: Finansiering av ägarskiften 

– en kvalitativ studie om finanskrisens påverkan 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi VT 2011 

 

Författare: Alexander Larsson & Marie Nordlund 

 

Handledare: Christer Petersson 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka det finansiella problemet med 

ägarskiften samt huruvida finanskrisen påverkat bankers utlåning till företag och/eller 

privatpersoner som planerar att ta över ett annat företag. 

 

Problemformuleringar: Har finansieringen vid ägarskiften försvårats i och med 

finanskrisen och vad är i så fall orsakerna? Har banker och revisorer märkt av 40-

talisternas pensionsavgångar med avseende på bl.a. antalet planerade ägarskiften och 

vad kan göras för att underlätta dessa? 

 

Metod: Metoden är av kvalitativ karaktär med fem intervjuer från både banker, 

revisorer samt organisationen Företagarna. 

 

Analys: Det går att ana en trend hos företagare att driva företaget långt över den 

allmänna pensionsåldern, vilket kan bero på ett antal saker. En viktig orsak är att 

företagarna inte vet att ett ägarskifte kan ta flera år att genomföra, en annan är att 3:12 

regeln medfört en drivkraft att fortsätta driva företaget för att tjäna pengar. Vad som 

anses vara av störst vikt vid en kreditbedömning i samband med ägarskiften förefaller 

vara olika beroende på vem man frågar, vad som är minst viktigt är bankerna däremot 

överens om – säkerheter. Vad som sägs mellan raderna verkar dock vara något annat. På 

grund av bankernas restriktivitet behövs idéer på hur man kan underlätta ägarskiftena, 

några lösningar som framkommit är successiva förvärv, tilläggsköpeskilling och statlig 

hjälp. 

 

Slutsatser: Våra respondenter var alla överens om att det finns ett finansiellt problem i 

och med ägarskiften och att detta problem har förstorats i och med finanskrisen. Vad 

som är orsakerna till detta finns det två olika förklaringar till, bankerna har blivit mer 

restriktiva på grund av sina förluster, alternativt bankerna ger ut mindre lån på grund av 

att företagen går sämre i dessa kristider. 40-talisternas pesionsavgångar har ännu inte 

märkts av i avseende på ägarskiften men enligt både teori och empiri är en betydlig 

ökning att vänta inom kort. 

 

Nyckelbegrepp: Ägarskifte, finanskris, finansiering, kreditbedöming, 40-talister.
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1 Inledning 

I följande kapitel presenteras ämnet för läsaren, detta för att ge en insikt i ämnet och 

för att ge bakgrunden till densamma. Kapitlet börjar med en problembakgrund som 

skall ge en bredare bild av det problem vi vill ta upp. Därefter följer en 

problemdiskussion som i sin tur mynnar ut i vårt syfte med studien. 

 

1.1 Problembakgrund 
Dagens Sverige har en åldrande befolkningsstruktur. Enligt undersökningar på 

befolkningstillväxten från 2008 väntas antalet pensionärer öka med nästan 700 000 

individer under en period fram till 2030 medan en motsvarande ökning på människor i 

arbetsför ålder (20-65 år) ökar med endast 40 000 individer och barngruppen (0-19 år) 

får en ökning på ca 125 000. Detta leder till att färre yrkesverksamma ska försörja 

avsevärt fler icke yrkesverksamma. Detta kommer i sin tur leda till stora 

samhällsförändringar där bl.a. kostnaderna för vård och omsorg kommer att stiga 

avsevärt samtidigt som skatteintäkterna kommer att minska. Tillväxt i ekonomin och 

utveckling på arbetsmarknaden kommer därför bli mycket avgörande för hur stor 

påfrestningen av den åldrande befolkningen blir för samhället. (Företagarna, 2009). 

 

 
Figur 1: Företagarna, 2009, utbildningsmatrial 

 

 

Ett sammanhängande problem är att även företagarna blir äldre, andelen företagare 

mellan 55-64 år har ökat sedan 1993 från 17 procent till 28 procent vilket tyder på att en 

stor del av våra företagare är 40-talister. Då ungefär var fjärde företagare är född på 

fyrtiotalet kommer de behöva gå i pension inom en överskådlig tid. Vilket öde deras 

företag får, om de läggs ned eller fortsätter drivas, blir betydande för den svenska 

ekonomin. Problemet ligger inte i sig i att 40-talisterna ska gå pension utan det stora 

problemet är om det inte finns tillräckligt många yngre som kan och vill ta över. Hur 

många företag planerar nu ett ägarskifte/generationsskifte kan man fråga sig då ungefär 

var fjärde företagare står inför en väntad pension. Under hösten 2008 gjorde Sifo en 

undersökning på drygt 4600 företag som bekräftar att en stor del företagare står med 

planer att dra sig tillbaka, denna undersökning visar att drygt 40 procent av de 

undersökta företagarna planerar sin pensionering vilket till och med är en högre siffra än 

vad som befarats. Detta motsvarar ungefär 60 000 småföretag med anställda eller 
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180 000 företag om man räknar med egenföretagarna. Att företag byter ägare är inga 

konstigheter och är ett normalt inslag i företagandets vardag. Företag och företagande 

ska givetvis ha konkurrens och nya ägare kan bringa nya idéer mm, däremot är det 

oroväckande om företag läggs ned bara av den orsaken att ingen i familjen vill ta över 

och driva det vidare eller att det inte går att finna någon ny utomstående ägare. 

(Företagarna, 2009, s. 5-7) 

 

Bankerna utgör en viktig roll i och med ägarskiften eftersom ca 99 procent 

(Ekonomifakta, 2009) av Sveriges företag betecknas som småföretag (0-49 anställda), 

vilkas finansiering och i vissa fall överlevnad är beroende av dessa kreditinstitut. 

Fungerar inte bankväsendet som det ska kommer således mycket få ägarbyten komma 

till stånd och många företag skulle istället läggas ned vilket skulle kunna få förödande 

konsekvenser för näringslivet och Sveriges tillväxt. Skulle istället pengar lånas ut till för 

många skulle även detta få mycket negativa effekter. Bankerna gör därför 

kreditvärdighetsbedömningar för att avgöra om företaget eller privatpersonen är nog 

kreditvärdig för att få lånet. Bedömningen fokuserar på låntagarens förmåga att i 

framtiden betala ränta och amorteringar, vilket undersöks med hjälp av både kvantitativ 

och kvalitativ information. Den kvantitativa informationen kan t.ex. innehålla resultat- 

och balansräkningar samt budgetar och prognoser medan den kvalitativa informationen 

baseras på en marknads- och personbedömning. Vid en effektiv kapitalallokering 

beviljas krediter till de som kan betala tillbaka medan de som inte kan betala tillbaka 

inte får något lån. Om bedömningen av kreditvärdigheten av någon anledning blir 

felaktig kommer således inte en effektiv kapitalallokering att uppnås. (Svensson, 2003) 

Ett exempel på detta är när kreditgivare i USA bestämde sig för att ställa lägre krav på 

låntagarna och ge ut de s.k. subprimelånen, vilket i slutändan ledde till den finanskris vi 

nu befinner oss i. 

 

Finanskrisen startade alltså med att kreditgivare gav ut huslån till personer som normalt 

sett inte skulle få ett lån. Tanken med detta var att priserna skulle gå upp och att dessa 

personer skulle kunna ta ytterligare lån för att finansiera de gamla lånen. Subprimelånen 

paketerades sedan ihop med andra lån med låg risk och såldes vidare över hela världen i 

tron på att ratinginstitutens bedömning av den samlade risken stämde. Risken var dock 

betydligt större än väntat och när bostadsbubblan sprack och bostadspriserna sjönk 

spred sig krisen över stora delar av världen. Detta innebar i sin tur att bankerna blev 

rädda för att låna ut pengar till varandra vilket ytterligare förstärktes när den stora 

investmentbanken Lehman Brothers samt många andra banker gick i konkurs. Denna 

förtroendekris som då uppstod ledde till stora svårigheter att få lån även för de personer 

och företag med en normalt sett mycket hög kreditvärdighet. (Ingves, 2009) Detta 

medför att ägarbyten skjuts upp i tiden alternativt bidrar till att företag läggs ned när 

ingen får finansiering till att kunna köpa upp det.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att finanskrisen vi nu befinner oss i har inneburit både 

kris hos bankerna samtidigt som hela ekonomin i stort har drabbats av en djup 

konjunkturnedgång. Detta bör leda till en minskad utlåning till företag, särskilt små 

företag och däribland små företag som planerar att genomföra ett ägarbyte. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Ägarskiftesprocessen kan i sig vara ett stort problem för många företagare i och med att 

många beslut ska fattas. Det kan exempelvis vara många involverade ifall ägaren till 

företaget har fler än ett barn och vill göra det så rättvist som möjligt för samtliga 

inblandade. Dessutom ska beslut fattas om vem som ska ta över verksamheten och hur 

skiftet ska gå till rent praktiskt. Om man därtill adderar problemet som nu finns på 

grund av den rådande finanskrisen med svårigheter med lånefinansiering som följd 

innebär detta att problemen i samband med ägarskiften ökar avsevärt. Att det dessutom 

kommer behövas flera tusen ytterligare ägarbyten per år än vad som normalt är fallet, på 

grund av de många 40-talisterna som är på väg att gå i pension, ökar ytterligare 

problematiken kring ägarskiften de kommande åren. Därför blir våra frågeställningar; 

 

Har finansieringen vid ägarskiften försvårats i och med finanskrisen och vad är i så fall 

orsakerna? 

 

Har banker och revisorer märkt av 40-talisternas pensionsavgångar med avseende på 

bl.a. antalet planerade ägarskiften och vad kan göras för att underlätta dessa? 

 

Syftet med denna uppsats är sålunda att undersöka det finansiella problemet med 

ägarskiften samt huruvida finanskrisen påverkat bankers utlåning till företag och/eller 

privatpersoner som planerar att ta över ett annat företag. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi kommer i vårt arbete att avgränsa oss till våra egna hembygder; Örnsköldsvik och 

Umeå. I övrigt har vi vänt oss till storbanker, rikstäckande revisionsbyråer samt 

organisationen Företagarna som även de är rikstäckande, dock har vi valt att göra 

intervjuerna på lokal nivå, då ekonomi och tidsaspekter spelar stor roll i detta fall. Vi 

har även valt att inkludera generationsskifte i ägarskifte och vice versa. 

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning, ger en introduktion till studiens syfte, ämnesval och problem. 

 

Kapitel 2 – Metod, här presenteras de beslut vid tagit kring studiens metod och 

arbetsgång. 

 

Kapitel 3 – Teorin, ger det teoretiska underlaget för studien. 

 

Kapitel 4 – Pratisk metod, här beskrivs hur det praktiska arbetet genomförts, från 

intervjuer till databearbetning. 

 

Kapitel 5 – Empiri, presentation av respondenterna och intervjuerna. 

 

Kapitel 6 – Analys, här analyseras empirin och kopplas samman med den teori vi 

utgick ifrån. 
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Kapitel 7 – Slutsatser och egen reflektion, här presenteras de slutsatser vi kan dra 

utifrån vårt syfte och de svar våra respondenter givit oss. Här för vi även en diskussion 

om studiens giltighet och tillförlitlighet. 
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer de beslut vi tagit angående metoden att presenteras. Dessa 

beslut kommer ha stor påverkan på hur vår datainsamling kommer ske och ge grunden 

för hur datan kommer att analyseras. Kapitlet börjar med en förklaring till ämnesvalet, 

vidare diskuterar vi runt vår vetenskapliga syn och vilken forskningsmetod vi valt att 

använda oss av. 

 

2.1 Ämnesval och förförståelse 

I förstadiet av uppsatsen började vi med att undersöka vilka ämnesområden som skulle 

vara av intresse att undersöka, utan några större funderingar fastnade vi för ämnet 

ägarskifte/generationsskifte som idag måste anses som ett mycket aktuellt ämne. 

Därefter påbörjades en informationssökning om nämnt ämne vilket resulterade i att vi 

förstod vikten av att de kommande ägarskiftena går så bra som möjligt samt vilka 

konsekvenser det kan få om de misslyckas. De tidigare uppsatserna och artiklarna vi 

stött på under vår informationssökning har i största del inriktat sig mot skatteregler för 

säljarna och just deras personliga problem med försäljningen. Vi har även funnit en del 

med en övergripande problematik kring ägarskiftena. Det vi har intresserat oss för är att 

vi nu befinner oss i en av Sveriges mest kritiska lågkonjunkturer på länge och att vi 

samtidigt står inför dessa ägarbyten.  

 

Varje forskare sitter på en viss förförståelse för hans eller hennes undersökningsämne 

som bygger på forskarens utbildning, erfarenheter, bakgrund och attityder och mycket 

mera. Denna förförståelse kommer att ha inflytande på forskarens arbetsgång och hur 

han angriper problem som dyker upp (Holme och Solvang, 1997, s. 151). För att läsaren 

ska kunna bedöma och kritiskt granska vår förförståelse och våra förutfattade meningar 

och hur det har påverkat vårt arbetssätt och studien i helhet kommer vi nedan förtydliga 

vilken bakgrund och förutfattade meningar vi har. 

 

Författarnas teoretiska och praktiska bakgrund består främst av att båda är studerande 

vid Umeå universitet där vi båda läser på civilekonomprogrammet. En av oss har 

fördjupat sig inom redovisning och marknadsföring och den andra har fördjupat sig 

inom nationalekonomi och redovisning. Övriga ämnen vi har läst är till exempel 

organisation och ledarskap, finansiering, statistik, juridik, vetenskaplig metod samt 

ekonomisk historia. Detta anser vi ger oss en ganska bred utbildning tillsammans, 

däremot är vår kunskap inom valt undersökningsområde endast grundläggande. Vi har 

liten erfarenhet från yrkeslivet då en av oss haft en anställning som redovisningsekonom 

på en lokal idrottsförening. Med denna grund anser vi oss inte ha några större 

förutfattade meningar i ämnet ägarskifte. I den rådande finanskrisen har vi något högre 

kunskaper innan uppsatsens start, dock inga djupgående utan vi har kommit i kontakt 

med finanskrisen genom ett antal kurser vi läst samt genom media där det har 

diskuterats en hel del. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

I boken Forskningsmetodikens grunder (Patel och Davidsson, 2003, s. 26) diskuterar 

författarna att det idag finns två huvudsakliga kunskapssynsätt inom 

samhällsvetenskapen: positivism och hermeneutik. Dessa förhållningssätt har såväl 

likheter som skillnader men i vissa fall är dock skillnaderna så stora att de kan ses som 
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radikalt olika förhållningssätt. Vidare förklarar författarna vikten med att ha en god 

överblick av de olika förhållningssätten för att kunna bedriva framgångsrik forskning. 

 

Positivismen är en kunskaps- och naturvetenskapligt inriktad ståndpunkt inom studiet 

av den sociala verkligheten där endast den kunskap som kan bekräftas av våra sinnen får 

ses som ”riktig”. Det vill säga att vi uppnår kunskap genom insamlande av fakta genom 

observationer och mätningar för att senare objektivt och kritiskt granska datan och på så 

sätt få en syn på hur samhället ser ut. Kort och gott så är bara den information som går 

att mäta och bevisa sann. (Bryman och Bell, 2005, s. 26-28) Positivismen härstammar 

från den franske filosofen Auguste Comte som på 1830-talet talde för att börja använda 

sig av en gemensam metodik inom forskning, d.v.s. att fakta som observeras ska leda 

fram till kunskap (Andersen, 1994, s. 186). 

 

Hermeneutiken utvecklades ursprungligen för att tolka äldre och traditionsbevarande 

texter (Andersen, 1994, s. 187) redan från 1600-talet. Därefter har denna metod 

tillämpats för allt mer ”icke” religiösa texter och använts mer som en allmän 

metodologi. Den moderna hermeneutikern menar att man kan tolka människors 

handlingar, livsyttringar och grunderna till detta på samma sätt som man tolkar 

språkliga och religiösa historier och texter. Förenklat kan man säga att hermeneutiken är 

positivismens raka motsats och till hermeneutikens grunder ges förklaringen att 

forskaren måste tolka människor och händelser utifrån ett annat sätt än det 

naturvetenskapliga synsättet. (Patel och Davidsson, 2003, s. 28-29) Bryman och Bell 

(2005, s. 443) förklarar hermeneutiken som att en kulturell och social värld ligger till 

grunden för forskaren; och utifrån den givna förförståelsen ska forskaren tolka och 

analysera olika sociala handlingar.  

 

Våra problemformuleringar lyder enligt följade: ”Har finansieringen vid ägarskiften 

försvårats i och med finanskrisen och vad är i så fall orsakerna?” och ”Har banker och 

revisorer märkt av 40-talisternas pensionsavgångar med avseende på bl.a. antalet 

planerade ägarskiften och vad kan göras för att underlätta dessa?”. Där tycker vi att 

det hermeneutiska synsättet passar oss bäst eftersom vi söker en djupare förståelse 

genom att vi kommer göra kvalitativa intervjuer där vi lägger vikten på kvaliteten och 

inte kvantiteten. D.v.s. vi söker inga absoluta sanningar utan vi kommer söka våra 

respondenters uppfattade meningar om det aktuella problemet och på så sätt erhålla en 

djupare förståelse. 

 

2.3 Forskningsansats 

Vid konstruktion av en vetenskaplig studie framhålls framförallt två förhållningssätt 

mellan teori och praktik; deduktion och induktion. Andersen (1998, s. 29-30) beskriver i 

sin bok ”Den uppenbara verkligheten” dessa förhållningssätt som bevisarens väg 

(deduktion) och upptäckarens väg (induktion). Det råder en ganska stor oenighet om 

vilken strategi som är bäst lämpad för att undersöka verkligheten. Anhängare till den 

deduktiva ansatsen hävdar att bästa sätt att utföra en studie på är att först skaffa sig vissa 

förutsättningar och förväntningar om studiens utgång och därefter samla in data om hur 

det i verkligheten står till, d.v.s. gå från teori till empiri. Anhängare till den induktiva 

ansatsen framhåller istället motsatsen och menar att forskaren ska gå in i studien nästan 

helt utan förväntningar, sen samla in relevant data för att till slut analysera datan och 

utifrån det skapa sig teorier, d.v.s. från empiri till teori. Målet med induktion är att inget 

ska begränsa vilken information forskaren samlar in. (Jacobsen, 2002, s. 34-35) 
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Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka huruvida det existerar ett 

finansieringsproblem med ägarskiften och om finanskrisen påverkat detta negativt. Till 

det passar den linjära och raka ansatsen deduktion bäst.  

                 

 
Figur 2: Bryman och Bell 2005 s.23 figur 1.1 Den deduktiva processen 

 

 

Vi kommer likt denna illustration att förhålla oss till en linjär arbetsgång genom 

uppsatsen vilket återspeglar hur vårt förhållande mellan teori och praktik ligger. Vi vill 

alltså genom att undersöka bakgrunden till finansieringsproblemet skapa oss 

förutsättningar för hur det kan se ut i verkligheten för att sedan pröva det i praktiken. 

Vidare hävdar Bryman och Bell (2005, s. 23) vikten med att forskaren operationaliserar 

sina hypoteser till forskningsbara begrepp. Detta innebär att man måste specificera hur 

informationen ska samlas in utifrån hypotesen. 

 

2.4 Forskningsmetod 

I början av en studie är det viktigt att beskriva och bestämma vilken metod man skall 

använda sig av för insamling av data. Frågan är om man är ute efter kvalitet eller 

kvantitet på de svar man söker. Utifrån vilken typ av data man vill åt finns det två olika 

metoder att använda sig av; kvalitativ och kvantitativ metod. Kännetecken för den 

kvantitativa metoden är att vikten läggs på mängden (kvantiteten) data och är oftast i 

form av enkätundersökningar där numerisk data observeras och sedan omvandlas till 

tabeller och diagram (Bryman och Bell, 2005, s. 40, 85-88). 

 

Den kvalitativa studien bygger däremot på att omvandla det som observeras till ord och 

inte siffror som föreligger i den kvantitativa metoden. Informationskällorna behöver 

dock inte skilja sig åt mellan dessa två metoder utan det är på det sätt information 

omvandlas. Den kvalitativa studien sker dock ofta i form av intervjuer eller 

observationer där forskaren försöker få en mer djupgående förståelse för vissa händelser 

eller attityder. Storleken på studien kan också vara avgörande för vilken metod som kan 

ses som mest lämplig. Den kvantitativa studien kan med lätthet förknippas med 

storskaliga studier då statistik har en förmåga att ge ett mer pålitligt resultat vid större 

datainsamlingar vilket gör att den kvantitativa kan vara mer lämplig då en större 

undersökningar skall göras. Men bara för det, hindrar inte det att en kvalitativ forskning 

kan vara omfattande. Den kvalitativa metoden kan dock anses vara mer lämplig till 

undersökningar av relativt begränsad storlek med få respondenter för djupare, mer 

ingående undersökningar. (Denscombe, 2000, s. 204-206) Oavsett vilken metod som 

används ska forskningen präglas i högsta grad av objektivitet för att anses trovärdig 

(Bryman och Bell, 2005, s. 297 ff.). 

Teori Hypotes
Data-

insamling
Resultat

Teorin 
bekräftas 

eller 
fökastas

Teorin 
revideras
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Vi har valt att följa den kvalitativa forskningsmetoden då vår avsikt är att få djupare 

förståelse i vårt forskningsproblem samt att undersökningen är av relativt begränsat 

omfång. Vi har valt att göra intervjuer med utvalda personer som vi anser besitter den 

information och den kunskap som kan ge oss den förståelse vi är ute efter. Vi kommer 

använda oss av en semistrukturerad intervjumall som ger oss möjligheten att styra 

intervjuerna åt det håll vi finner väsentligt. Samtidigt innebär detta att vi låter de 

intervjuade personerna få möjlighet att forma svaren på eget sätt och ge dem chansen att 

komma in och berätta om betingelser som vi inte förutspått. 

 

2.5 Perspektiv 
Denna uppsats kommer att utgå från perspektivet från en ”tredje part”. Den tredje parten 

är i detta fall organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med ägarskiften men 

som varken är köparen eller säljaren (vilka är de första två parterna). Med denna uppsats 

vill vi på detta sätt förmedla hur dessa organisationer ser på ägarskiften och hur det ser 

ut i dagsläget eftersom det är dessa som i stor utsträckning kan påverka ägarskiftena. 

 

2.6 Litteratursökning 

Enligt Patel och Davidson (2003, s. 42-43) är litteratursökning och litteratur-

genomgången en relativt tidskrävande process men ack så viktig. Här lägger man 

grunden till kunskapen om den problemformulering man jobbar med. De vanligaste 

källorna brukar vara böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter. I böcker finner man 

oftast försök att sammanställa olika kunskaper och teorier inom specifika 

problemområden. Detta kan betyda att det kan vara lättare att få tag i befintliga teorier i 

böcker men vill man ha den absolut senaste och mest intakta informationen påträffas 

den i artiklar, rapporter och konferensskrifter p.g.a. att böcker har en relativt lång 

produktionstid jämfört med artiklar och rapporter. Vi har i huvudsak kombinerat 

kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter för att få den mest 

relevanta och aktuella informationen. För att komma åt dessa skrifter har ett par olika 

insamlingsmetoder använts. Böcker och kurslitteratur har i de flesta fall hämtats från 

Umeå universitetsbibliotek samt Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik men ett par 

avhandlingar har även beställts från bl.a. Uppsala universitetsbibliotek. För att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar och avhandlingar har Umeå universitetsbiblioteks 

samordningsdatabas ”Samsök” i största mån använts. Under denna databas har vi 

begränsat oss till den vetenskapliga databasen Business Source Premier (EBSCO). 

Nedan sammanställer vi de sökord vi använt oss av vid vår litteratursökning, vi har även 

gjort samma sökningar på engelska för få fram relevant litteratur samt kombinerat flera 

av sökorden tillsammans för att specificera sökområdet. 

 Ägarskifte/Generationsskifte 

 Finanskris 

 Finansiering 

 Kreditbedömning 

 Fem C 

 Kunskaps-/Finansiellt gap 

 



9 

 

2.7 Källkritik 
Vid insamling av artiklar, litteratur, rapporter och annan fakta för arbetet är det viktigt 

att författarna granskar denna kritiskt. Holme och Solvang (1997, s.130) delar upp 

granskningen i fyra delar; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. De menar 

att i en konkret granskning ska alla dessa faser ingå men att de ofta går in i varandra. 

Med en korrekt källgranskning kan man under arbetets gång upptäcka behovet av mer 

material eller att andra källor måste hämtas. Vi har försökt hålla oss till dessa riktlinjer 

under vår arbetsgång där vi i korthet först har gjort en observation över vilken sorts 

information vi söker, därefter har vi tagit reda på vem eller vilka som är upphovsmän 

till källan. Till sist undersöker vi vilket innehåll källan har och vilken användbarhet den 

har gentemot vårt syfte. Genomgående i vår studie anser vi att våra källor är pålitliga 

och av god kvalité. Vi har i största mån använt oss av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och kurslitteratur. De källor som faller utanför dessa kategorier är de 

rapporter vi hämta från Företagarna, Tillväxtverket (Nutek) och Almi Företagspartner, 

men dessa anser vi ändå faller inom ramen för användbar fakta. Detta eftersom 

Företagarna är en opolitisk organisation som jobbar för ekonomisk tillväxt och utför 

undersökningar och arbeten efter vad marknaden önskar och Almi och Tillväxtverket är 

statliga organ som även de jobbar för att främja tillväxten i samhället. Vi har även 

försökt att använda så ny och aktuell information som möjligt, dock kan viss litteratur 

anses som lite äldre, detta kan bero på att vi även försökt att i största mån återgå till 

ursprungskällan för att få högsta möjliga trovärdighet. 

 

2.8 Sanningskriterier 
Reliabilitet och tillförlitlighet avser huruvida resultaten från en undersökning blir 

detsamma om man skulle göra om samma undersökning eller om studien kan ha 

påverkats av slumpmässiga och tillfälliga händelser. En annan kriterie för att uppnå hög 

reliabilitet är att svaren ska var tillförlitliga och stabila. Reliabiliteten diskuteras främst 

vid kvantitativa studier för att undersöka stabiliteten i de svar man fått (Bryman och 

Bell, 2005, s. 48) men det krävs att man diskuterar kring reliabiliteten även vid 

kvalitativa undersökningar. 

 

Med validitet menas att studien mäter det den avser att mäta och går ut på att en 

bedömning sker av de slutsatser som framställs under studiens gång hänger ihop med 

studiens frågeställning. Validitet kan delas upp i ett par huvudsakliga begrepp. De 

begrepp som blir mest intressant att diskutera är intern respektive extern validitet. Intern 

validitet mäter hur orsaksförhållanden mellan faktorer ter sig, d.v.s. vilken faktor som är 

beroende och vilken som är oberoende samt att man mäter det som ska mätas. För att en 

studie ska få en hög intern validitet gäller det att författarna strävar efter att få en röd 

tråd genom studien och bör använda sig av teorier och frågeställningar för att skapa 

mallar och enkäter vilket forskaren sedan ska använda sig av i empirin. Extern validitet 

kallas ofta för överförbarhet och visar på hur mycket man kan generalisera studien 

utöver det specifika undersökningsområdet. (Bryman och Bell, 2005, s. 48-50) 
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3 Teori 
I detta kapitel ges mer ingående information till de delar vilka vi anser vara viktiga vid 

ägarskiften i dagens samhälle. Kapitlet börjar med en beskrivning av hur 

ägarskiftesprocessen går till och sedan följer ett avsnitt om finansiering och hur banken 

jobbar med krediter. Därefter förklaras bakgrunden till finanskrisen och dess effekter 

på ägarbyten samt hur bankerna tenderar att agera under finansiella oroligheter. 

 

3.1 Ägarskiftesprocessen 

Ett ägarskifte är en process som kan ta flera år att genomföra, från första tanken och 

diskussioner med familjemedlemmar till själva överlämnandet och tiden därefter. 

Ägarskiftesprocessen kan enligt Nutek (2005, s. 7) delas in i följande fyra faser; 

 

”Fas 1: Väcka frågan och sätta igång med förberedelserna. 

Fas 2: Skaffa kunskaper om och reflektera kring olika lösningar. 

Fas 3: Välja ägarskifteslösning. 

Fas 4: Genomföra vald lösning, inklusive att hantera ’eftertiden’.”  

 

Det är viktigt att börja med den första fasen i god tid innan själva skiftet ska äga rum. 

Oftast tar det längre tid än företagaren räknat med och om man tidigt börjar fundera och 

förbereda för ett framtida skifte blir slutresultatet ofta mer tillfredsställande än om det 

görs under tidspress på grund av exempelvis sjukdom. Den andra fasen handlar om att 

fundera över vem som ska ta över företaget, det kan vara någon familjemedlem (t.ex. 

syskon eller barn), en eller flera anställda eller någon extern part. Det ska också tas 

ställning till om den nuvarande ägaren ska vara kvar i företaget och i så fall om han/hon 

ska sitta kvar på nuvarande position eller få en ny befattning. I den tredje fasen väljer 

man sedan den lösning man tycker är bäst. Detta görs ofta i samråd med en eller flera 

utomstående personer såsom revisorer, jurister och skatteexperter. Dessa kan hjälpa till 

med olika frågor som kan komma upp i samband med de olika delarna i 

ägarskiftesprocessen. I den fjärde och sista fasen består arbetet i att finna en lämplig 

köpare (om man valt att sälja företaget till en extern part) samt att värdera företaget för 

att få rätt pris för det man säljer. Dessutom är den ofta svåraste biten kvar, eftertiden, då 

den tidigare ägaren ska överlämna alla uppgifter som han/hon hade som ägare samt 

eventuellt VD (om företaget är ägarlett). För att ägarskiftet ska bli så lyckat som möjligt 

måste den tidigare ägaren exempelvis undvika att svara på frågor som han/hon innan 

ägarskiftet skulle ha besvarat och nu istället vidarebefordra ärendet till den nya ägaren. 

(Nutek, 2005) 

 

Svensk FöretagsFörmedling (SFF) är ett företag som helt ägnar sig åt att hjälpa andra 

företag med dess ägarskiften och är ett av de ledande företagen i Sverige inom 

branschen. SFF leder processen genom alla faser i ägarskiftet, ofta i samråd med ex. 

revisorer, jurister och bankmän. Som ett litet räkneexempel kan dock sägas att de totalt 

sett förmedlat 3505 företag på 30 år. Detta innebär ca 117 företag per år, att jämföras 

med de ca 36000 småföretag per år som behöver genomgå ett ägarbyte de närmsta åren. 

(SFFAB, 2009) 

 

Den eventuella köparen står också inför problemet att kunna finansiera köpet. Ett skifte 

till syskon eller barn sker ofta genom arv eller gåva, varför problemet med finansiering 

inte är lika stort vid en sådan skifteslösning. Om däremot skiftet sker till en extern part 

kommer detta kunna skapa vissa problem. 



11 

 

3.2 Finansiering 
I artiklarna Ditt företagsköp, Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag (Almi, 

2008) och Vem vill ta över? – De företagsamma 40-talisterna går snart i pension 

(Företagarna, 2005) diskuterar författarna att det finns ett visst problem med 

finansieringen av företagsköp samt att det kan ha en stor betydelse i huruvida företaget 

blir framgångsrikt eller ej. 

 

Det finns en mängd sätt att finansiera sitt företagsköp men de vanligaste är att man 

använder sig av eget sparat kapital eller lån från bank; dock kräver oftast banker att man 

går in med eget kapital också. Enligt Almi brukar bankernas krav vara att låntagaren 

själv går in med mellan 50-90 procent av kapitalbehovet och beror på hur banken 

bedömer låntagarens återbetalningsförmåga och vilken säkerhet låntagaren har ifall 

han/hon hamnar i obestånd. (Almi, 2008) Banker samarbetar ofta med egna eller 

fristående finansbolag vid belåning och dessa lån kan kompletteras med lån från 

exempelvis ”Almi Företagspartner AB” som är statligt ägt och arbetar för att stimulera 

nyföretagande. (Almi, 2008) Belåningen till företagsköp kan liknas med ett husköp. Där 

själva bottenlånet är banklånet, Almi-lånet är det riskvilliga lånet och den egna insatsen 

är topplånet. 

 

 

 
Figur 3: Almi (2008) 

 

Hans Landström (2003) menar att ett stort problem vid finansiering av småföretag är det 

finansiella gap som kan uppstå mellan finansiär och företag. Redan på 1930-talet 

observerades att småföretag hade svårt att erhålla externt kapital och sedan dess har en 

mängd utredningar och rapporter gjorts som visar på att småföretagare diskrimineras 

och att det finansiella gapet existerar. Landström diskuterar vidare och menar att det 

finansiella gapet snarare härstammar från ett kunskapsgap där företagare och finansiär 

inte har tillräckliga kunskaper om varandras situation. Det uppstår alltså ett problem 

med informationsasymmetri där företagaren inte kan ge den information som 

finansiären kräver samtidigt som finansiären inte förstår företagarens situation. Denna 

informationsasymmetri kan vara en orsak till att det finansiella gapet uppstår. Några 

förklaringar till varför detta problem uppkommer och som kan finnas hos finansiären 

kan vara: 

 

 Hög risk – där erfarenheten säger att många unga, nystartade företag och företag 

som befinner sig i kritiska situationer avvecklas eller går i konkurs 
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 Finansiären inte har tillräcklig kompetens eller finansiella medel att analysera 

och hantera de mindre företagen  

 

 Hög transaktions- och kontrollkostnad, de mindre företagen kräver mindre 

kapital vilket gör att transaktions- och kontrollkostnaden procentuellt sett blir 

hög jämfört med större belopp. 

 

De problem som kan sitta hos företagaren är:  

 

 Brist på kunskap i finansiella frågor, utbudet av externa finansiärer är mycket 

stort vilket gör det svårt för företagaren att ha kunskap om alla och vilken 

information som krävs för att behaga de olika finansiärerna 

 

 Negativ attityd till externt kapital, undersökningar visar att småföretagare har 

negativ attityd till nästan alla externa finansieringskällor. (Ibid., s. 13-14) 

 

Detta visar på att det finns problem i det stora hela för små företag att få tillgång till 

externt kapital för att driva den löpande verksamheten, expandera, byta ägare eller till 

att starta ett nytt företag. Problemen slutar dock inte här utan alla banker, kreditinstitut 

och andra finansiärer är oftast restriktiva med lån till oprövade företagare och ställer 

stora krav på säkerheter och återbetalningsförmåga vilket försvårar finansiering av 

övertagandet ytterligare. (Företagarna, 2005; Almi, 2008) 

 

 

3.3  Kreditvärdighetsbedömning 
Sedan 1930-talet och dess finansiella kris (Kreugerkraschen) då bankerna gjorde stora 

förluster har det inom kreditvärdighetsbedömningen gjorts stora framsteg och 

underlättats avsevärt. Det har kontinuerligt stiftats nya lagar som aktiebolagslagar och 

bokföringslagar som ökar kravet på att informera om företagets rådande ekonomiska 

ställning. Detta har gjort att förutsättningarna för kreditinstitut att bedöma företags 

kreditvärdighet blivit mycket bättre. (Broomé, 1995, s. 10) 

 

3.3.1 The five C’s 

Ett amerikanskt uttryckt som ofta nämns i kreditbedömningssammanhang är ”The five 

C´s” vilket är en modell över vilka krav/punkter en kreditgivare bör gå igenom vid en 

kreditbedömning. Denna standard/modell innehåller fem steg; character, capital, 

capacity, condition och collateral (Maness och Zietlow, 2005, s. 141). 

 

Character (karaktär) – Låntagarens karaktär tros vara det viktigaste kriteriet där bland 

annat låntagarens moral, integritet och tillförlitlighet undersöks och kreditgivaren 

strävar efter att få en helhetsbild över låntagaren. Detta baseras till stor del på tidigare 

betalningar för exempelvis andra lån eller till producenter/leverantörer. Har det inte 

varit några problem med detta tidigare är förhoppningen att det inte heller kommer bli 

några problem i fortsättningen. 

 

Capital (kapital) – Här söker kreditgivaren en uppfattning om hur nettotillgångar ser ut i 

företaget, d.v.s. skillnaden mellan tillgångar och skulder. Här gör kreditgivare olika 

analyser på företagets värde och det är viktigt att kreditgivarna inte stirrar sig alltför 
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blinda på dess värden på grund av att vid likvidation kommer förmodligen inte fulla 

värdet av tillgångarna kunna tas ut. 

 

Capacity (kassaflöde) – En undersökning av låntagarens framtida kassaflöden bör göras 

eftersom det är med dessa pengar låntagaren skall betala av lånet när det förfaller. 

Denna översikt inkluderar ofta en subjektiv bedömning av ledningen och dess 

framtidsutsikter för både bra och dåliga ekonomiska förhållanden. 

 

Condition (villkor) – Vilket fokus kommer lånet ha? Vad kommer pengarna användas 

till? Detta är frågor som kreditgivaren kommer att ställa men kreditgivare behöver även 

göra sig en överblick på det ekonomiska klimatet inom branschen och andra branscher 

som kan påverka verksamheten. 

  

Collateral (säkerhet) – Den sista och minst viktiga frågan som ställs är vilken säkerhet 

och pant låntagaren kan ställa upp med. Tillgångar som pantsätts är för att säkerställa en 

kredit som borgenären kan göra anspråk på i händelse att låntagaren inte kan betala 

tillbaka när krediten förfaller till betalning. 

 

3.3.2 Ratingmodeller och andra metoder 

Även om dessa fem C ger en ram för vägledning av kreditvärdering och kreditprövning 

så ger denna ram ingen absolut väg om hur kreditbedömningen skall gå till. Dessutom 

anger ramen inte hur mycket information som skall samlas in och inte heller när en 

kreditansökan skall avslås. Att avgöra dessa frågor är ett av de svåraste besluten en 

kreditbedömare ställs inför. För att underlätta dessa beslut kan man använda sig av en 

ratingmodell som fungerar som en riskklassificeringsmodell. Ett exempel på en sådan är 

den ratingmodell som vå handledare Christer Peterson tagit fram. Denna innehåller ett 

poängsystem som bygger på räntabilitet, soliditet, riskexponering och 

företagsledning/marknad, vilket kommer ge kunden (kredittagaren) en kundrating som 

ger kreditbedömaren ett underlag att gå efter för att bedöma kredittagarens chanser att 

betala tillbaka lånet. 

 

Poäng Räntabilitet Soliditet Risk-

exponering 

Ftgledning/ 

marknad 

Kundpoäng 

5 >20% >20% Ingen risk Mycket bra Räntabilitet............ 

4 16-20% 16-20% 0-5% Bra Soliditet................... 

3 10-15% 11-15% 6-15% Genomsnitt Risk........................ 

2 5-9% 7-10% 16-30% Dålig Mngt/Marknad....... 

1 0-4% 0-5% 31-50% Mycket dålig  

0 Neg. Neg. >50% Saknas Totalpoäng............ 
Figur 3: Peterson, Christer 2009, Bilaga 3 
 

 

A 16-20 poäng Mycket bra kund 

B 12-15 poäng Bra kund 

C 8-11poäng Höga Risker 

D <7 poäng Kreditstopp! 
Figur 4: Peterson, Christer 2009, Bilaga 3 

 

I stort bygger det på att en bra och stor kund hamnar i kundgrupp A (se bilden ovan) där 

kunderna skulle tillåtas låna större belopp till lägre ränta och säkerheter, medan ett 

företag från en mer ostabil bransch men med bra betalningsrutiner skulle hamna i en 
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lägre klass och till slut skulle ett företag med hög risk och svag ekonomi tilldelas den 

lägsta klassen och förmodligen inte tilldelas någon kredit alls. 

 

I det stora hela omfattar kreditbedömningen företagets (kredittagarens) framtida 

fortlevnad och förmåga att betala ränta och amorteringar samt en säkerhetsbedömning 

(Svensson, 2003, s. 1). Det är dock lite olika vad kreditinstituten (banker etc.) sätter 

mest värde på, säkerheter eller framtida betalningsförmåga. Enligt Almi (2008) 

framhåller banken ett större krav på säkerhet för att få lån, d.v.s. att personen/företaget 

som söker lån ska inneha materiella ting som garanterar betalning om låntagaren 

hamnar i obestånd medan Almi lägger större vikt på återbetalningsförmågan och inte 

säkerheter. Trots att Almi och banker lägger vikten på olika sorters ”betalningsförmåga” 

så sker det genom i princip samma insamlande av information, det handlar överlag om 

offentlig och intern information i form av både kvalitativ och kvantitativ natur. 

Redovisningsinformation används som underlag för att prognostisera företagets 

framtida förmåga att betala och fullfölja ingångna kontrakt och den används även för att 

undersöka faktiska utfall av tidigare ingångna kontrakt, redovisningsinformation utgör 

följaktligen en mycket viktig informationskälla för kreditbedömningen (Svensson, 

2003, s. 109 ff.). Här kan vi återspegla till det vi nämnde i tidigare avsnitt att här finns 

ett stort problem mellan den information som kreditgivaren får och vad han behöver för 

att göra en fullgod kreditbedömning och att det bildas ett gap. (Broomé, 1995, s. 10) 

 

Berry och Robertson (2006) anser genom sin artikel att reviderade räkenskaper alltjämt 

är den viktigaste delen när bankerna gör underlag för sin kreditbedömning. Nu har dock 

andra faktorer börjat spela allt större roll, som bl.a. kassaflödesanalys som tyder på att 

bankerna allt mer intresserar sig för företagens likviditet. Förutom den 

redovisningsinformation som är ytterst betydelsefull för kreditbedömarna är även en 

marknads- och personlighetsbedömning mycket viktig i prövningen av 

kreditvärdigheten. Detta bygger på att kreditgivaren skaffar sig en uppfattning om 

vilken framtid företaget har och medför att kredittagaren måste vara villig att informera 

kreditgivaren om den rådande marknadsutvecklingen. Kreditgivaren vill skapa sig en 

uppfattning om kredittagarens produkter/tjänster ligger rätt i tiden och har en framtid. 

(Broomé, 1995, s. 51-52) 

 

3.4 Finanskrisen 

3.4.1 Finanskrisens orsaker 

Detta avsnitt är inspirerat från ett (skriftligt) tal av nuvarande svenska riksbankschefen 

Stefan Ingves (2009). 

 

Om man går flera år tillbaka i tiden kan man redan då se en start på den finansiella 

krisen vi nu befinner oss i. USA har sedan början av 1990-talet haft en minskad andel 

sparande hos hushållen vilket medförde ett ökande bytesbalansunderskott. Underskottet 

finansierades till stor del av Kina samt vissa oljeproducerande länder som istället hade 

en stor andel sparande. Sparandet utgjordes bland annat av amerikanska 

statsobligationer vilket medförde en lägre ränta i USA. Eftersom låga räntor bidrar till 

ökad konsumtion minskades amerikanernas sparandekvot ytterligare samtidigt som 

bostadspriserna steg. 
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Trots detta började banker och bostadslåneinstitut att låna ut pengar till, i vanliga fall, 

icke kreditvärdiga hushåll. För att dessa hushåll skulle klara av att ha ett huslån var 

räntorna de två första åren mycket förmånliga. Man räknade sedan med att de som tagit 

lånen under dessa två åren antingen skulle ha gått över till att vara kreditvärdiga genom 

t.ex. ett (bättre betalt) jobb eller, vilket var det vanliga argumentet, att bostadspriserna 

fortsätter att öka vilket innebär att man skulle kunna ta ytterligare lån på huset och 

betala bostadsräntorna med dessa pengar. Att priserna på bostadsmarknaden skulle 

fortsätta stiga bedömdes som relativt säkert och därför ansågs detta inte vara något högt 

risktagande. I mitten på 1990-talet började det förespråkas ett ökat bostadsägande och 

bostadslåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac hade till och med krav på sig att en 

viss del av totalt utlånade medel skulle vara till låginkomsttagare som normalt sett inte 

skulle få ett bostadslån. 

 

Sedan började den onda cirkeln. Bostadspriserna började sjunka vilket medförde 

svårigheter för dessa låntagare att ta nya lån på huset samtidigt som räntan höjdes. 

Låginkomsttagarna som tagit dessa lån kunde inte betala sina räntor och bankerna var 

därför tvungna att auktionera ut bostäderna. Detta medförde således ett överskott av 

bostäder, utbudet var större än efterfrågan, vilket sänkte priserna ytterligare. Fler hushåll 

fick därmed svårt att betala räntor och amorteringar och den onda cirkeln började snurra 

igång. 

 

Varför krisen sedan inte stannade i USA utan istället spreds sig över stora delar av 

världen har sin förklaring i att dessa s.k. subprimelån paketerades tillsammans med 

olika lågriskinstrument och såldes vidare till investerare och banker runt om i världen. 

När det framkom att dessa värdepapper hade betydligt högre risk än ratinginstituten 

påstått uppkom en förtroendekris som bottnade i ovissheten om hur stora förluster de 

olika bankerna gjort på grund av detta. Att spridningen kunde bli så stor berodde alltså 

på att ratinginstituten, som bedömde risken på dessa instrument, gjorde en 

felbedömning. Förutom detta var en annan orsak det belöningssystem som finns hos 

vissa banker och andra företag som går ut på att företaget ger ut bonusar till anställda 

som har tjänat pengar åt företaget, detta innebär ett mycket kortsiktigt tänkande och 

högt risktagande. 

 

När den stora investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs hösten 2008 blev oron 

ännu större på finansmarknaden och man insåg att vilken bank som helst kunde läggas 

ned när som helst. Detta medförde att bankerna slutade lita på varandra och att dess 

dagliga utlåning till varandra uteblev. 

  

3.4.2 Koppling mellan finanskrisen och bankers utlåning 

Ekonomiska kriser i samhället tenderar att påverka den ekonomiska tillväxten negativt. 

Enligt Kroszner, Laeven och Klingebiel (2007) beror den minskade tillväxten 

framförallt på banksystemen, detta bl.a. genom att bankerna blir mer försiktiga i sin 

kreditgivning. Då banksystemet är det viktigaste kredit- och belåningssystemet kommer 

dessa åtstramningar upplevas som en chock för de branscher som är i stort behov av 

externt kapital. Unga, investeringsintensiva småföretag och företag med stora 

immateriella tillgångar är företag som ofta är beroende av banklån och bankkrediter. 

Dessa företag drabbas oftast hårdare och inom dessa sektorer uppkommer de flesta 

konkurserna under en ekonomisk kris; detta kan bero på att större företag har funnit sin 

trygghet och oftast besitter större säkerheter och/eller likvida medel. En annan 
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förklaring är att för välkända företag och företagare finns ett mindre gap i den 

information bankerna använder sig av för att bedöma kreditvärdigheten. Denna 

informationsasymmetri blir allt mer påtaglig under kristider vilket kan leda till att 

företag/företagare med stora handels- och investeringsmöjligheter kan få minskade 

krediter trots deras ljusa framtidsutsikter. (Kroszner et al., 2007) 

 

Även Dell’Ariccia, Detragiache och Rajan (2005) menar att samhällen med 

förhållandevis mycket småföretag klarar sig sämre i tider med bankkriser jämför med 

samhällen med större företag, detta på grund av att små företag är mer beroende av 

bankernas kreditgivning. Anledningen anser de vara att stora företag har fler aktörer att 

vända sig till än bara banker. Noterade bolag, vilka oftast är stora eller medelstora 

företag, kan till exempel använda sig av nyemissioner för att få fram kapital till t.ex. 

investeringar och är därför inte lika beroende av externt kapital för att överleva eller 

utöka verksamheten. Dell’Ariccia et.al (2005, s. 8) skriver att bankkriser ofta 

sammanfaller med ekonomiska lågkonjunkturer vilket innebär att företag visar sämre 

balansräkningar än annars och att detta kan medföra att bankerna minskar dess utlåning 

eftersom fler företag blir icke-kreditvärdiga vid lågkonjunkturer. Det kan med andra ord 

finnas två förklaringar till varför bankerna blir mer restriktiva i dess utlåning i samband 

med kriser; antingen för att företagen visar sämre resultat- och balansräkningar eller att 

krisen kommer från bankerna och att de inte kan ge ut krediter på grund av deras egna 

problem med likviditeten.  

 

3.5 Bankers agerande vid 1990-talets kris 

Föreliggande sektion är inspirerad av Kristin Furusten (2009) som i sin avhandling Det 

förändrade kontraktet beskriver hur bankerna agerade vid krisen på 1990-talet. 

 

Början av 1990-talet var en period då många företag och banker i Sverige befann sig i 

kris. 1992 registrerades det högsta antalet konkurser i Sveriges historia och samtidigt 

höll det svenska finansiella systemet på att bryta samman. Detta innebar att flera 

svenska banker vara tvungna att söka stöd från staten för att överleva, vilket senare kom 

att kallas bankakuten. I media kritiserades bankerna för att i onödan driva företag i 

konkurs, framförallt genom att ställa större krav på krediter och oväntat ta tillbaka 

lovade krediter och här ifrågasattes bankernas moral hårt. Kritikerna menar att bankerna 

handlade opportunistiskt på företagarnas bekostnad för att skydda sina egna intressen. 

 

Till följd av stora kreditförluster ledde det till stora kreditåtstramningar vilket innebar 

att det blev svårare och dyrare att låna pengar jämfört med innan kristiden. Denna 

förändring gjorde att kunderna (företagarna) upplevde bankerna mycket restriktiva. 

Studier har gjorts där relationen mellan bank och kund stått i fokus, de har pekat på att 

bankerna efter krisen förändrade sina kreditgivningsrutiner där framförallt 

småföretagare hade större svårigheter att erhålla banklån än före kristiden. I en 

undersökning från 1992 där en enkät gick ut till medlemmar i FAR ställdes frågan om 

revisorerna varit med om att långsiktigt lönsamma småföretag drivits till konkurs av 

bankerna. I undersökningen svarade 28 procent att de hade varit med om just detta 

scenario, samtidigt hade hela 75 procent varit med om att bankerna hade ökat kraven 

och säkerheten vid kreditgivning till små företag – detta pekar på att bankerna under 

kristiden blev mer restriktiv i kreditgivningen till småföretagarna. Det kom även kritik 

från andra borgenärer att bankerna drev företag till konkurs, bl.a. leverantörer kom med 

kritik att bankerna allt för ofta föredrog konkurser istället för ackordsuppgörelser. 



17 

 

 

De flesta av företagarna ansåg att det till största del berodde på externa faktorer att de 

hamnade i kris och ev. konkurs, däribland brist på likvida medel. Företagarna förklarade 

att de kände en stor besvikelse över bankernas agerande i samband med obeståndets 

uppkomst. De förklarade att det till en början fanns gemensamma mål mellan företagare 

och banker men att detta förändrades och att målen blev mer och mer olika allt eftersom 

de finansiella problemen uppkom. Därefter växte en allt mer pessimistisk syn på 

företagets fortlevnad fram. Även här visar studier att bankerna inte hade samma 

information som företagarna om framtidsutsikterna, vilket återigen framhäver att ett 

kunskapsgap existerar och framhävs i kristider. 

 

En orsak till kunskapsgapen som framhålls genom studier är att banker har svårigheter 

att utvärdera små och nystartade verksamhemeter till följd av informationsasymmetriska 

förhållanden som råder mellan parterna, d.v.s. företagarna sitter på information om den 

egna verksamheten som banken är i behov av, men inte har tillgång till. Dessa 

svårigheter leder till att ny- eller småföretagare nekas krediter vilket hämmar 

småföretagarnas tillväxt i samhället. I och med denna informationsasymmetri måste 

bankerna undersöka och utvärdera de risker som är förknippade med kreditgivningen till 

ett visst företag och på så sätt ge underlag för prissättning, krav på säkerheter, ränta etc. 

Vid prissättningen utvärderar man hur stor risken är att bolaget inte kan fullfölja sin del 

av avtalet, vilket då kompenseras med högre ränta desto högre risk samt andra former 

av säkerheter. Om banken har fullgod information och säkerheter leder det till att 

övervakningskostnader minskar och krediten kan då lämnas till en lägre ränta.  
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4 Praktisk metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel klargörs det praktiska tillvägagångssättet, hur intervjumallen 

konstruerats samt hur vi gått tillväga i valet av intervjupersoner. En beskrivning ges 

även på hur bearbetningen av intervjumaterialet gått till. 

 

4.1 Intervjuguidens utformning 
Utifrån våra frågeställningar och teoretiska utgångspunkter har vi försökt sammanfoga 

och utforma vår intervjuguide som ska vara underlag för våra intervjuer. Vi har 

intervjuat tre olika yrkesgrupper som vi ansåg intressant i ämnet vilket gör att våra 

intervjumallar skiljer sig en del ifrån varandra. Detta för att intervjun ska passa till 

respondenten. 

 

I valet av intervjuteknik föll det på semistrukturerad intervju, då vi ansåg att den helt 

strukturerade intervjutekniken skulle bli alldeles för smal och är mer anpassad för en 

kvantitativ forskning. Den semistrukturerade intervjun ansåg vi passa perfekt, då vi vill 

ha en viss struktur och styra frågorna in på vissa ämnesområden men samtidigt vara 

flexibel och inte hindra oss från att komma in på områden vi inte planerat. Vi vill att 

vikten ska ligga på respondentens uppfattning av problemen i fråga och att de skall 

utforma sina egna svar och förklaringar. (Bryman och Bell, 2005, s. 361-363) 

 

I en semistrukturerad intervju använder man sig av en ”intervjuguide” som fungerar 

som en lätt strukturerad lista över vilka frågeställningar som skall tas upp. Vi har 

försökt att hålla frågorna så öppna som möjligt vilket underlättar för respondenten att 

svara på sitt sätt och inte styras. Flexibilitet är något som ska tryckas extra på under 

intervjun. Den som intervjuar ska till exempel kunna ändra frågeföljden eller ställa 

motfrågor beroende på hur intervjun fortlöper. Det är viktigt att man klarar av att 

hantera olika situationer som intervjuare och reder ut oklarheter på plats. Flexibiliteten 

är viktig i andra avseenden också, såsom tekniska missöden med bandspelaren eller att 

respondenten vägrar att bli inspelad och att intervjuaren därför måste anteckna det som 

sägs istället. (Ibid, s. 361-363, 377) 

 

I huvudsak har intervjuguiden haft fyra ämnesområden; intervjuerna har alltid börjat 

med ett par korta frågor om respondentens bakgrund och arbetslivserfarenhet vilket vi 

tycker är en bra start för att respondenten och vi som intervjuare ska få känna på 

varandra till en början. De tre huvudämnena i intervjuerna är i stort: 

ägarbyte/generationsskifte, kreditgivning och finanskrisen. I intervjumallen har inte 

dessa klart delats in utan de kommer lite flytande och går in i varandra. 

  

4.2 Urvalsmetod 
Vi har gjort fem intervjuer; två revisorer, två banker samt Företagarna. Förhoppningen 

var att även få en intervju med Svensk Företagsförmedling men denna föll bort då den 

tänkta intervjupersonen inte svarade trots upprepade påminnelser. Valet av respondenter 

grundas utifrån vår vilja att få så uttömmande information om vår problemformulering 

som möjligt, därför valdes dessa yrkesgrupper. Vi har försökt hålla oss till företag i våra 

hemstäder eftersom vi finner det mest intressant att undersöka hur det är i just vår egen 

närbyggd. Därefter har vi i stor utsträckning använt oss av våra personliga kontakter för 

att komma i kontakt med de olika respondenterna som i vissa fall fört oss vidare till den 

slutgiltiga som intervjuades. Ett typiskt förfarande kunde vara att vi tog kontakt med ett 
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företag via vår personliga kontakt, för honom/henne förklarade vi vad vi skrev om och 

vilka typer av frågor vi ville ställa, därefter letade vår kontakt efter lämpliga 

intervjukandidater inom deras företag. I några fall ville respondenterna se 

intervjumallen i förväg vilket självklart beviljades. 

 

I huvudsak var vår vilja att göra sex stycken intervjuer, två från någon av våra fyra 

”storbanker”, två revisorer från någon större firma som varit mycket involverad i 

ägarskiften, en representant från organisationen Företagarna (som är en medlemsstyrd 

verksamhet som dagligen arbetar för att främja företagarnas klimat och har de senaste 

fem-tio åren lagt mycket tid på just generationsskiften) samt en representant från någon 

företagsförmedling som dessvärre föll bort. 

 

4.3 Intervjuernas genomförande 
Vi har genomfört fem intervjuer. En kortare presentation av respondenterna och deras 

företag kan läsas i början av kapitel fem. Intervjuerna genomfördes hos respektive 

respondent, antigen på dennes arbetsrum eller i ett konferensrum. I ett av fallen gjordes 

dock intervjun på en öppen arbetsplats men vid tillfället hade det mesta av personalen 

gått hem så vi fick vara relativt ensamma. Vi upplevde att alla respondenter kände sig 

bekväma i den miljö intervjun genomfördes och intervjuerna flöt på bra utan större 

störningsmoment. Tiden för intervjuerna varierade mellan drygt en timme och knappt 

en halvtimme, här märkte vi en ganska stor skillnad på de respondenter som erhållit 

intervjumallen i förväg vilket gjorde att intervjun tog märkbart kortare tid. Under varje 

intervju ställdes frågan om respondenten ville vara anonym och om de var intresserade 

av att korrekturläsa svaren innan publicering. Självklart har vi följt respondentens vilja i 

frågorna. Ett par ville korrekturläsa svaren och med stor glädje gick alla respondenter 

med på att vi använde deras namn i arbetet vilket vi tycker gör studien mycket mer 

intressant och trevligare att läsa. Vi tackar dem stort för detta! 

 

4.4 Databearbetning 
Till våra intervjuer har vi använt oss av Umeå universitets diktafon med mick, vilket har 

gett oss en godtagbar inspelnings- och uppspelningsförmåga. Vi såg även till att 

mikrofonen pekade mot intervjupersonen för att maximera ljudupptagningsförmågan. 

 

Trots det mycket tidskrävande arbetet med transkribering har vi följt Bryman och Bells 

(2005) rekommendationer att göra det. Detta har gjorts direkt efter varje intervju då 

minnet och känslan för intervjun varit intakt. Transkriberingarna har hjälpt oss att göra 

informationen från intervjuerna mycket mer lättillgängliga vilket har underlättat 

sammanställningen av empirin avsevärt. 
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5 Empirisk data 
Detta kapitel börjar med en presentation av våra respondenter, deras bakgrund samt 

nuvarande arbetsplatser. Därefter följer en genomgång av respektive intervju. Eftersom 

intervjumallarna skiljde sig åt mellan de olika yrkesgrupperna kommer de vara 

uppdelade per företag. 

 

5.1 Respondenterna – företag och intervjupersoner 

5.1.1 Wilhelm Sande (Ernst & Young) 

Ernst & Young är ett av de ledande revisionsbolagen och har en global omfattning och 

erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning. De har ca 

135 000 medarbetare runt om i världen varav ca 1750 är verksamma i Sverige. 

 

Wilhelm Sande är för närvarande auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Umeå och 

har varit anställd där sedan 37 år tillbaka. Under dessa 37 år har han deltagit i mängder 

av förvärv och försäljningar av både nationella och internationella företag vilket gjort 

honom attraktiv inom Ernst & Young och han anlitas ofta vid dessa typer av 

transaktioner.  Sande började sina studier på Umeå universitet 1969 där han gick tre år 

på ekonomilinjen. Han kompletterade sina studier med statistik och även juridik såsom 

handelsrätt. Han har även arbetat en kortare tid på bank där han jobbade med bl.a. 

kreditgivning men framförallt med ett speciellt låneinstrument som kallas för växlar. 

 

5.1.2 Andreas Vretblom (Grant Thornton) 

Grant Thornton är den ledande revisions- och konsultbyrå som har fokus på ägarledda 

företag och har i dagsläget ca 830 anställda på 25 kontor som täcker hela Sverige. De är 

medlem i Grant Thornton International som är en av världens ledande organisationer av 

självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbolag. 

 

Andreas Vretblom har en fyraårig civilekonomexamen från Umeå universitet. Han har 

sedan dess jobbat i 7 år som revisor och har innan han började på Grant Thorntons 

kontor i Umeå även jobbat på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

 

5.1.3 Susanne Moström (Svenska Handelsbanken) 

Svenska Handelsbanken är en av Sveriges fyra största banker och blev utsedd till årets 

bank 2009 av Privata Affärer. Banken är en universalbank och har ett utbud som riktar 

sig mot både privatpersoner och företag och täcker hela landet med drygt 450 kontor. 

Handelsbanken har en decentraliserad organisation vilket innebär att lokal- och 

regionkontor har en självständig ställning där varje medarbetare har ett eget 

beslutsutrymme, vilket bestäms av kunskap och erfarenhet och självklart vilken position 

personen har i företaget. 

 

Susanne Moström har en civilekonomexamen från 1991 och har sedan dess jobbat. 

Moström har jobbat inom Handelsbanken i drygt 10 år. Hon började sin bana som 

privatrådgivare på ett par mindre kontor kring Örnsköldsvik. Under tiden på de mindre 

kontoren har hon allt mer inriktat sig på företagsrådgivning; nu sedan ca 3,5 år tillbaka 

jobbar hon på företagsavdelningen i Örnsköldsviks kontor och är sedan lite drygt ett år 

tillbaka tillförordnad företagschef. 
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5.1.4  Mikael Berglund (Nordea) 

Nordea är även de en av Sveriges fyra ”storbanker”. Banken är en nordisk bank- och 

finanskoncern med ca 37 000 anställda i Norden. Nordea är sedan år 2000 en 

sammanslagning mellan tre banker, nämligen MeritaNordbanken, Unibanken och 

Christiania Kreditkassen, banken har dock sina rötter från 1820-talet då det första 

bankkontoret öppnades. 

 

Mikael Berglund har ekonomutbildning från Stockholm och Umeå och är idag chef för 

företagsavdelningen på Örnsköldsviks lokala kontor. Innan dess har Berglund jobbat 

som bl.a. kundansvarig med egna kundstockar och företagskunder samt jobbat som 

kreditanalytiker i 3 år på storkundsenheten. Berglund har stor erfarenhet med 

kreditbedömningar då han jobbat mer eller mindre i 20 år med företagsaffärer i bank.  

 

5.1.5 Torbjörn Halvardsson (Företagarna) 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar närmare 70 000 

företagare i en rad olika branscher. Företagarna ska arbeta för att skapa bättre 

företagsklimat för de svenska företagen. Företagarna är medlemsägt, medlemsstyrt och 

helt opolitiskt och finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk 

och mötesplaster. 

 

Torbjörn Halvardsson är i grunden gymnasieingenjör i kemi (från den tiden då det fanns 

gymnasieexamen). Torbjörn har en stor erfarenhet som företagare då han har drivit 

åkerientreprenadverksamhet och konsultverksamhet inom mark- och 

anläggningssektorn med att göra konsekvensbeskrivningar. Vidare har respondenten 

varit anställd som VD i ett transportföretag i åtta år och har sedan år 2000 varit anställd 

som regionchef hos Företagarna. Han beskriver sina arbetsuppgifter idag som arbete 

med generella frågor som företagare vill att han ska driva. Det är egentligen i huvudsak 

tre områden; opinion, affärsnätverk samt medlemstjänster. 

 

5.2 Respondenternas intervjusvar 

5.2.1 Wilhelm Sande (Ernst & Young) 

Revisorn bekräftar aktualiteten i ämnet när han säger att de har väntat på boomen av 

generationsskiften från 40-talisternas många företagare och att den bör ha startat upp nu 

men att den inte har gjort det av olika orsaker. En av anledningarna till detta anser han 

vara det gynnsamma skatteläget (3:12 reglerna
1
) som finns i Sverige nu vilket innebär 

att företagare med anställda får ta ut sin lön i utdelning och därigenom bara betala 26,3 

procent i skatt. Detta gör att företagarna hellre stannar kvar i företagen än genomför en 

avyttring. Den andra anledningen han tog upp är finanskrisen som har försvårat 

finansieringen av ägarskiften betydligt, det är helt enkelt inte längre lika lätt att få lån 

till detta som det var innan finanskrisens start hösten 2008. Sande tog som ett exempel 

att ett antal försäljningar som gick igenom på våren 2008 inte skulle ha gått igenom på 

hösten samma år. Anledningen till detta anser han vara att bankerna blivit mer 

                                                 
1
 SKV 292 utgåva 18 

http://www.skatteverket.se/download/18.50a6b4831275a0376d380003426/29218.pdf 
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restriktiva i och med de stora förlusterna de gjort i bland annat Baltikum. Detta har 

medfört att de inte kan ta så mycket större förluster även i Sverige och man har då valt 

att höja kraven i kreditvillkoren för utlåning av pengar. Sande påstår vidare att 

ägarskiftena nu är på gång igen, vilket kan ses som ett tecken på att bankerna åter lättat 

på sina kreditvillkor. 

 

På frågorna om det är svårare för ett litet företag att få lån till ett ägarskifte jämfört med 

ett stort och vad detta i så fall beror på svarade den auktoriserade revisorn att det oftast 

är lättare för stora företag i och med dess större säkerhetsmassa. Som privatperson blir 

det svårast att få lån till att ta över ett företag i och med att de oftast inte har någon 

säkerhet alls utan måste i så fall sätta sin egen privatbostad som säkerhet; vilken redan 

kan vara högt belånad. Man måste dessutom vinna trovärdighet hos banken. 

Respondenten ansåg således att det är storleken på säkerhetsmassan som i störst 

utsträckning bidrar till svårigheterna för mindre företag att ta över ett annat företag och 

inte förekomsten av ett finansiellt gap eller ett kunskapsgap. 

 

I praktiken är det egentligen inte en privatperson som köper det aktuella företaget enligt 

Wilhelm Sande eftersom man oftast bildar ett bolag innan man genomför bytet vilket 

medför att det i princip alltid är ett företag som står som köpare. Detta på grund av att 

skatten ska bli lägre. Om ett företag står som köpare kommer detta företag nämligen 

inte behöva betala någon skatt på utdelningen från det köpta företaget och kommer 

därmed kunna använda dessa pengar till att betala amorteringar till banken. Skulle köpet 

istället vara skrivet i privatpersonens namn skulle han/hon behöva betala en skatt på 

utdelningen på åtminstone 20 procent innan amorteringar till banken kan betalas. Det är 

således ekonomiskt mer fördelaktigt att köpa via ett bolag. De förvärv som inte sker 

genom ett bolag måste i princip vara med en köpeskilling på 100 000 eller ett par 

100 000, enligt Sande. Han framhåller dock att det finns väldigt många olika metoder 

för hur man kan gå tillväga och att man försöker finna den metod som är mest 

ekonomiskt fördelaktig i respektive ägarskifte. 

 

Respondenten ser många skillnader mellan 1990-talskrisen och nuvarande kris. På 90-

talet drabbades i princip bara bankerna och det slog väldigt hårt mot dem, vid den kris 

vi nu befinner oss i har banker men också i stor del övriga näringslivet drabbats hårt. 

Enligt Sande stannade ägarskiftena upp även då och tillgångarna i de företag som gick i 

konkurs fick bankerna och konkursförvaltarna ta över och sen sälja vidare för ett 

mycket stort underpris. På den tiden hade Sverige också ett väldigt högt ränteläge 

medan vi nu har ett väldigt lågt, vilket medförde att det vid 90-talskrisen var många som 

inte ville ta över företag eftersom lånet skulle bli för dyrt. 

 

På frågan om Sande kunde se något som hade kunnat underlätta ägarskiftena återkom 

han till problemet med säkerhetsmassan. Om bankerna hade kunnat ”komma åt” 

säkerhetsmassan i det säljande bolaget skulle ägarskiftena inte vara något problem alls. 

Däremot framhöll han att detta är förbjudet och att det också borde vara det eftersom 

dessa tillgångar är och ska vara till för att skydda leverantörer och kunder som har 

fordringar på bolaget. Ett annat alternativ skulle kunna vara någon form av ”mjuka lån” 

vilket skulle innebära att staten går in och hjälper till under ett övergångskede eller att 

Almi, Norrlandsfonden eller liknande skulle kunna hjälpa till från början efter 

ägarskiftet. Slutligen ger den auktoriserade revisorn för Ernst & Young ett exempel på 

en lyckad modell som de använde för ett generationsskifte där förvärvet skedde stegvis. 

Detta genom att den gamla ägaren fortsatte vara delägare tills den nya ägaren hade 
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byggt upp ett kapital av utdelningar o.s.v., så att han efter tre år helt kunde ta över den 

gamla ägarens andel. 

 

5.2.2 Andreas Vretblom (Grant Thornton) 

Efter ett par korta frågor om respondentens bakgrund berättar han om hur han själv 

kommer i kontakt med säljare och köpare i ett ägarskifte. Han berättar att han kommer 

in i processen innan den egentligen har satts igång på riktigt; genom att en kund berättar 

att han/hon har funderat på att genomföra ett ägarskifte. Det som sedan händer brukar 

vara att respondenten hör sig för internt om det kan finnas någon på kontoret som kan 

ha en motpart till den aktuella säljaren eller köparen. Han har vidare kontakt med 

banker, är behjälplig med avtal och kan ta fram en värdering på det säljande företaget. 

Kontakten med banken kan innebära att respondenten presenterar för bankkontakten hur 

företaget ser ut och lägger fram exempelvis budgetar, likviditetsanalyser, prognoser och 

delårsrapporter. Respondenten framhäver dock att det inte tas ställning för eller emot 

ägarskiftet och inga råd ges, utan att det som läggs fram är ren fakta eller en 

”ekonomisk sanning” där han visar exempelvis banken hur det objektivt ser ut i 

företaget vid tillfället. 

 

På frågan om respondenten sett en ökning av ägarskiften de senaste åren svarar han att 

det inte märkts av någon större skillnad utan att det varit relativt jämt under åren han 

jobbat som revisor. Enda skillnaden som kunnat märkas av är enligt respondenten de 

relativt nya reglerna som säger att man måste äga aktierna vid årets början för att få rätt 

till utdelning, vilket gjort att relativt många bytt ägare just i slutet av december 2009. 

Däremot förväntar sig intervjupersonen en ökning av ägarskiften de närmsta åren med 

tanke på 40-talisternas pensionsavgångar. 

 

Enligt Vretblom har ägarbytena försvårats en del av finanskrisen och orsaken till detta 

är att bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning. En annan orsak skulle teoretiskt 

kunna vara att värdet på företagen minskat men så har inte skett under denna finanskris, 

utan problemet ligger i bankernas restriktivitet. Intervjupersonen berättar vidare att han 

har erfarenhet av flera bolag som haft svårigheter att ”få banken med på resan” och att 

det krävs ganska mycket för att kunna låna pengar till en transaktion av detta slag. 

Antingen måste man ha en bra bankkontakt sedan tidigare och vara känd av banken eller 

också måste man ha mycket att lägga in själv och bara låna en liten del av 

köpeskillingen av banken. Alternativt att man har bra prognoser och budgetar. Detta är 

också till stor del anledningen till varför stora företag har lättare att låna pengar än små 

företag, anser intervjupersonen. D.v.s. de är mer kända av banken och har ofta haft 

mycket kontakt med dem förut, har historiskt sett haft mer pengar samt att de kanske i 

större utsträckning kunnat visa att de klarat tidigare kriser.  

 

Respondenten kan också tänka sig att det finns någon form av kunskapsgap mellan 

småföretag och banker så tillvida att småföretag ofta består i en eller ett fåtal personer. 

Detta medför att företagets kunskap i stor utsträckning sitter hos företagsledaren och att 

denne/denna kan ha svårt att förmedla kunskapen till banken. Dessutom har ofta större 

företag en särskild ekonomiavdelning vilket inte små företag har, detta innebär att stora 

företag ofta allmänt har mer koll på företagets ekonomiska situation än vad små företag 

har. En annan tanke från respondenten angående kunskapsgapet mellan småföretag och 

banker är att mindre företag är känsligare för yttre påverkan vilket gör att bankerna 

behöver analysera saker hos dessa som inte alltid synd i siffrorna. Det kan exempelvis 
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vara så att företagsledaren varit sjuk en tid och inte kunnat arbeta i företaget vilket kan 

innebära att företaget gått dåligt under denna tid. Det som banken då måste göra är att se 

orsaken bakom siffrorna, medan arbetsledaren varit där kan ju företaget ha gått bra, 

menar Vretblom. 

 

Intervjupersonen berättar sedan att en vanlig form av ägarskiften är att man istället för 

att starta ett helt nytt företag köper upp ett befintligt bolag men som är tömt på allt 

förutom eget kapital, att det t.ex. bara finns 100 000 i eget kapital och 100 000 på 

banken. Att däremot köpa upp en fungerande verksamhet tror respondenten inte är så 

vanligt bland privatpersoner utan att det är mer vanligt att ett företag förvärvar ett annat 

företag. Det är ganska naturligt att Vretblom inte stöter på så många privatpersoner som 

köper upp ett företag i och med att Grant Thornton jobbar just mot företag, men han tror 

trots detta att privatpersoner oftare startar nya företag än tar över befintliga, fungerande 

bolag. Något som skulle få dessa att välja den andra vägen skulle enligt Vretblom kunna 

vara att uppmärksamma problemet och att företagsförmedlingar visar mer att de finns 

och att möjligheterna till detta finns. Vretblom kommer också med en annan eventuell 

lösning; om det skulle gå att inteckna substanser i det säljande företaget som inte är 

intecknat sedan tidigare skulle kunna underlätta företagsköp för personer med mindre 

personliga säkerheter men att man allt som oftast ändå skulle behöva gå in med privat 

egendom, hus eller borgen, till en början. 

 

I och med finanskrisen och den nuvarande låga räntan och höga arbetslösheten tror 

intervjupersonen att fler blir intresserade av att ta över bolag. Framförallt tycker han sig 

kunna se att fler startar en firma eller bolag att driva en verksamhet i och att de sedan 

kanske i steg två bestämmer sig för att utöka verksamheten och förvärva ytterligare 

bolag. Men oavsett så försöker många göra det man är bra på i företagsform istället för 

som anställd när man blivit arbetslös. 

 

Intervjupersonen berättar sedan om ett förfarande som kan underlätta ägarskiften, 

nämligen ”tilläggsköpeskilling”. Tilläggsköpeskilling innebär att man köper aktierna i 

företaget relativt billigt och att man sedan får betala mer ifall företaget efter 

övertagandet går bra enligt överenskommelse. Man kan till exempel få betala 100 000 

för samtliga aktier år 1, om sedan bolaget gör en vinst på 1 000 000 kan man år 2 få 

betala 500 000 ytterligare, beroende på vad parterna kommit överens om i avtalet. Detta 

innebär att man som köpare inte behöver betala lika mycket i en inledande fas vilket kan 

underlätta finansieringen av ägarskiften. 

 

5.2.3 Susanne Moström (Handelsbanken) 

Susanne Moström tf företagschef på Handelsbanken i Örnsköldsvik anser sig komma i 

kontakt med ägar- och generationsskiften ganska ofta och hon märker ett tydligt ökat 

intresse av företagare som vill sälja sin verksamhet men samtidigt menar hon att den 

värsta anstormningen inte har kommit ännu. En viktig faktor till detta fenomen menar 

Moström är att de så kallade 40-talisterna är en stor generation med många företagare 

som är aktiva idag men börjar gå mot pension. 

 

I frågan om hur den här ägarskiftesprocessen går till hos dem svarar respondenten att 

det skiljer sig lite mellan om det är en befintlig kund eller om det är en kund som de inte 

har någon tidigare relation till. Om det är en befintlig kund vet banken oftast om skiftet 

ganska lång tid i förväg, ofta flera år i förväg vilket underlättar mycket. Moström hävdar 
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även att det inte är sällan hon får ett telefonsamtal där en person ringer och säger att han 

vill sälja sitt företag och att man har en intresserad köpare. Efter detta börjar de med att 

ta kontakt med köparen och boka ett möte. Där ber banken köparen ta med sig så 

mycket information som möjligt om hur han tänkt sig köpet och hur de framtida 

affärerna ska gå till. Moström framhäver att det säljande företaget är viktigt men att 

köparen är minst lika viktig; för det är ju han man ska göra de framtida affärerna med. 

Moström förstätter med att poängtera att om köpare och säljare redan är kund hos 

Handelsbanken vet man oftast redan mycket om företagen. Då vill man i första hand 

veta hur köparen ser på framtiden; hur företaget ska fortsätta drivas med sina nya ägare, 

men minst lika viktigt är hur han planerar att finansiera köpet. Här är det viktigt att 

köparen själv har en tanke menar Moström, banken vill att köparen ska ha med sig en 

plan på hur han tänkt genomföra och finansiera köpet. Respondenten påpekar att de inte 

är några konsulter och inte försöker sy ihop någon affär utan att de vill ha ett förslag 

eller en förfrågan att ta ställning till. Hon fortsätter och framhäver att det material som 

köparen kommer med måste vara bra och gärna vara framtagen av en revisor där 

revisorn förklarar hur de vill genomföra köpet. En proformabalansräkning är något 

banken gärna ser att köparen tagit fram där de visar på hur han tänkt sig bolaget när 

köpet är genomfört. Just en proformabalansräkning är något respondenten vill ha i flera 

av fallen. 

 

Därefter ställde vi frågan på hur banken kollar på säkerheter, med tanke på att ofta har 

privatpersoner inga större säkerheter att lämna. Susanne menar att det är just detta som 

är problemet. Hon forstätter och säger att om ett befintligt bolag köper upp ett annat 

bolag kan det finnas säkerheter i det köpande bolaget men om det är en privatperson 

eller ett nybildat holdingbolag som köper, besitter de ofta inga större säkerheter. Det blir 

speciellt svårt om det är ett köp av ett ”fint” företag som kostar lite pengar. 

 

Det är dock inte säkerheten som banken framförallt lägger vikten på säger Moström 

utan det är återbetalningsförmågan som är nummer ett. Så frågan om låntagaren kan 

betala tillbaka lånet är det banken tar ställning till först. Hon fortsätter och förklarar; om 

en privatperson ska köpa ett företag så måste företaget generera så mycket vinster att 

köparen kan få utdelning ifrån bolaget för att kunna betala sina lån. Därför måste 

banken göra en bedömning av bolaget som personen eller företaget ska köpa och 

därefter kollar man på säkerheten. Just här tycker Susanne att det fattas kunskap hos 

köparen om vilken information banken kräver av kunden, hon menar att köparen inte 

riktigt förstår hur kreditprocessen går till. Susanne återkopplar till att banken inte är 

någon konsult som syr ihop affärer utan de vill att köparen ska ha ett färdigt upplägg, 

framförallt finansieringsupplägg, som banken kan ta ställning till.  

 

Susanne Moström fortsätter och förklarar att många tror att man kan låna till hela 

köpeskillingen vilket är helt fel; det beror mycket på vad man köper. Hon förklarar att 

banken vill ha en stark balansräkning och en hyfsad soliditet, gärna upp på 25 procent, 

just för att man ska kunna klara några negativa år. För att man ska uppnå detta krävs en 

relativt stor egen insats som inte är belånad.  

 

Respondenten kan även se en viss skillnad mellan små företag och större företag. Hon 

anser att det kan vara lite lättare att bedöma ett större företag och dess verksamhet. För 

om det är ett mindre företag är ofta verksamheten förknippad med ägaren vilket gör det 

svårt att göra en bedömning av företaget utan denna ägare. 
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Efter detta kommer vi allt mer in på finanskrisen där Moström förklarar att trots de är 

relativt förskonade från finanskrisen om man jämför med andra banker så har de ändå 

blivit mer restriktiva och framförallt mot nya kunder. Hon säger att banken koncentrerar 

sig på att uppfylla sina befintliga kunders kreditbehov vilket har lett till att det ställts 

större krav på säkerheter och återbetalningsförmåga på nya kunder som vill låna pengar. 

Detta just på grund av den osäkerhet som finanskrisen tagit med sig. Framförallt är det 

riskbedömningen som Moström vill säga blivit mer stram, hon förklarar att de 

riskbedömer alla nya och även befintliga kunder. På grund av detta finns det vissa 

branscher som drabbas hårdare av bankens krav, oftast branscher som av tradition 

innebär mycket kreditförluster. Till viss del har bankmännen fått riktlinjer om att vara 

mer försiktig i sin utlåning på grund av finanskrisen. 

 

Denna finansiella kris menar respondenten har påverkat generationsskiftet negativt, hon 

säger att det är många som fått ta paus i arbetet med att hitta en köpare och måste vänta 

tills marknaden har stabiliserats sig. Hon tror även att det finns personer och företag 

som sökt finansiering och fått avslag nu under krisen som hade kunnat få lånen 

beviljade under en ”normal” period. Respondenten tror rent sagt att det kan vara svårt 

för vissa företagare att genomföra ett generationsskifte just på grund av svårigheten för 

en köpare att finansiera sig. 

 

Ett problem som intervjupersonen ser i framtiden är om/när revisionsplikten för små 

företag slopas. Detta kommer försvåra bankens bedömningsmöjligheter för de företag 

som väljer att avstå revision. Moström ser dock att banken fortfarande kommer kräva 

reviderad information från företagen vilket leder till att företag som väljer att inte ha 

revision kommer få det mycket svårt att söka lån hos banken.  

 

5.2.4 Mikael Berglund (Nordea) 

Chefen för företagsavdelningen på Nordea förklarar att ägarskiften inte är den 

vanligaste affären han kommer i kontakt med men att det sker ett antal ägarskiften per 

år. Han fortsätter och berättar att han inte har sett någon betydlig ökning av antalet 

ägarskiften de senaste åren men att en ökning bör komma inom kort med anledning av 

den åldersstruktur som råder i Sverige idag. Just i Örnsköldsvik med omnejd kan han se 

att många företagsledare är 55 plus vilket betyder att ägarskiftena bör öka. Han 

framhåller dock att detta inte medför någon garanti för en ökning av antalet ägarskiften 

eftersom många företagsledare driver sitt företag fram till 75 år ålder. Berglund tillägger 

här även att det är ett levnadssätt att driva ett företag och att många därför väljer att 

fortsätta relativt länge. I slutet av diskussionen om de rådande generationsskiftena säger 

Berglund att hans personliga åsikt är att ägarskiftena kommer att öka framöver. Han 

förklarar vidare att det är just här de håller en löpande dialog med deras kunder om hur 

företagarna ser på sin framtid. 

 

En sak som fångat respondentens intresse är att om man går tillbaka en tid var ofta ett 

ägarskifte mer ett rent generationsskifte inom familjen där ett barn tar över efter sina 

föräldrar. Tendensen har nu blivit att barnen inte vill ta över efter sina föräldrar av olika 

anledningar, såsom andra intressen och oviljan att lägga ned lika mycket tid som sina 

föräldrar på företaget. Då är det bara försäljning till en utomfamiljär köpare som är kvar. 

Här är det viktigt att planera sin avgång menar respondenten och att hitta rätt köpare kan 

vara besvärligt. Först ska en köpare vara villig att betala det säljaren tycker bolaget är 

värt, sedan är det många företagsledare som värnar om sina anställda och vill att 
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företaget ska drivas vidare och därför inte kan sälja till vem som helst. Respondenten 

framhåller vikten med ha en plan, t.ex. att ”jag ska sälja om 2 år eller 5 år” och planera 

därefter. 

 

Ytterligare en punkt bankchefen kommer in på är problemet om företagsledaren är 

nyckelpersonen i företaget vilket han/hon ofta är i mindre bolag och som gör att utan 

denna nyckelperson kan företaget bli ett helt annat. Detta gör att företaget blir väldigt 

svårbedömt i en försäljningssituation. Bankchefen fortsätter och förklarar att just 

personen bakom köpet, den nya företagsledaren, är den viktigaste biten i bedömningen 

utifrån en finansieringsfråga. Han menar att siffror är ganska lätta att bedöma men en 

persons kompetens är svårare, här kollar Nordea på köparens tidigare erfarenheter att 

driva företag samt hans kompetens och utbildningsnivå. Förutom köparens personliga 

förmåga att driva företag kollar Nordea på köparens återbetalningsförmåga samt tar 

säkerheter för förvärvet. Förutom köparens kompetens lägger respondenten lite extra 

vikt på återbetalningsförmåga framför säkerheter. Med återbetalningsförmåga menar 

han kassaflöde, budget och framtida intjäningsförmåga. Dessa ligger i grunden för 

Nordeas kreditbedömningsprocess. Respondenten fortsätter och berättar att vid ett 

ägarskifte skall en köpeskilling betalas vilket gör att bolaget skall bära en skuld som är 

högre än tidigare och att det är viktigt att kolla om det blir något kvar mellan intäkterna 

och kostnaderna för att betala amorteringar och lån.  

 

Efter denna bedömning går Nordea in och kollar på vilka säkerheter köparen har, här 

markerar respondenten att det är just köparens säkerheter och att inte banken kan ta 

några säkerheter i det säljande bolaget. Här förklarar respondenten att i de flesta fall av 

ägarskiften bildas det först ett holdingbolag (köparbolag) som i sin tur förvärvar ett 

bolag vilket gör att man måste följa aktiebolagslagen. Det är just aktiebolagslagen som 

styr på vilka sätt man kan flytta pengar mellan bolagen samtidigt säger respondenten att 

det här är en fråga för revisorerna men att de på Nordea är väldigt restriktiva med att ta 

säkerheter i det säljande bolaget. Lite enkelt förklarar respondenten att du inte kan köpa 

ett bolag för deras egna pengar vilket gör att du även inte kan ta några säkerheter i det 

bolag du ska köpa. Här kom vi på ett annat problem och respondenten förklarar att här 

kan det finnas stora problem. För om du är en ny företagare och inte jobbat upp tidigare 

kapital kommer säkerheten bli väldigt svår att klara av. Oftast har en ny företagare inga 

säkerheter att sätta och ofta är de egna tillgångarna ganska högt belånade. 

Företagschefen menar att här har vi ett jättestort problem om inte köparen har några 

egna pengar eller säkerheter. För skulle inte bolaget gå runt och inte vara kapabel att 

betala ränta och amorteringar står banken endast med aktierna i holdingbolaget som 

säkerhet och som vid en konkurs inte är värda ett dugg. Här blir det ofta svårt att få till 

ett köp om du inte har en rik morbror eller liknande menar respondenten. Berglund 

förklarar att det de vill ha när köpet är klart är ett starkt, välmående bolag. Här 

återkopplar han till återbetalningsförmågan som blir viktig att bedöma med framtida 

prognoser och för att få ett företag med stark soliditet kan inte belåningen vara för hög 

utan det krävs en diger egen insats. 

 

I början av processen förklarar respondenten att de begär in upplägg, budget och 

affärsplan om hur den nya ägaren tänkt driva och utveckla företaget och han säger även 

att här kan informationsutbytet brista lite. Köparen har inte alltid koll på vad banken 

önskar för uppgifter. Samtidigt förklarar Berglund att man får ha lite respekt för köparen 

eftersom det förmodligen är en affär han inte gör så ofta utan att då be köparen att 

komma tillbaka med önskad information. En annan punkt där respondenten kan se att 
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det brister är förståelsen för sambandet mellan lånat och eget kapital och att det är 

viktigt med en stark soliditet när du går in i bolaget. Här ser banken gärna att ett 

samarbete med revisorer görs, med sammanställningar av budget och upplägg men även 

som bollplank. 

 

Företagschefen anser att bankens kreditpolicy inte har ändrats något; varken före eller 

efter finanskrisen och lågkonjunkturen, utan menar att i deras bedömningar ingår även 

marknadsanalyser och riskbedömningar. Han beskriver det som analyser om vart 

marknaden är på väg och vart marknaden befinner sig just nu. Han fortsätter och 

förklarar att om marknadsutsikterna för att tjäna pengar blir sämre, som nu i 

finanskrisens spår, blir det tuffare att låna pengar rent automatiskt. Ju svagare marknad 

desto svårare blir det att låna pengar men respondenten vill inte säga att deras arbetssätt 

har förändrats utan de jobbar fortfarande efter samma förutsättningar som innan 

kristiden. Han menar istället att det är marknaden som begränsar idag vilket gör att små 

företag med mindre säkerheter har det mycket tuffare att finansiera sig nu när 

marknaden gått nedåt. 

 

Företagschefen anser att den största skillnaden mellan dagens och 1990-talets kris är 

dagens ränteläge som är mycket lägre än det var då. Samtidigt tillägger han att dagens 

kris är mer global än vad den var på 90-talet då det var mer en svensk/nordisk kris. Han 

ger ett exempel på att ränteläget kunde ligga på mellan 10-15 procents ränta på 

checkkrediten jämfört med att du idag kan låna på en villa från 1,5 procent. 

 

En sak som kan underlätta dessa ägarskiften nu under finanskrisen är om man kunde 

genomföra successiva förvärv, dock anser respondenten att sådana förvärv inte hör till 

vanligheten men han vidhåller att det skulle kunna bli lättare att genomföra ägarskiften 

om köparen successivt förvärvar företaget och att den ”gamla” ägaren sitter kvar i en 

övergångsperiod och spelar in den nya ägaren. Detta skulle kunna underlätta framtida 

företagsförvärv anser respondenten. 

 

5.2.5 Torbjörn Halvardsson (Företagarna) 

Halvardsson startar intervjun med att själv berätta vilket stort problem det är med 

finansieringen av ägarskiften idag. Han berättar att man förut ofta köpte företag mot 

revers, vilket innebär att säljaren får ett skuldebrev av köparen och är ett förfarande som 

Halvardsson menar fortfarande kan vara enda vägen fram. Detta innebär att om köparen 

inte lyckas driva företaget på ett bra sätt utan går i konkurs står säljaren utan både 

pengar och företag. För att undvika detta kan företaget säljas mot äganderättsförbehåll, 

men om företaget gått i konkurs är ju redan skadan skedd. Han refererar också till en av 

deras rapporter och säger att 35 procent av alla företagare är mellan 55 och 74 år, vilket 

visar att ägarskiften är och kommer att vara ett stort problem framöver. 

 

Företagarna har som sagt tagit fram många rapporter om just ägarskiften och 

problematiken kring detta både generellt sett och på grund av 40-talisternas stora 

pensionsavgångar. De förespråkar att företag som står inför ett ägarskifte inom ett antal 

år bör börja i tid och så gjorde även regionchefen för Västerbottens län. Han menade att 

ett generationsskifte tar ca 3-5 år att genomföra om det går bra, och att det därför är 

väldigt viktigt att börja planera för detta långt innan försäljningen ska äga rum. 

Respondenten menade vidare att om planeringen startar tidigt kan också finansieringen 

av ägarskiftena underlättas i och med att man kan ”manipulera” värdet på företaget 

genom att de sista åren leasa och hyra nya maskiner o.s.v. istället för att köpa dem. 
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Detta innebär att köpeskillingen för det aktuella företaget går ned och att köparen av 

företaget inte behöver ta ett lika stort lån och kan klara den egna insatsen i köpet bättre. 

När det säljande företaget leasar och hyr istället för att köpa maskinerna sparas pengar i 

företaget som sedan inte behöver ingå i företagsförsäljningen utan som istället säljaren 

behåller, skulle maskinerna köpas skulle tillgångarna i företaget öka och därmed även 

prislappen på företaget. Lägre pris medför i sin tur att det finns fler köpare som skulle 

ha råd att ta över företaget. Han påpekade dock att vi i Sverige generellt sett är väldigt 

negativa till att hyra och att vi istället vill äga allt i företaget, man resonerar att ”jag vill 

äga mina maskinger, jag vill betala det kontant, jag ska inte ha någonting på leasing 

eller amortering, eller jag ska inte hyra, jag har drivit det här företaget så länge så jag 

ska se till att jag äger det jag har”. Denna inställning som generellt råder i Sverige 

försvårar ytterligare för ägarskiftena att komma till stånd. 

 

Störst problem med ägarskiftena tror Halvardsson det kommer bli i glesbygden där det 

redan finns ett begränsat utbud av tjänster. Han menar att många av dessa företag har 

låg lönsamhet och är svåra att sälja vilket kommer att innebära att många glesbygder 

kommer att få svårigheter att överleva. Några exempel tas upp på serviceföretag som 

kan få det svårt att överleva; butiker, bensinstationer, taxi och hantverkare. Han tror 

dock att det kommer att gå bättre för lite större tätorter men att vissa 

glesbygdskommuner kommer att få akuta problem i och med detta. 

 

Intervjupersonen har ännu inte märkt av att det blivit fler konkurser nu än i andra 

lågkonjunkturer trots att det varit ”fritt fall” för många branscher. I normalfallet skulle 

det ha blivit det, menar han, men att företagen varit särskilt duktiga denna gång på att 

”dra i bromsen”. Förväntningen från Halvardssons sida är däremot att vi kommer att få 

en uppgång på konkurserna nu när konjunkturen vänder uppåt igen på grund av att 

företagen tömt alla lager av kapital och när man får nya order finns inte tillräckligt med 

likviditet för att köpa råvarorna som behövs i tillverkningen. Han jämför detta med vad 

som händer i vatten och avloppsledningarna på våren, att det är först på våren när 

värmen kommer som dessa börjar frysa igen efter att kylan har trängt ner tillräckligt 

djupt. Detsamma kommer att hända i denna lågkonjunktur, menar intervjupersonen, 

konkurserna tar fart när ordrarna börjar komma in igen. 

 

I och med den ökande arbetslösheten kan man tänka sig att många av de arbetslösa blir 

mer villiga att både starta egna företag och ta över redan inarbetade företag vilket skulle 

hjälpa till i den boom av ägarskiften som kommer att behöva genomföras de närmsta 

åren. Halvardsson ansåg att så kommer ske till viss del men att vi i Sverige inte är lika 

villiga att bli egna företagare i jämförelse med andra länder. Detta på grund av det 

sociala trygghetssystem som finns här som gör att man inte blir helt barskrapade ifall 

man blir arbetslös. I vår omvärld har man inget annat val än att starta ett företag för att 

klara försörjningen vilket är ett problem som inte finns i Sverige i dagsläget. Det stora 

problemet ansåg han dock vara att vi inte har tillräckligt många människor som kommer 

att kunna ta över efter 40-talisterna, inte ens med hjälp av invandring från andra länder 

som vi tidigare har kunnat förlita oss på. Under 60-talet immigrerade vi till exempel 

finländare till Sverige, och efter det polacker, tar Halvardsson som exempel. Nu behövs 

de istället i sina hemländer och det enda vi kan göra är att ändra inställning till behovet 

av människor på våra arbetsplatser. Torbjörn Halvardsson menar här att vi kommer att 

behöva effektivisera, rationalisera och mekanisera ännu mer än vad som redan gjorts. 
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På frågan om respondenten ansåg att vi lärt oss något från föregående kris svarar han att 

vi i princip inte lärt oss någonting alls. I varje lågkonjunktur blir bankerna väldigt 

restriktiva i sin utlåning och i högkonjunkturer tävlar de i princip med varandra för att få 

låna ut så mycket som möjligt, och krisen som varit är så gott som bortglömd. Som 

exempel berättade respondenten om en intervju han kom ihåg från 90-talet med IKEA:s 

grundare Ingvar Kamprad som skulle tycka till om den ”nya ekonomin”. Kamprad 

menade att det inte fanns någon ny ekonomi utan att samma regler fortfarande gäller. 

Han blev då idiotförklarad och man ansåg att han inte förstod att man nu skulle hantera 

pengar på ett helt annat sätt. Man fick inställningen att intäkterna i företaget inte 

behöver överstiga kostnaderna och att investera är det viktiga i företagandet. När sedan 

IT-kraschen kom insåg man att Kamprad haft rätt hela tiden, det finns inga ”nya 

ekonomier” och sådana idéer kan komma att straffa sig självt. 

 

Halvardsson anser att man vid varje ägarskifte måste göra enskilda bedömningar över 

hur man ska gå tillväga för att få igenom köpet med finansiering och så vidare men att 

ett sätt att lösa problemet på är att göra successiva förvärv. Att den potentiella köparen 

börjar med att få en anställning på företaget och köper in sig bitvis under flera år. Men 

med den åldersstrukturen på företagare som är idag är det inte alla företagare som har 

den tiden, vilket understryker vikten av att börja planeringen i god tid. Halvardsson 

fortsätter med att säga att han ser det som en klar fördel att jobba in sig en tid i företaget 

innan övertagandet och lära sig företaget från grunden men att det inte är en självklarhet 

att det lyckas ändå. Han berättar att han sett många exempel där den potentiella köparen 

anställts på företaget och köpt in sig till en viss del för att sedan köpas ut igen för att det 

inte har fungerat. 

 

På frågan om respondenten själv hade några (ytterligare) förslag på åtgärder för att 

underlätta de kommande ägarskiftena svarade han att om man går in och petar i 

systemet så föder man oftast nya problem. Som exempel menade han att om staten 

skulle agera långivare i större utsträckning än hittills och ha riktade lån till ägarskiften 

skulle många oseriösa köpare köra företagen till konkurs och samhället skulle bara 

förlora en massa skattepengar. Restriktiviteten är bra på så sätt att man håller undan 

dessa oseriösa personer från att köpa upp företagen, nackdelen däremot är att det även 

försvårar för mer seriösa personer att starta eller ta över företag. Men konsekvensen från 

högkonjunkturerna när bankerna i princip tävlar om att låna ut pengar uppdagas sedan 

när smällen kommer och det blir lågkonjunktur, då ser man vad de nya systemen gett 

upphov till. Halvardsson menar därför att det är svårt att i förväg bedöma vilka 

konsekvenser underlättningar av ägarskiftena skulle kunna komma att ge upphov till i 

framtiden. 

 

5.3 Empiriska utgångar 

För att avsluta det empiriska kapitlet vill vi göra en kort sammanfattning av vad vi anser 

vara de mest intressanta utgångarna av empirin samt vad vi kommer att analysera 

närmare i efterföljande kapitel. 

 

 3:12 reglerna, nya regler som kan leda till att företagare vill stanna några år till i 

företaget. 
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 Företagare tenderar att sälja sitt företag allt oftare till utomfailjära personer 

jämfört med tidigare. Trenden verkar även visa en ökad ovilja hos företagarna 

att leasa maskiner och andra inventarier. 

 

 Banker saknar genomtänkta upplägg från köpare med hur de tänkt genomföra 

köpet. 

 

 Säkerheten hos låntagare är det minst viktiga och personen bakom köpet ligger 

till grunden hos bankerna vid en kreditbedömning, men stämmer verkligen det? 

 

 Finanskrisen har påverkat bankers utlåning, där riskanalysen i bankers 

kreditbedömning blir allt mer avgörande.  

 

 Succesiva förvärv och tilläggsköpeskilling, två sätt att underlätta de ökande antal 

företagsköp vi nu verkar stå inför.  
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras den information som erhållits utifrån empirin genom en 

jämförelse med den teori vi utgick från. Analysen är uppställd utefter de huvudämnen vi 

arbetat efter, d.v.s. ägarskiften, kreditbedömning samt finanskrisen. Detta upplägg 

valdes för att underlätta läsningen och höja förståelsen i dessa ämnen. 

 

6.1 Ägarskifte 

6.1.1 Ägarskiftena skjuts upp – 3:12 reglerna 

Ända från början av vår studie har vi fått den uppfattningen att Sverige står inför ett 

stort generationsskifte i samhället i allmänhet. Detta kommer att påverka hela samhället 

och inte minst företagandet. De flesta respondenter håller med om att detta är ett 

problem, dessutom menar respondenterna att generationsskiftet ligger på is och att den 

största boomen inte har kommit ännu utan att den kommer att komma inom kort. Sande 

menar att de har väntat på boomen och att den bör ha kommit igång men att den har 

hindrats av olika anledningar, bl.a. av den nya skattelagstiftningen med 3:12-regeln. 

Detta gör att företagarna kan ta ut lönen i utdelning istället för vanlig lön och att de 

slipper betala sociala avgifter på utdelningen vilket kan locka företagarna att stanna kvar 

i sin verksamhet i ett antal år extra. En annan anledning är den rådande finanskrisen som 

Sande menar kan ha försvårat och gjort att generationsväxlingen skjutits upp i 

framtiden. Även på Grant Thornton väntar man sig att generationsväxlingen ska komma 

igång och att man väntar en ökning i antalet ägarskiften säger Vretblom. 

 

3:12-regeln är däremot inte något som försvårar finansieringen av ägarskiftena utan den 

skjuter bara upp dem. Det kan till och med till viss del vara bra att företagarna har en 

vilja att driva företaget i några år till. På så sätt hinner marknaden stabiliseras och 

dessutom kan samhället gynnas av att de driver vidare sitt företag istället för att försöka 

sälja det utan att lyckas nu under den svåra finanskrisen. 

 

6.1.2 Företagartrend 

Företagarnas regionchef säger att det rådande generationsskiftet är ett stort problem och 

att det är just finansieringen som är det största problemet. På Handelsbanken ser man 

samma problem och Moström menar att vissa företagare får vänta med att sälja tills 

marknaden har stabiliserats och att det rent ut sagt kan vara svårt att finansiera ett 

företagsköp nu under finanskrisen. Företagschefen på Nordea håller med om att en 

ökning av ägarskiften är att vänta men att det inte ska tas för givet utan att det är många 

som driver sitt företag fram till 75 års ålder och han menar att driva företag är ett 

levnadssätt. En sak som intresserat Berglund är att han ser en tydlig skillnad på hur 

generationsskiften går till idag. Förr var det mycket vanligare med att det var någon 

inom familjen som tog över verksamheten men idag ser Berglund en ökad försäljning av 

verksamheten till en utomfamiljär person. Idag ser han att barn till företagare hellre 

väljer sin egen karriär än att följa föräldrarnas. 

 

Företagarnas rapporter (2005, 2009) i ämnet framhäver att ett ägarskifte är en 

tidskrävande process; det är inte ovanligt att ett ägarskifte tar tre till fem år att 

genomföra vilket även får medhåll av våra respondenter som anser att många kan vara 

ute i knapp tid vilket försvårar ägarskiftet att utföras i den hastighet som säljaren önskar. 

Våra respondenter anser att ju mer tid du har på dig desto lättare är det att finna en 
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lämplig köpare. Detta kan även anses bli allt viktigare i och med trenden att 

företagarnas barn i mindre utsträckning är villiga att ta över efter sina föräldrar. 

Företagschefen på Nordea påpekar vikten med att planera sin avgång för att finna rätt 

köpare och att det kan vara besvärligt, många vill inte sälja till vem som helst utan är 

mån om att sitt företag lever vidare. Halvardsson ger en anledning till varför det kan 

vara bra att ha god tid på sig, vilket är att säljaren kan manipulera företaget och få ned 

dess värde vilket underlättar avsevärt när du letar köpare. Han menar framförallt att vi 

svenskar i grunden är mycket måna om att ”äga” maskiner och andra inventarier i våra 

företag istället för att leasa dem. Företagarnas regionchef menar att om man i istället för 

att äga alla sina inventarier och maskiner leasar dem så kan man pressa ner värdet på 

företaget och istället plocka ut pengarna själv och sedan sälja företaget till ett lägre pris. 

 

I Företagarnas rapporter (2005, 2009) hävdar de att i och med de stora 

pensionsavgångarna som kommer ske de närmsta åren kommer befolkningen i arbetsför 

ålder sjunka med över 500 000 vilket bara i sig kommer att medföra stora kostnader för 

samhället med minskade skatteintäkter och ökade sjukvårdskostnader som följd. 

Samtidigt råder det relativt stor arbetslöshet och en låg ränta vilket bör gynna intresset 

för att starta eget och ta över redan etablerade företag. Halvardsson gav en ganska 

intressant spekulation kring detta och han medhåller att den rådande arbetslösheten kan 

ge ett intresse för arbetslösa att starta eget eller ta över redan etablerade verksamheter. 

Han menar dock att det svenska folket inte är lika villiga att driva ett eget företag 

jämfört med andra länder då vi har ett stort socialt trygghetssystem. Detta gör att man 

inte blir barskrapad vid arbetslöshet vilket kan bli till ett problem då svenskar på grund 

av detta inte har samma strävan att skaffa sig sysselsättning vid arbetslöshet. Även 

Vtreblom är inne på samma spår och ser en möjlighet att de arbetslösa på grund av den 

låga räntan kan finna intresse att starta eget eller att ta över en redan fungerande 

verksamhet som är till försäljning. 

 

6.1.3 Säljaren har med ”fel” information till banken 

Litteraturen (med t.ex. Landström (2003) och Företagarna (2009)) förklarar att ett av de 

största problemen med ägarbyte och generationsskifte är just finansieringen, detta 

bekräftar regionchefen för Företagarna och menar att det är just finansiering som är det 

största problemet, här får han även visst medhåll från Sande på Ernst & Young. Vidare 

menar Landström (2003) att detta grundläggande problem med finansiering härstammar 

från ett kunskapsgap mellan finansiärer och företagare; att de inte har tillräckligt med 

kunskap om varandra. Flera av våra respondenter håller med om att detta gap existerar 

till viss del. Framförallt bankerna (Handelsbanken och Nordea) anser att företagarna och 

främst köparna av företag besitter för dålig kunskap om vad bankerna vill ha för 

information. De saknar i många fall genomtänkta upplägg om hur finansieringen ska gå 

till, så enligt bankerna finns det ett gap på företagssidan. Moström på Handelsbanken 

menar att de gärna ser att kunden tagit fram en proformabalansräkning där köparen 

presenterar hur företaget kommer se ut när köpet är genomfört, Handelsbanken ser även 

gärna att detta material som presenteras är framtaget tillsammans med en revisor. Även 

Nordea framhäver att de gärna ser samarbeten med revisorer men samtidigt förklarar 

Nordeas företagschef att man måste ha en viss förståelse för kunderna då detta inte är 

någon affär de gör ofta utan endast högst ett par enstaka gånger i livet och därför inte 

riktigt har koll på vad bankerna eftersträvar. Här tar Handelsbanken också upp ett 

eventuellt framtida problem då revisionsplikten för småföretag försvinner. Hon menar 
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att de förmodligen kommer kräva reviderade uppgifter från företagen ändå vilket kan 

visa på att revisorns inblandning kan vara avgörande för ägarskiftets framtid. 

 

6.1.4 Små företag vs stora företag 

I de vetenskapliga artiklarna från Dell’Ariccia et.al (2005) och Kroszner et.al (2007) 

framkommer det också att småföretag har det tuffare än större företag under en 

lågkonjunktur. Detta på grund av att unga och investeringsintensiva företag ofta är 

beroende av krediter och banklån för att kunna expandera medan större företag ofta har 

funnit sin trygghet och har mer likvida medel. Men det kan även bero på att stora 

företag till större grad har inarbetade nätverk med banker och kreditinstitut. Detta beror 

på att i grunden är mindre företag och dess företagsledare svårare att bedöma 

kreditvärdigheten på och Kroszner et.al (2007) menar att detta blir mer påtagligt under 

en finansiell kris. Respondenterna är av samma mening och Ernst & Youngs revisor 

säger att småföretag och privatpersoner ofta har mindre säkerheter till lånen och i 

många fall måste ställa sin privata bostad i säkerhet som i regel redan är högt belånad 

och att han dessutom måste vinna förtroende hos banken. Vretblom på Grant Thornton 

menar att det krävs mycket för att få med banken ”på resan” och en bra bankkontakt är 

oerhört betydande samt att man kan visa upp en bra historik för att få igenom dessa 

transaktioner. Vidare menar Vretblom att större företag har bättre inarbeta relationer 

med bankerna över tiden och på så sätt besitter de bättre bankkontakter. 

Handelsbankens företagschef ser också en skillnad mellan småföretag och större 

företag, hon anser att det är lättare att bedöma ett större företag jämfört med ett mindre 

företag där verksamheten ofta är förknippad med ägaren, vilket gör det svårt att göra en 

bedömning av företaget utan dess ägare. Nordeas företagschef är inne på samma bana 

och menar att utan en nyckelperson i företaget blir det oerhört svårt att bedöma ur en 

försäljningssituation, han menar att det är just personen bakom företaget som är den 

viktigaste och svåraste biten att bedöma. 

 

6.2 Kreditgivning 

6.2.1 Personen bakom köpet/viktigast i kreditbedömningen 

I grunden är de båda företagscheferna på Nordea och Handelsbanken ense och menar att 

de strävar efter att i slutändan få ett välmående bolag med en stark balansräkning vid ett 

ägarskifte. I Maness och Zietlow (2005) nämns ett ramverk som ”alla” kreditinstitut 

använder sig av mer eller mindre. Det bygger på en bedömning av personen bakom 

företaget, företagets nettotillgångar, återbetalningsförmåga, marknadsvillkor samt 

säkerheter. Något som kan tilläggas är att detta inte är en absolut väg utan bankerna har 

sin egen variant. Enligt Berry och Robertsson (2006) börjar även kassaflödet och 

företagets likviditet bli allt mer intressant för bankerna vid en kreditbedömning. På 

Nordea menar Berglund att likviditeten och kassaflödet är grunden i deras 

kreditbedömningsprocess. Moström menar att återbetalningsförmågan är det 

Handelsbanken lägger vikten på i första hand, hon fortsätter och förklarar att det nya 

bolaget måste generera så pass mycket intäkter att bolaget kan betala av på sitt lån. På 

Nordea är personen bakom köpet den viktigaste pusselbiten i bedömningsprocessen, 

Berglund menar att siffror är ganska lätta att bedöma men att med personen bakom 

företaget är det svårare, speciellt vid en försäljning då företaget kan bli ett helt annat då 

nyckelpersonen lämnar över till en annan. Här menar Nordeas företagschef att köparens 

bakgrund med bland annat hans utbildningsnivå och hans personliga förmåga att driva 

företag är viktigt; detta får medhåll från teorin om fem C (Maness och Zietlow, 2005) 
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som menar att det är just karaktären hos låntagaren som tros vara viktigaste biten i 

processen, inkluderat personens bakgrund och utbildningsnivå. 

 

6.2.2 Riskanalys 

I Maness och Zietlow (2005) beskrivs det också att en undersökning av marknadens och 

branschens villkor och risker bör göras. Detta kan göras utefter ett antal modeller, vi har 

presenterat en riskratingmodell som kan användas för att bedöma helhetsrisken i 

krediten. På Handelsbanken förklarar Moström att de gör en riskbedömning på både nya 

och redan befintliga kunder, just på grund av att olika branscher drabbas olika vid en 

konjunkturnedgång vilket kan göra att vissa branscher kan drabbas hårdare av bankens 

krav. Moström menar också att riskanalysen stramats upp, det vill säga att 

Handelsbanken inte är villiga att ta samma risker nu som innan finanskrisen. Även på 

Nordea gör man analyser om marknadens risker och möjligheter. Berglund beskriver det 

som analyser om vart marknaden är på väg och vilka marknadsförutsättningar företagen 

har att tjäna pengar. 

 

Vi ser tecken på att riskanalysen blir allt viktigare under kristider och vi får även visst 

medhåll från Moström. Nu när marknaden inte riktigt är stabil medför det att företag 

som inte kan visa att man kan tjäna pengar på ett riskfritt sätt kommer få allt svårare att 

låna pengar. 

 

6.2.3 Säkerheter minst viktigt? 

Enligt teorin om fem C (Maness och Zietlow, 2005) är säkerhet den sista och kanske 

minst viktiga frågan kreditinstitut ställer vid kreditbedömning, säkerheter är till för att 

säkerställa tillgångar som kreditgivaren kan göra anspråk på vid eventuell utebliven 

betalning. Hos Nordea är det likt denna teori säkerheter som banken lägger minst vikt 

vid, Berglund säger att efter en personlighetsbedömning och en bedömning av 

företagets återbetalningsförmåga tar banken säkerheter. Handelsbankens företagschef är 

av samma åsikt och hon menar att det inte är säkerheter som är det viktigaste utan det 

kommer efter att de gjort en bedömning av företaget och dess återbetalningsförmåga. 

Här ser dock båda bankerna att det kan uppstå stora problem då privatpersoner och nya 

företagare ska köpa ett företag, för här finns det ofta inget uppjobbat kapital eller någon 

större säkerhetsmassa, Berglund på Nordea menar att detta är jättestort problem. Vår 

representant från Ernst & Young ser även han samma problem när privatpersoner ska 

köpa ett företag och han menar att detta är ett av de största problemen vid ägarskiften då 

mindre företag har problem med säkerhetsmassan och ofta har privatpersonen redan 

sina egna tillgångar högt belånade. 

 

Samtidigt som både fem C och våra respondenter menar att säkerheter är det minst 

viktiga i kreditbedömningen verkar det ofta vara detta det faller på. Kanske är det så att 

säkerheter trots allt är viktigare än vad man kan tro, speciellt när det gäller 

privatpersoner och små företag. Har man som privatperson inga säkerheter verkar det i 

dagens läga praktiskt taget omöjligt att få lån till ett företagsköp.  
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6.3 Finanskrisen 

6.3.1 Bankernas restriktivitet - inte sämre balansräkningar 

Kroszner et.al (2007) menar att under lågkonjunkturer och finansiella oroligheter 

tenderar den ekonomiska tillväxten att sjunka. Detta beror mer eller mindre på att 

banksystemen blir allt restriktivare i deras kreditgivning under dessa perioder. Detta får 

medhåll från samtliga respondenter men emellertid skriver Dell’Ariccia et.al (2005) i 

sin artikel att det kan finnas två orsaker till bankernas restriktivitet, antigen att bolagen 

visar sämre balansräkningar eller att bankerna gjort så pass stora förluster att de själva 

drar ned på kreditgivningen på grund av deras egna problem med likviditeten. Sande 

menar att grunden i bankernas restriktivitet ligger i de kreditförluster de själva gjort, 

framförallt i Baltikum vilket gjort att de svenska bankerna inte kan ta några fler 

kreditförluster och har på den vägen höjt sina kreditvillkor. Moström på Handelsbanken 

och Halvardsson är inne på samma spår och hävdar att bankerna har krav ”uppifrån” att 

hålla extra hårt på pengarna under denna lågkonjunktur, dock är Handelsbankens 

företagschef lite mindre hård på orden och menar att bankcheferna har till viss del fått 

riktlinjer att strama åt utlåningen just på grund av finanskrisen. Vretblom är inne på 

samma spår som Halvardsson och hävdar att det inte beror på företagens sämre 

balansräkningar utan att det ligger i bankernas ökade restriktivitet. Här ställer sig 

företagschefen på Nordea sig lite emot detta påstående och menar att de inte har några 

krav uppifrån att höja kreditvillkoren utan att de jobbar efter samma principer under 

högkonjunktur som under lågkonjunktur och att det även är så i detta fall. Han menar att 

i deras kreditbedömningsprocess ingår också en bedömning av branschen i helhet och 

framförallt risken i branschen och företaget och att det är utifrån en helhetsbedömning 

av det enskilda företaget som kan ge upphov till en syn där banken (Nordea) kan ses 

som mer restriktiv. Moström på Handelsbanken beskriver en liknande process men 

lägger till att undersökningar kring företagets bransch och risk har stramats åt ytterligare 

under denna lågkonjunktur och medger att det finns uppmaningar uppifrån att göra 

dessa åtstramningar. Hon nämner också att de lägger mer fokus på att hjälpa och ”ta 

hand om” redan befintliga kunder vilket har gjort att det ställts högre krav på ”nya 

kunder” än på redan befintliga kunder. På Nordea ser man lite tvärtom på finanskrisen 

och företagschefen menar att de ser detta som en chans att ta marknadsandelar när 

många banker har gått dåligt. 

 

Enligt Furusten (2009) och Kroszner et.al (2007) tenderar konkurser att öka under 

finansiella kriser, framförallt hos småföretag. Bankernas åtstramningar brukar kunna 

upplevas som en chock för de branscher med stort kreditbehov. Under 1990-talet befann 

sig många svenska företag och banker i kris och under 1992 registrerades det högsta 

antalet konkurser i Sveriges historia. Men trots att vi nu befinner oss i en av de djupaste 

kriserna på länge säger Halvardsson på Företagarna att han inte sett fler konkurser nu än 

i andra kriser utan företagen har varit duktiga på att dra i nödbromsen tidigt. Berglund 

på Nordea säger även att konkurserna har varit färre än under till exempel 1990-talet 

och att deras kundstock varit skonad från konkurser och accordsupplägg. 

 

6.3.2 Jämförelse med andra kriser 

Eftersom inte denna lågkonjunktur och finanskris är den första Sverige drabbas av har 

vi också undersökt om det eventuellt finns några likheter och skillnader mellan dagens 

kris och 1990-talets. Något som både revisorn på Ernst & Young och Nordeas 

företagschef var eniga om är att dagens lågkonjunktur är mycket mer global än 1990-
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talets kris som i princip bara drabbade Sverige och Norden. En annan olikhet är 

ränteläget som är stor skillnad mellan dessa kriser, Berglund ger ett exempel där man 

idag kan låna till en villa från 1,5 procent
2
 motsvarande kanske 10-15 procent under 

1990-talskrisen. Här ser vi att ränteläget i dagens finanskris bör vara betydligt mer 

gynnsamt för ägarskiftena jämfört med 1990-talskrisen eftersom en låg ränta leder till 

att fler blir motiverade att ta lån för att köpa upp ett företag. Sande uttryckte att många 

på 1990-talet avstod från att köpa företag för att lånet skulle bli för dyrt på grund av det 

dåvarande höga ränteläget. Däremot får som sagt många av dessa privatpersoner inte 

lånet beviljat nu i finanskrisen utan detta bör framförallt gynna stora företag.  

 

I många länder har bankernas kreditvillkor på grund av finanskrisen ökat, detta innebär 

att det har blivit svårt för företag att göra investeringar och därmed utvecklas och bli 

mer lönsamma. Investeringar kan ju också handla om att utöka sin verksamhet genom 

att köpa upp andra företag vilket innebär att även ägarbyten har kommit att minskas i 

och med den finansiella krisen. Förutom detta har man kunnat se sjunkande börskurser 

och huspriser vilket innebär att inkomsterna minskat och att konsumtion och 

investeringar på grund av detta också minskat. Detta kan också innebära att antalet 

privatpersoner och företag som är intresserade av att ta över företag blivit färre. Med 

andra ord har det både blivit svårare att få lån för att köpa företag samtidigt som färre är 

intresserade av detsamma. 

 

6.4 Sätt att underlätta ägarskiftena 

6.4.1 Succesiva förvärv  

Majoriteten av våra respondenter anser att succesiva förvärv är ett tillvägagångssätt som 

kan underlätta ägarskiftesprocessen. Detta tillvägagångssätt har dock en nackdel, vilket 

särskilt Företagarnas regionschef påpekar, nämligen att många företagare är gamla och 

börjar med detta för sent och att de därför inte har tid att vänta på att köparen ska köpa 

upp flera små delar under en längre tid. Fördelarna är däremot stora. Finansieringen 

underlättas i och med att köparen endast behöver ta lån för kanske 20 procent av 

företagets totala marknadsvärde. Dessutom försvinner delvis problemet med att banken 

måste ta i beaktande att företaget ändras i och med den nya ägaren i ett litet företag, 

åtminstone i startskedet och det är ju då lånet tas. Efter att första delen är köpt kan 

resterande del betalas med vinsten från företaget alternativt om fler lån behövs blir 

problemet med att företaget förknippas med säljaren inte lika stort då köparen redan 

varit delägare i några år. 

 

6.4.2 Tilläggsköpeskilling 

Vretblom berättade om ett alternativ till succesiva förvärv, nämligen att använda sig av 

tilläggsköpeskilling. Detta innebär, liksom succesiva förvärv, att köparen inledningsvis 

inte behöver betala lika stor köpeskilling. Detta förfarande innebär som sagt att köparen 

betalar en liten summa för aktierna vid köpet för att sedan betala mer kommande år 

beroende på vinstens storlek eller vad parterna kommit överens om i avtalet. Vi ser dock 

en nackdel här med att företaget kan gå dåligt eller i konkurs och att säljaren då inte får 

den summa han tänkt sig. Det finns ju till och med en risk att köparen vill betala så lite 

som möjligt och därför till exempel lägger företaget på is tills avtalet gått ut.  

                                                 
2
 När intervjun gjordes 15 januari 2010 
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6.4.3 Hjälp från staten och riskkapitalister 

Ett annat alternativ som redan används är att staten eller något riskkapitalbolag går in 

och stöttar i inledningskedet vid företagsförvärv, exempelvis Almi eller 

Norrlandsfonden. Halvardson menar dock att de måste vara försiktiga med vilka lån de 

ställer upp med och inte blanda sig i systemet för mycket, risken finns då att man 

underlättar för oseriösa köpare som driver företag i konkurs. Därför anser Halvardson 

också att bankernas restriktivitet på ett sätt kan vara bra, på så sätt undviks oseriösa 

köpare. Baksidan är ju dock att även seriösa köpare får det svårt. Han tar också upp ett 

annat problem som kan vara en nackdel med att staten går in och hjälper vid ägarskiften, 

nämligen att man inte riktigt vet konsekvenserna av detta i framtiden. Som exempel kan 

nämnas att den finanskris vi nu befinner oss i grundar sig i en välvillig idé om att alla 

medborgare skulle kunna äga sin egen bostad. Denna utveckling var svår att förutspå till 

en början och ett liknande scenario skulle kunna inträffa om staten går in och ”petar” för 

mycket i systemet med finansieringshjälp. 
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7 Slutsatser och diskussion 
I slutsatsen presenteras de konklusioner vi dragit utifrån vårt problem och syfte, 

frågeställningar samt de svar respondenterna givit oss. Vi börjar slutsatsen med att 

repetera vårt syfte för att klargöra det innan vi presenterar våra slutsatser vi fått av 

arbetet. 

7.1 Generella slutsatser 

Avsikten med vår studie var att undersöka huruvida finansiering av ägarskiften har 

försvårats i och med finanskrisen och samtidigt undersöka vilka orsaker som kan ligga 

bakom. Vi har också tänkt försöka klargöra vilket problem Sveriges samhälle står inför i 

och med 40-talisternas stora pensionsavgångar i avseende på ägarskiften och hur vi kan 

underlätta dessa. För att få svar på detta har vi vänt oss till olika institutioner som kan 

tänkas komma i kontakt med dessa problemområden.   

 

Överlag kan sägas att våra frågeställningar och vårt syfte med studien har ett ganska 

brett omfång vilket även återspeglas i de svar vi fått av respondenterna. Detta på grund 

av att vi ville att respondenterna i stor utsträckning skulle få lyfta fram egna problem de 

stött på och problem de ansåg vara väsentliga för ämnet. 

 

 Har finansieringen vid ägarskiften försvårats i och med finanskrisen och vad är 

i så fall orsakerna? 

 

Generationsskiftet har ganska klart påverkats av finanskrisen på ett eller annat sätt. 

Dock råder det en delad mening om vart problemet ligger. Vi fann att det riktades en 

viss kritik mot bankerna där våra respondenter menar att banker dragit ner på deras 

utlåning; däribland till ägarskiften. Denna kritik grundar sig i att respondenterna märkt 

av en ökad restriktivitet från bankerna och denna restriktivitet ligger i att banker inte 

klarar av att göra ytterligare kreditförluster. Bankerna försvar detta påstående med att 

det i främsta fall är ett resultat av att marknadsutsikterna ser sämre ut och att detta leder 

till att bankerna upplevs mer restriktiv än innan krisen då marknaden gick på högvarv. 

En av våra banker menar dock att de fått order ”uppifrån” att hålla igen på 

kreditgivningen men att det inte är den största anledningen till denna restriktivitet. Båda 

bankerna menar att det i deras kreditbedömning ingår analyser av risken i varje kredit 

och med krisen har riskerna ökat vilket lett till en mindre utlåning. 

 

Något alla respondenter antydde var att finansiering är ett mycket stort problem vid 

ägarskiften, inte bara nu under finanskrisen. De menar att även under bra tider är det 

svårt att finna finansieringsvägar. Detta problem grundar sig i att småföretag och 

privatpersoner ofta har mycket dålig säkerhet eller ingen säkerhet alls vilket gör att de 

helt enkelt inte kan låna för att köpa ett redan fungerande företag. Något som fångat vårt 

intresse under arbetsgång är bankernas syn på säkerheter. Både litteraturen och empirin 

säger att säkerheter är bland det sista och minst viktigaste bankerna följer upp vid en 

kreditbedömning. Trots detta är det mycket som tyder på att det är just säkerheten som 

är ett av de största problemen vid ägarskiten. Våra respondenter menar att det är mycket 

svårt att driva genom ett köp om det inte finns några godtagbara säkerheter till lånet. Nu 

är detta nog ganska komplext men det finns ändå en antydan på att säkerheter är ett 

måste och att kalla det ”minst viktig” kan vara en aningen fel. 
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En annan eventuell orsak som kom fram var införandet av 3:12 regeln, vilket innebär ett 

skatteunderlättande för företagare. Företagaren kan nu ta ut sin lön i utdelning, om 

företaget och företagaren lever upp till vissa kriterier, och på så sätt slippa sociala 

avgifter på sin egen lön. Detta kan ge incitament till att företagare vill driva ett par extra 

år för att tjäna lite extra pengar. Detta anser vi dock inte är ett problem i första hand 

utan det skjuter bara upp ägarskiftet ett par år och förhindrar eller försvårar inte. Det kan 

till och med vara en hjälp för att fler ägarskiften ska lyckas i långa loppet. 

 

 Har revisorer och andra institutioner märkt av 40-talisternas pensionsavgångar 

med avseende på bl.a. antalet planerade ägarskiften och vad som kan göras för 

att underlätta dessa? 

 

Alla respondenter är överens om att pensionsavgångarna ännu inte märkts av och att 

detta beror på två saker. Det första är att företagare i allmänhet väljer att fortsätta driva 

företaget längre upp i åren jämfört med anställda. Anställda tar oftast pension runt 65 

medan företagare ofta kan driva företaget till 75 års ålder, eller ännu längre. Den andra 

anledningen är att finanskrisen medfört svårigheter för potentiella köpare att få lån från 

banker vilket i sin tur leder till att säljarna väljer att skjuta upp försäljningen ytterligare. 

 

I slutet av varje intervju ställde vi frågan om respondenten hade några förslag eller idéer 

för hur man skulle kunna underlätta dessa generationsskiften som skall genomföras. De 

flesta såg successiva förvärv som en dellösning på problemet, vilket är ett alternativ 

som inte används särskilt ofta idag men som alltså skulle kunna behöva användas oftare. 

Successiva förvärv går som sagt ut på att företagsköpet delas upp i flera delar, så att 

köparen inte behöver ta ett så stort banklån på en gång utan istället hinner jobba upp ett 

kapital. En annan mycket viktig sak är att hon/han då får erfarenhet av att driva företag 

vilket enligt de banker vi pratat med är en av de viktigaste sakerna i ett ägarskifte. Om 

han/hon sköter betalningarna bra vid ett ägande av exempelvis 50 procent ökar 

chanserna att få lån till de resterande 50 procenten. I och för sig behöver denna 

erfarenhet inte komma genom att hon/han har köpt en del av företaget först. Ett annat 

förfarande kan ju vara att anställa den presumtiva köparen först och att denna/denne 

efter något år förvärvar hela bolaget på en gång. På så sätt uppnås också denna 

erfarenhet och det blir lättare för bankerna att se hur den eventuella nya ägaren passar in 

i företaget och att se hur företaget kommer att se ut efter förvärvet. Detta eftersom det 

förmodligen även blir lättare för köparen att förklara för banken vad han/hon planerar 

att göra med företaget i framtiden. 

 

7.2 Egna reflektioner 
Under arbetets gång står man alltid inför olika vägval och problem och man kan 

handskas med dessa på olika sätt. Det största problemet vi hade under vårt skrivande var 

att få till intervjuerna inom tidramens linjer. I flertalet av intervjuerna hade vi lång 

väntetid mellan kontakt och själva intervjun. Detta problem är något vi skulle vilja 

informera om till andra kommande skribenter och att lägga mycket fokus just kring 

intervjun och dess planering är vikigt. 

 

Vår första tanke var att även göra en intervju med en stor rikstäckande 

företagsförmedling för få in även deras infallsvinklar, dock föll den bort på grund av 

bristande intresse från den tänkta respondenten. I vårt fall var respondenten till en 

början positiv och meddelade oss ett flertal gånger att en intervju skulle bli av men 
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vilket inte blev fallet. Så om vi skulle göra om dessa intervjuer skulle vi ha garderat oss 

mer och haft fler backuper. En annan reflektion vi gjort var att vi kunde se att de 

respondenter som vi skickat ut intervjumall till i förväg gav generellt kortare och mindre 

uttömmande svar. Vi tror att detta beror på att de hade en längre tid att tänka efter och 

eventuellt inte säga saker som de spontant tänkte på när de läste frågorna. I vårt fall kan 

det ha resulterat i att vi inte fick ut max av våra respondenter. 

 

Allmänt tycker vi att möjligheten att underlätta ägarskiften med så kallade successiva 

förvärv var mycket intressant. Alla våra respondenter ansåg att just successiva förvärv 

skulle kunna vara till stor hjälp i ägarskiftesprocessen. Trots detta verkar successiva 

förvärv inte vara speciellt vanligt. Detta område är något vi skulle vara intresserade av 

att undersöka närmre om vi fortsatt studien; hur går dessa successiva förvärv till, hur 

vanligt är det, varför görs det inte oftare med mera? Under detta ämne ser vi många 

utvägar och möjligheter att underlätta problemen med finansiering samt ägarskiftet i 

helhet. 

 

Avslutningsvis hoppas vi författare att med denna studie kunna skapa och bidra med en 

ökad förståelse och vetskap om hur problematiskt finansieringen av ett ägarskifte och en 

företagsförsäljning kan vara. 

 

7.3 Sanningskriterier 

Vissa anhängare av den kvalitativa metoden menar att det inte är möjligt att bedöma 

validiteten och reliabiliteten på en kvalitativ studie. De menar att dessa begrepp baseras 

på kvantitativa grunder och är anpassade för kvantitativa metoder (Jacobsen, 2005, s. 

255). Men Jacobsen (2005) citerar David Silverman, en förespråkare för kvalitativa 

studier och menar att giltigheten (validiteten) och tillförlitligheten (reliabiliteten) hos en 

studie är viktig att undersöka oavsett utgångspunkt eller användning av kvalitativ 

gentemot kvantitativ data. 

 

7.3.1 Reliabilitet 

Våra primära källor är våra respondenter som vi intervjuat. Vi anser att de svar vi fått ut 

av dessa är mycket tillförlitliga och vi skulle med största sannolikhet få likartade svar 

om vi genomför intervjuerna på nytt. Detta bygger vi på att vi fick stort förtroende av 

våra respondenter och deras svar verkade genomtänkta och ganska självklara för dem. 

En sak som ökar tillförlitligheten hos våra respondenter är att när vi tog kontakt med 

dem förklarade vi syftet med studien vilket de tog till sig och funderade på om just de 

var lämplig för intervjun. I ett par fall blev vi hänvisade vidare till vad vår 

kontaktperson ansåg mer lämplig och kunnig person inom ämnet. I de flesta fall bestod 

våra respondenter av företagschefer och regionchefer. 

 

7.3.2 Validitet 

För att försöka hålla en så hög intern validitet som möjligt har vi alltid utgått från våra 

frågeställningar och problemformulering. Problemformuleringen och den teoretiska 

referensramen har legat till grund när vi utformat våra intervjumallar och för att öka 

frågornas relevans har vi använt oss av tre olika intervjumallar, alla anpassade för de 

olika yrkesgrupperna. 
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Då vi valde att göra en kvalitativ undersökning med få respondenter begränsas och 

sänks genast den externa validiteten. Men det som kan höja den externa validiteten och 

överförbarheten är våra val av respondenter. Vi har i huvudsak intervjuat personer från 

rikstäckande företag och banker vilket kan öka generaliserbarheten men dock 

tillkommer det att de personer som intervjuats suttit på det lokala kontoret. Trots att de 

vi intervjuat suttit i det lokala kontoret anser vi att det inte påverkar validiteten avsevärt 

då bankerna har en rikstäckande kreditpolicy och vi skulle därför troligtvis få ungefär 

samma svar oavsett om vi intervjuat huvudkontoret eller något annat lokalt bankkontor. 

Detta anser vi ger oss en god extern validitet vilket gör att man kan generalisera våra 

resultat i relativt stor grad. 
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I 

 

Bilaga 1 - Intervjumall Bank 

 

Bakgrund: 

Utbildning? 

Arbetsuppgifter idag? 

Erfarenhet av kreditbedömmning  

Erfarenhet av ägarskiften/generationsskiften 

Frågor 

Hur går eran kreditbedömnings process till? 

Vilken information söker ni vid en finansiering av ett ägarbyte? Gällande 

Betalningsförmåga & säkerheter? 

- Hos de säljande företaget? 

- Hos köparen? 

Anser du att de finns ett gap i kunskapen mellan er som låninstitut och företagarna  när 

ni bedömmer kredivärdigheten hos en företagare/företag? Dvs att ni inte har tillgång till 

den information som ni önskar om företaget för att göra en grundlig utvärdering? 

- Vilken sorts informaions är de som saknas i så fall?? 

Finanskrisens påverkan 

Hur har den finansiella krisen & lågkonjunkturen påverkat ert sätt att arbeta med 

kreditbedömmningen? 

- Har ni till exempel ”order uppifrån” att kräva högre säkerheter och större 

betalningsförmåga hos företag  som söker finansiering? 

Hur har har den aktuella finanskrisen och lågkonjunkturen påverkat möjlgiheterna för 

småföretagare att få lån för till ägarskiften?? På vilka sätt? 

Anser du att ni  blivit mer restriktiva i er bedömmning av kredvärdigheten hos 

företag/företagare nu under och efter  krisen? 

Anser du att de funnits företag/företagre som sökt finansiering till ett ägarskifte där ni 

gett avslag; där ni under en ”normal period” skulle godkänt? 

Har de kreditförluster ”alla” banker gjort påverkat erat sätt att bedömma 

kreditvärdigheten? 



II 

 

Nu när de flesta banker har de ”knapert” och är oroliga tider finns de marknads andelar 

att hämta, ser ni som en möjlighet öka era marknadsandelar eller måste ni avvakta? 

Ser du några likheter och skillnader med -90 tals krisen? Då kritiserades bankerna och 

de ansågs att dem drev företag till onödiga kunkurser?   

Anser ni att de finns många företagre som kommer ”tvingas” kvar i företaget och/eller 

att deras företag avveklas istället för att kunna sälja pga att de är svårt att hitta 

finansiering? 



III 

 

Bilaga 2 – Intervjumall Företagarna och Revisorer 
 

Bakgrund: 

 

Utbildning?  

 

Bakgrund av tidigare arbeten ut? 

 

Arbetsuppgifter idag? 

 

Vad är dina erfarenheter av ägarskiften?  

 

- Kommer du i kontakt med säljarna och köparna? 

- Kommer du i kontakt med banken? 

 

Frågor 

 

Är det skillnad i antalet planerade ägarskiften nu jämfört med för 10-15 år sedan? Vad 

ser ni för orsaker? 

 

Har ägarbytena försvårats i och med finanskrisen och i så fall hur? 

 

- Anser du att bankerna blivit mer restriktiva/har högre krav? På vilket sätt? 

- Fler konkurser nu? 

 

Anser du att det är lättare för stora företag att få lån jämfört med små företag? 

Varför/varför inte? 

 

- Finansiellt gap? 

- Kunskapsgap/informationsasymmetri? Har banken tillräckligt med information 

om småföretagen? 

 

Ser ni många privatpersoner som vill ta över små företag (som är i behov av ett 

ägarskifte eller) är det mestadels företag som står som köpare? 

 

Hur går en privatperson tillväga om han/hon vill ta över ett företag? 

 

- Bildar nytt bolag? Måste det vara ett aktiebolag? Om inte, vad blir då säkerheten 

för banken? 

- Om det är företagarens son eller dotter och det sker genom arv eller gåva, bildas 

ändå nytt bolag? 

- Blir det en fusion eller koncern eller annat? 



IV 

 

 

Tror du att låga räntor och ökande arbetslöshet kan leda till att folk blir mer intresserade 

av att ta över företag? 

 

Som det är nu känns det som att många startar egna företag istället för att ta över 

befintliga. Skulle det gå att minska avvecklingen av företag genom att gå ut med mer 

information om att denna möjlighet finns? 

 

Vad är skillnaderna och likheterna mellan nuvarande finanskris och 90-talskrisen med 

avseende på finansiering av ägarskiften? 

 

- Har vi lärt oss något av föregående kris? 

 

Har du några förslag på åtgärder för att underlätta ägarskiftena? 

 

- Borde bankerna vara mindre restriktiva? 



V 

 

Bilaga 3 – Ratingmodell – 

undervisningsmaterial utdelat av Christer 

Petersson 

 

               Kund: ......................................

 Organisationsnr: ....................   

Bokslutsdatum: ...................... 

 

Poäng Räntabilitet Soliditet Risk-

exponering 

Ftgledning/ 

marknad 

Kundpoäng 

5 >20% >20% Ingen risk Mycket bra Räntabilitet............ 

4 16-20% 16-20% 0-5% Bra Soliditet................... 

3 10-15% 11-15% 6-15% Genomsnitt Risk........................ 

2 5-9% 7-10% 16-30% Dålig Mngt/Marknad....... 

1 0-4% 0-5% 31-50% Mycket dålig  

0 Neg. Neg. >50% Saknas Totalpoäng............ 

Definitioner: 

Räntabilitet:  ROI = RT  Soliditet: Totalt eget kap 

                                       Balansomslutning 

Riskexponering:  Totala lån – belåningsvärdet av totala SÄK, i en konkurssituation!             

Totala lån 

 

Företagsledning:  En subjektiv bedömning av ledningens kompetens/kapacitet, 

Marknad:  och företagets framtida vinstutveckling, affärsidé och                          

marknadsutsikter etc. Beräkna snittet av de två komponenterna. 

 

Kundrating: 

A 16-20 poäng Mycket bra kund 

B 12-15 poäng Bra kund 

C 8-11poäng Höga Risker 

D <7 poäng Kreditstopp! 

 

 

                                      Handläggare:__________________ 


