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Abstract 
To be able to protect themselves from credit risk, the banks must constantly 
check the performance of the companies they have lent money to. There are 
many mathematical models for predicting financial distress. These models use 
accounting-based ratios, which often are historical and not representative for 
the present situation. This study describes how the banks do in practice to find 
signals of insolvency in time and the variables they are observing for doing that.  
 
In addition to financial reports which the company sends in to the bank at least 
once a year, also the relationship between them and information from different 
information agencies are of great importance to track signals of insolvency. 
Poor profitability is the primary cause of insolvency. It is caused mainly because 
of bad business and leadership. Eventually will poor profitability lead to 
consuming of equity capital and place the company in an illiquid situation. Then 
it may be difficult for the company to pay their bills and signals of insolvency 
become obvious and the banks start then to sharpen their attention on the 
companies and intensify the follow-up works.  
 
Another find-out of the study is that local factors which are contributing to 
failure are the large companies that are active in the area. When they are in a 
bad situation, it affects the suppliers. The big difference between service and 
manufacturing companies regarding insolvency is that service companies are 
more flexible regarding cutting down costs when bad times come. 
 
Sammanfattning 
För att undvika stora kreditförluster måste bankerna ständigt bevaka de företag 
som de har lånat pengar till och försöka förutse signaler om obestånd för dem. 
Det finns många matematiska modeller för att förutse konkursrisken. 
Problemet är dock att dessa modeller använder redovisningsbaserade data vilka 
oftast utgör en historisk ögonblicksbild av den finansiella ställningen då de 
skrivs ner och inte är representativa for den nuvarande situationen. Denna 
studie redogör för hur bankerna i praktiken gör för att identifiera signaler om 
obestånd i tid och vilka variabler de tittar på för att göra det.  
 
Förutom finansiella rapporter som företaget sänder in till banken minst en gång 
om året, har även relationen parterna emellan och information från olika 
upplysningsbyråer stor betydelse för att spåra signaler om obestånd i förväg. 
Dålig lönsamhet är den främsta orsaken till obestånd. Den orsakas främst av 
dåligt företagande och dålig ledarskap. Så småningom kommer dålig lönsamhet 
att leda till att det egna kapitalet förbrukas och företaget hamnar i en illikvid 
situation. Då kommer företaget få det svårt att betala sina räkningar och 
signalerna för obestånd börjar dyka upp. Banken börjar då skärpa 
uppmärksamheten och intensifiera uppföljningsarbetet.  
 
Det kom också fram i undersökningen att lokala faktorer som bidrar till 
obestånd är stora företag som är verksamma i området. När det börjar gå dåligt 
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för dem påverkar det underleverantörer och inhyrda konsulter. Den stora 
skillnaden mellan tjänste- och tillverkningsföretag, vad gäller obeståndsrisken, 
ligger i att tjänsteföretag är mer flexibla angående nedskärning av kostnaderna 
när dåliga tider kommer. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Den finansiella krisen under de senaste åren har visat oss att bankernas stabilitet 
är mycket viktig för hela ekonomin. Bankerna fungerar som de finansiella 
marknadernas ryggrad. De utgör länken mellan långivare och låntagare, säljare 
och köpare och gör att pengarna flödar inom marknaden.  
 
Stater tvingas att intervenera i marknaden och rädda bankerna när de missköt 
sig, för att deras fall gör att kapitalinflödet till ekonomins olika sektorer stoppas 
och marknaden slutar fungera som det ska. Detta skedde i Sverige 1879, 1922 
och 1992 (Koponen 2003) och diskuteras flitigt i flera länder för tillfället. Bland 
annat i USA har flera banker gått i konkurs under de senaste åren och många 
har räddats av Federal Reserve System. I början av 1990-talet gick den svenska 
staten in och räddade Nordea och för två månader sen diskuterades ”plan B” 
för SwedBank, dvs. hur man ska rädda banken, om den inte lyckas hålla sig på 
fötter på grund av stora de förluster som banken har gjort i Baltikum, 
(Gripenberg 2009). Att hantera bankernas risktagande på ett ansvarsfullt sätt 
ligger därför i allas intressen. 
 
De risker som en bank utsätts för kan komma från förändringar i marknaden så 
som ränte- och valutakursförändringar, de kan komma från företagets interna 
processer eller så uppstår dem i samband med utlåning till olika företag(Duffie 
& Singelton 2003). Den sista kallas för kreditrisk. Den kanske vanligaste och 
viktigaste sorten av kreditrisk är konkursrisken ”default risk”.  
 
Man har stiftat lagar och förordningar för att reglera bankernas utlåning(”Lag 
om bank- och finansieringsrörelse”). Därför görs det beräkningar om ett företags 
konkursrisk innan det beviljas något kredit från banken. Faran för banken 
uppstår först när företaget har misskött sig och hamnat på obestånd. Då kan 
det vara försent att rädda företaget och konkursen är ett faktum. 
 
1.2 Problemdiskussion 
För att skydda sig mot kreditrisk och därmed stora kreditförluster, krävs det 
därför att banken mellan olika perioder och vid kritiska händelser granskar 
företagets verksamhet. För att bedöma huruvida företaget är på väg att hamna i 
obestånd. Därefter kan man vidta olika åtgärder för att minimera risken.  
 
Hur gör banken för att bedöma risken för obestånd? Olika företag har olika 
förutsättningar, struktur och karaktäristika och storleken spelar en viktig roll. 
Småföretagen utgör 97% av ekonomin i OECD länderna. Svårigheten med 

I detta inledande kapitel presenteras en kort beskrivning av bakgrunden med 
problemdiskussion och kapitlet avslutas med en redogörelse för syftet med 
uppsatsen. 
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småföretag är att de är mycket känsliga för konjunkturen och för förändringar i 
ekonomin. De kan lätt gynnas av dessa förändringar och växa till stora företag 
men förändringarna kan också lätt bli deras fall (Altman & Sabato 2005). 
 
Dock så påverkas småföretag och företag i allmänhet av många andra faktorer 
än bara konjunkturen. Svårigheten ligger inte endast i att bedöma vad som 
orsakar obestånd. Det kan även vara svårt att skaffa nödvändig information.  
 
Med hjälp av följande frågor ska jag i detta arbete ta reda på hur bankerna gör 
för att i tid hitta signaler om obestånd. Jag kommer att intervjua folk som 
jobbar på banken med obeståndsrisk och jag kommer även att träffa erfarna 
revisorer for att få mina frågor besvarade: 
 

a) Hur gör bankerna för att hitta signaler om obestånd i tid?  
b) När är det kritiskt för ett företag vad gäller obeståndsrisken? 
c) Vilka faktorer är viktiga att hålla koll på?  
d) Är det några lokala faktorer som spelar in? 
e) Hur skiljer det sig mellan tjänste- och tillverkningsföretag? 
f) Hur reagerar man vid förändringar i branschen? I ekonomin? 
g) Hur har den finansiella krisen påverkat arbetet? 
h) Hur anskaffar man den information man behöver? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bankerna gör för att bedöma 
obeståndsrisken och identifiera signaler om obestånd i tid.  
 
1.4 Avgränsning 
Undersökningen kommer att begränsas till Karlstad och fokus kommer att ligga 
på småföretag. Varför fokus ligger på små företag är för att de utgör den största 
delen av marknaden.  
 
Lagstiftningen är viktig för kreditgivning till företag och för ansvarstagandet av 
marknadens olika aktörer men kommer inte att behandlas i detta arbete på 
grund av tidbrist.  
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2. Metod 

 

Syftet med ett undersökningsarbete som detta vanligtvis är att beskriva, förklara 
eller förutsäga relationen mellan olika faktorer och på så sätt få en djupare 
förståelse för olika fenomen(Marczyk et al. 2005). Fenomenet som undersöks i 
detta arbete är hur bankerna förutser obeståndsrisken och vilka variabler de 
analyserar för att göra det. 
 
Det första steget vid en undersökningsstudie är att välja ett intresseområde och 
vad som ska studeras. Varför jag valde att skriva om just obeståndsrisken var 
för att jag var intresserad av att skriva om hur bankerna jobbar och bedömer 
risken för småföretag. När jag kontaktade bankerna om mina frågeställningar, 
var många av de tveksamma pga. banksekretessen. Däremot föreslog 
kreditchefen på SwedBank att de gärna besvarar frågor angående hur de gör för 
att hitta signaler om obestånd i tid. 
 
Nästa steg i undersökningsarbetet är att gå igenom litteratur som har skrivits 
om ämnet och tidigare studier för att få reda på den nuvarande kunskapsnivån 
samt för att veta om ens frågeställningar inte är redan besvarade. Innan jag 
ställde upp mina frågor, sökte jag igenom litteraturen som berörde ämnet. Det 
jag upptäckte var att det inte finns mycket skrivet om hur bankerna gör för att 
bedöma obeståndsrisken. Dock så finns det mycket skrivet om orsaker till och 
signaler om obestånd. 
 
Efter att ha valt intresseområde och tagit reda på kunskapsnivån om ämnet, är 
man redo att ta nästa steg i undersökningen och formulera fenomenet som ska 
undersökas(Marczyk et al. 2005). Det uttrycks ofta i form av en fråga angående 
relationen mellan två eller fler faktorer. Som tidigare nämndes så är frågan här 
hur man gör på banken för att förutse signaler om obestånd samt vilka variabler 
som påverkar det arbetet och hur de gör det.  
 
2.1 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
De två vanligaste typerna av undersökningsstudier är kvalitativa och kvantitativa 
studier. Vid den kvantitativa metoden analyserar man statistik på ett formellt 
och statiskt sätt för att kunna dra slutsatser. Kvalitativa studier däremot, 
inbegriper inte några formella bedömningsmetoder utan utgörs av intervjuer 
och observationer. Ett exempel kan vara fallstudier där man studerar ett fall på 
djupet (Marczyk et al. 2005). Min studie innefattar inte något statistiskt arbete 
eller några beräkningar utan jag undersöker kvalitativa faktorer som kan vara 
eller ge signaler om obestånd. Därför är det lämpligare med en kvalitativ studie. 

I detta kapital redogör jag för de tillvägagångssätt som valts för att samla in 
data och genomföra undersökningen. Jag har även redogjort för de problem 
som uppstår vid undersökningsarbeten och vilka åtgärder som kan tas för att 
motverka dem. 
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Jag har därför valt att intervjua tre bankanställda och tre revisorer för att få 
mina frågor besvarade. 
 
2.2 Intervjuer 
Intervjuer är den vanligaste metoden för att samla kvalitativa data. 
Effektiviteten av en intervju beror på hur den är utformad. Därför bör man 
noggrant tänka på dem i förhand och standardisera dem så att alla deltagare får 
svara på samma frågor. Det är även viktigt att undersökaren tränar på intervjun 
i förhand så att det sker på ett naturligt sätt (Marczyk et al. 2005). Samma frågor 
ställdes till respondenterna inom varje grupp men diskussionen har varit fri för 
att maximal data ska fås. Det blev inte mycket träning innan intervjuerna men 
respondenterna har varit professionella och pratat till mig mer som en kompis.  
 
Ett viktigt beslut som undersökaren måste ta vid intervjustudier är att 
bestämma hur datainsamlingen ska ske, dvs. om man ska anteckna eller spela in 
intervjun. Fördelarna med att spela in intervjun är att man då endast behöver 
följa intervjuprocessen. Man kan ha nödvändig ögonkontakt och rikta sin 
uppmärksamhet mot deltagaren. Inspelningen kan däremot få deltagaren att 
känna sig obekväm och göra att han/hon håller inne med information. 
Dessutom kan det ta långt tid att transkribera intervjuerna. När man tar noter är 
det lättare att upptäcka viktiga poäng i svaren samtidigt som man slipper den 
initiala sorteringen, kategoriseringen och analyseringen av svaren. På så sätt 
sparar man mer tid. Nackdelarna med ett sådant förfarande är att det kan vara 
distraherande för deltagaren. Denna kan reagera när man tar noteringar och kan 
tro att han/hon sagt något viktigt när du tar noter. När du inte tar noter kan 
han tro att du inte tycker det han säger är viktigt (Blaxter et al. 2006).  
 
Jag valde att spela in intervjuerna för att inte gå miste om någon information. 
Respondenterna blev tillfrågade innan intervjustarten om det var okej att spela 
in den. Ingen av dem hade någonting emot det och jag upplevde inte att någon 
av dem blev störd av inspelningen. Däremot blev det en långvarig process att 
skriva ner intervjuerna på papper och det var ibland svårt att uppfatta vissa ord. 
Särskilt vid de tillfällena då deltagarna pratade med låg röst.  
 
2.3 Val av respondenter 
Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur bankerna gör för att bedöma 
obeståndsrisken, är det viktigt med deras perspektiv och därför har jag försökt 
att få med så många banker som möjligt i arbetet. Dock så finns det inte många 
banker i Karlstad. Revisorerna har valts för att de ofta har tätare kontakt med 
företagen och fungerar som deras finansiella rådgivare. Deras svar ska 
komplettera och berika bankrespondeternas svar. 
 
2.4 Validitet 
Med validitet menas korrektheten och användbarheten i studiens slutsatser. 
Hög validitet nås genom att med hjälp av metodologin eliminera eller 
kontrollera variabler som kan påverka på resultatet men som inte inbegrips i 
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studien. Undersökarens naturliga föreställning om studien och vilket resultat 
den borde ha påverkar medvetet eller omedvetet på studiens gång och resultat. 
Det kan man skydda sig mot genom att införa standardiserade procedurer i 
arbetet samt noggrant samla och spara data. En deltagares attityd, motiv och 
beteenden kan också påverka resultat på ett negativt sätt(Marczyk et al. 2005). 
 
För att öka validiteten, har jag innan undersökningens början gått igenom 
litteratur och ställt upp mina frågor med stöd från litteraturen. Vid själva 
intervjuerna har respondenterna fått tala fritt och jag har för det mesta lyssnat 
på det de har sagt och inte diskuterat med dem. Detta för att få standardiserade 
svar och undvika att styra inriktningen på intervjun. Dock fick jag vid enstaka 
gånger förklara hur jag tänkte angående vissa av frågorna. Vad gäller 
deltagareffekt, så upplevde jag inte det under intervjuerna. Frågorna berör 
respondenternas ageranden och bemötande kring obeståndsrisken i allmänhet 
och inte om vem av dessa som gör på bästa sättet. Deltagarna har inte behövt 
ha något motiv och det har känts avslappnat under intervjuerna.  
 
En sak som kan ha påverkat undersökningen och som bör nämnas är 
banksekretessen. Enligt svensk lag (”Lag om bank och finansieringsrörelse”) får inte 
anställda på banken lämna ut information som berör kunderna. Min bristande 
kunskap i ämnet innan undersökningens början, gjorde att jag inte riktigt visste 
vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet att fråga. Det begränsade mina 
frågeställningar. Huruvida jag hade kunnat ställa visare frågor kan jag inte 
avgöra. Dock så har de frågor som ställts fått ganska bra svar och gett en bra 
bild av hur själva processen med att förutsäga obeståndsrisken går till. 
 
2.5 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas konsistensen och beroendet av mätningen, dvs. om det 
erhållna resultatet från mätningen hade skilt sig över tiden, under andra 
omständigheter eller om studien hade utförts av andra.  Ju mer reliabel ett 
arbete är desto mindre är chansen för att korrektheten av arbetet påverkas av 
olika naturliga biaser. För att öka reliabiliteten bör man minimera 
kommunikationsmissförstånd mellan deltagare och undersökare. Till sist ska 
data samlas på ett sätt man minimerar förluster(Marczyk et al. 2005). För att 
öka reliabiliteten har frågorna redan innan intervjuerna skickats till 
respondenterna. Sedan valde jag att spela in intervjuerna för att minimera 
dataförlusten. 
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Vad är obestånd? 
Enligt svensk lag innebär obestånd att företaget inte längre kan betala sina 
skulder och driva vidare verksamheten och att denna oförmåga inte är tillfällig. 
"Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att 
denna oförmåga inte är endast tillfällig" (SFS 1987:672, 1 kap. 2 §.) Om denna 
oförmåga är tillfällig säger man att företaget är i en illikvid situation (Folkesson 
2008). Med tillfällig menas att företaget kan inom snar framtid få in kapital som 
kan täcka kostnaderna.  
 
Hur bedömer man ett företags betalningsförmåga? Tillgången till likvida medel 
är den mest centrala faktorn för ett företags betalningsförmåga. Företagets 
tillgång till och förmåga att erhålla sådana medel är därför viktiga att bedöma. 
Den viktigaste källan till likvida medel är förvärvsförmågan till medelgenerering 
som själva verksamheten bidrar med. Andra källor kan vara kapitaltillskott från 
externa långivare och/eller aktieägarna. Det ska finnas folk som är villiga att gå 
in med pengar i företaget när det behövs. Om alla dessa källor sinar kan man 
säga att företaget är på obestånd(Engström 2002). 
 
3.2 Kvantitativ förutsägning  
 
3.2.1 Finansiella nyckeltal 
Analysering av finansiella nyckeltal är ett sätt att bedöma företagets förmåga att 
överleva. Genom att räkna fram olika likviditets-, soliditets och lönsamhetsmått, 
kan man förutse konkurs redan 2-3 år innan det är ett faktum (Folkesson 2008).  
 
Engström (2002) tar upp 6 nyckeltal som särskilt viktiga för att förutse 
obeståndsrisken och dessa är: likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder, 
kassalikviditet, balanslikviditet, rörelsekapital, soliditet, förlusttäckningsförmåga. De tre 
första nyckeltalen mäter företagets likviditet på kort sikt, dvs. företagets 
förmåga att klara av sina utbetalningar på kort sikt. De två sista mäter företagets 
betalningsförmåga på lång sikt.  
 
Av detta att döma så är det likviditet, företagets betalningsförmåga på kort sikt 
och soliditet, företagets betalningsförmåga på längre sikt som är viktiga att titta 
på när man analyserar finansiella nyckeltal för att bedöma obeståndsrisken. 
 
3.2.2 Matematiska modeller 
De första modellerna för att förutse obeståndsrisken med hjälp av finansiella 
nyckeltal utvecklades under 1960-talet av Amerikanska forskare. Två 

I detta kapital ska jag redogöra för de teorier som är relevanta för min 
uppsats. Först ges en kort definition av obeståndrisken utifrån litteraturen. 
Sedan redogör jag för olika metoder vid förutsägning av obestånd och de 
variabler som man tittar på vid dem olika metoderna. 
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matematisk-statiska modeller blev särskilt viktiga, Beavers ”en-variabel” och 
Altmans ”fler-variabel” modell. 
 
En detaljerad genomgång av modellerna ligger utanför detta arbetes ram men 
en kort redogörelse kommer att göras för att få en bild över vilka komponenter 
som ingår i dessa modeller.  
 
Beavers W.(1967) använde enskilda finansiella nyckeltal för att förutse konkurs. 
Modellen hade dock sina brister och kunde ibland klassificera konkursföretag 
som framgångsföretag(Hol 2006). Ett år senare utvecklade Edward Altman, 
som än idag är verksam inom ämnet, Beavers metod genom att sammanväga 
flera finansiella relationstal till en predikativ modell. Funktionen bestod av 5 
kombinationstal:  
 
Arbetande kapital/totala tillgångar – betalningsberedskap, Kumulativ vinst/totala 
tillgångar - lönsamhet på lång sikt, vinst före räntor och skatter/totala tillgångar – 
Kapitalavkastning, marknadsvärdet på företagets aktier/bokförda totala skulder – 
Soliditet, omsättning/totala tillgångar - Kapitalets förmåga att producera resultat. 
 
Förutom dessa modeller har det på senare år utvecklats mer sofistikerade 
modeller som Logit Analysis och Neural Networking. De använder avancerade 
datorprogram. Nackdelen med dessa och alla andra kvantitativa modeller är att 
de endast bygger på historisk data. (Koponen 2003). 
 
Komponenterna som ingår i dessa modeller utgörs då förutom av likviditets- 
och soliditetsnyckeltal även av lönsamhetsnyckeltal. Med lönsamhet avses hur 
effektivt ett företag är på att förvandla satsat kapital till resultat (Ax et al 2007). 
 
3.3 Kvalitativ förutsägning 
För att bedöma ett företags hälsa kvantitativt och identifiera signaler om 
obestånd, använder man sig av redovisningsbaserad data. Det gör man båda om 
det är enskilda finansiella nyckeltal man tittar på eller om det är matematiska 
modeller som används. Om det nu hittas några signaler, är det endast symptom 
på att företaget är på väg mot obestånd. De förklarar dock inte orsaken till det. 
 
En av de första som försökte kartlägga orsaker till och signaler om obestånd var 
John Argenti (1970-talet). Han kom genom sin undersökning fram till att 
bristande kompetens i företagets ledning var den främsta orsaken till obestånd. 
Något som även Berryman (1983) kom fram till genom en litteratur 
undersökning (Koponen 2003).  
 
Kedner vid Lunds Universitet kom under 1970-talet i sin undersökning fram till 
att lönsamheten var den främsta orsaken till konkurs. Andra viktiga faktorer var 
personliga problem, kapitalbehov, och finansieringssvårigheter. Materialet i 
hans undersökning omfattade data om företagarens ålder, familjeförhållanden, 
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kapitalandel, yrkeserfarenhet och utbildning, företagets ekonomiska utveckling 
med avseende på tillgångar, skulder, eget kapital lönsamhet och skulder. 
 
Kuronen kom i en ekonomieavhandling, i vilken hon intervjuade ett antal 
auktoriserade revisorer i början av 1990-talet, fram till att de vanligaste 
orsakerna till konkurs var dålig lönsamhet, höga kostnader, ineffektivitet och 
finansiering med främmande kapital. Andra viktiga orsaker var svag ledning och 
svaga områdesfunktioner så som marknadsföring, produktion, redovisning etc. 
(Koponen 2003). 
 
De främsta orsakerna till obestånd enligt litteraturen anses då vara svag ledning, 
dålig lönsamhet, brister i funktionsområden, interna konflikter och finansieringssvårigheter.  
 
3.3.1 Argentis modell 
Argenti, som är en av de mest citerade författarna som har skrivit om kvalitativ 
förutsägning av obestånd, menade att företagens misslyckande är en dynamisk 
process vars händelser, orsaker och symptom binds samman. Processen kan 
pågå i flera år(Koponen 2003). Teorin bygger på idén att om ett företag är på 
obestånd, så beror det på inkompetens hos ledningen och brister i den interna 
kontrollen av företaget (Laitinen & Chong 1998). Argenti menade att om man 
noggrant observerade så kunde man se detta långt före den ekonomiska krisen i 
företaget. Den dynamiska processen enligt Argenti såg ut enligt följande: 
 
Det börjar med brister och svagheter hos ledning och styrelse. Argenti liksom 
de flesta andra forskare tror att den ursprungliga orsaken till ett företags 
konkurs beror på dålig ledning. 
 
Dålig ledning leder sin tur till brister och inkompetens i viktiga 
funktionsområden samt till sämre förmåga att anpassa sig till den externa 
miljön. Argenti varnar speciellt för en ineffektiv ekonomifunktion. Utan en 
effektiv ekonomifunktion är det svårt för företagsledningen och övriga 
intressenter att få adekvat information om företagets tillstånd.  
 
Detta gör att ledningen kommer att begå misstag under verksamhetens gång. 
Det kan till exempel leda till okontrollerad tillväxt. För att möta den ökade 
tillväxten tar ledningen till främmande kapital och företaget får en hög 
skuldsättning.  
 
Sen börjar varningssignaler och symptom om företagets hälsotillstånd att 
uppenbara sig. Då börjar företagen kapitalisera forsknings, utbildnings- och 
leasingkostnader. Tillgångarnas värde ökas. Man tar till "kreativ redovisning" 
(Koponen 2003). 
 
3.3.2 Management 
Företagsledningens förmåga att anpassa verksamheten till förändrade 
omvärldsfaktorer så som ändrad efterfrågan på produkten och prisförändringar 
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på produktionsfaktorer kan ha stor påverkan på företagets framtida utveckling 
(Engström 2002). 
 
Berryman (1983) kom fram till att företagsledningens ineffektivitet jämte 
ledningens beteenden och exogena faktorer var de främsta konkursorsakerna. 
De synliga orsakerna enligt honom var att ledningen saknade kompetens i 
krisområdena redovisning, marknadsföring, finansiering och övriga interna 
faktorer. Osynliga orsaker var ledningens erfarenhet och inkompetens 
(Koponen 2003).  
 
Ooghe och Prijcker (2007) skiljer på främst två egenskaper hos ledningen som 
bidragande orsak till obestånd. Den första är obeslutsamhet som leder till att 
man ignorerar hot och möjligheter istället för att förändra i strategin och 
beslutsprocessen. Den andra är optimismen hos och risktagande av ledningen. 
 
Ledningen bestämmer företagets policy som omfattar flera viktiga aspekter så 
som strategi och finansiell styrning. Eftersom ett litet misstag i policyn kan leda 
till problem för verksamheten, är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter. 
Bristande kunskap och defekta egenskaper, som nämndes tidigare, kan leda till 
inbyggda fel i företagspolicyn (Ooghe & Prijcker 2007) 
 
3.3.3 Redovisning och ekonomistyrning 
Laitinen och Chong (1998) gjorde en undersökning där de först lät några 
experter inom ämnet lista fram ett antal variabler som kunde vara 
varningssignaler på obestånd. Sen skickade de variablerna till olika finansiella 
institutioner och lät de lista variablerna.  Inkompetens hos ledningen var den 
första tidiga varningssignalen, brister i redovisningssystemet kom på andra plats 
följd av attityd mot kunder. Undersökningen genomfördes båda i Finland och 
Storbritannien. Revision och ekonomistyrningen ansågs som mycket viktiga 
faktorer i England. 
 
En företagare som saknar ekonomiska kunskaper och som sköter bokföringen 
själv, saknar ofta möjligheter att se framtida problem. Problemen brukar oftast 
upptäckas när företaget blir tvunget av banken att anställa en ekonom 
(Folkesson 2008). 
 
Tillgången till information är viktig för rätt beslutsunderlag och därmed rätt 
beslut i alla aspekter i verksamheten. Brist på information skulle leda till 
ineffektiva och dyra beslut som åtminstone skulle leda till ekonomiska 
svårigheter om inte kris. Viktiga faktorer så som bristande kunskaper hos 
ledningen, knapphändig finansiell data, snabb tillväxt, saknad av långsiktig 
affärsplan och bristande kunskap i prissättning påverkas alla av bearbetning och 
anskaffning av information. 
 
En av de mest utmanande frågorna för små företag är tillgången till och 
behandling av det överflöd av information som finns tillgänglig. Att veta var 



12 
 

man kan hitta och använda information kan vara ett hinder för många 
småföretag. En annan fråga som rör insamlingen av kunskap är att ägarna ofta 
inte har tid att söka och få information. Många ägare, särskilt de under stress 
från överhängande hot om konkurs, kan vara så delaktiga i verksamheten att de 
inte har tid att söka information (Carter & Auken 2006).  
 
Ekonomistyrningen blir då ett viktigt verktyg för att få tillgång till rätt 
information, beslutsunderlag och för att få insyn i hur verksamheten går. Den 
innefattar planering, genomförande, uppföljning och anpassning av 
verksamheten för att nå uppsatta mål. Styrmedlen för att nå dessa mål delas in i 
mjuka och hårda. Hårda styrmedel är produktkalkyler, budgetar och intern 
redovisning. Mjuka styrmedel är företagskultur, lärande och ledningsstil (Ax et 
al. 2007). 
 
Särskilt viktig för ekonomistyrningen är budgeteringen. Man brukar säga att 
”not planing is planing for failure”. Budgetering är en form av planering som 
tar i sikte den närmaste perioden (Ax et al. 2007). Det finns tre sorters 
huvudbudgetar som företagen använder sig av. Resultatbudget är en plan som 
berättar vilka intäkter och kostnader som behövs för att nå ett visst resultat. För 
att veta hur pengarna anskaffas och används upprättas likviditetsbudgetar. De 
visar flöden av pengar i båda riktningarna för den närmaste perioden. Slutligen 
upprättar man en budgeterad balansräkning för att se vilken finansiell ställning 
ett företag förväntas ha vid en viss tidpunkt. (Ax et al. 2007).  
 
3.3.4 Finansiering och tillväxt 
Finansieringen var ett av viktigaste områdena där orsaker till obestånd uppstod 
enligt en undersökning som Carter och Auken (2006) gjorde. De undersökte 
och jämförde 55 misslyckade och 55 framgångsrika företag för att hitta orsaker 
och samband till obestånd. De problem som de fann med finansieringen var 
tillgång till lån, personlig säkerhet för lån till företaget, tillgång till eget kapital 
för företaget och tillgång till personligt lån till företaget. Skulder i 
kapitalstrukturen påverkar direkt på företagets likviditet. Stora skulder för små 
företag leder höga räntekostnader. Att småföretag har svårare att få kapital och 
det kan leda till otillräckliga nivåer av kapital för att stödja verksamheten. 
Särskilt viktigt blir då ägarnas bidrag för finansieringen.  
 
Soliditet är en viktig faktor att analysera när man studerar finansieringen. 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat 
finansieras med eget kapital och anger företagets stabilitet eller förmåga att 
motstå förluster och överleva på längre sikt(www.ekonomi-info.nu). Växer 
företaget alltför snabbt kan tillväxten komma att finansieras med alltför stort 
främmande kapital. Sådant kapital är mycket känsligt för 
konjunktursförändringar (Folkesson 2008). 
 
Har man haft soliditetsproblem och dålig lönsamhet i en längre period kan det 
leda till likviditetsproblem. Likviditetsproblemen blir ännu större i en 
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lågkonjunktur för företag som hade finansieringssvårigheter redan innan dess. 
Den lägre inkomstnivån som uppstår under sämre ekonomiska perioder kan 
leda till ännu större ekonomiska problem för företaget (Carter & Auken 2006). 
 
3.2.5 Omgivningens påverkan: 
Eftersom ett företag är ett öppet system som ständigt är i interaktion med 
omgivningen måste hänsyn tas till vilka faktorer i omgivningen det kan påverkas 
av. Den allmänna omgivningen (ekonomi, stat, lagen etc.) påverkar ledningens 
motivation, utnyttjandet av deras kunskaper och därmed företagets strategi 
vilket påverkar direkt på företagets prestation. Den påverkar även ledningens 
karaktär och relationen till den direkta omgivningen så som leverantörer, 
långivare, kunder mm (Oogh & Proijcker 2007). Argenti delade in 
omvärldsförändringarna som konkursorsaker enligt följande (Koponen, 2003): 
 

1. Konkurrensmässiga: Traditionell konkurrens så som pris och 
produktkvalité. Strukturmässig konkurrens så som lågprisimportörer, 
koncentration till färre och större företag 

2. Ekonomiska förändringar: Förändringar i penningmarknaden så som 
devalvering och revalvering. konjunkturssvängningar, prisökningar, 
inflation. 

3. Social: Livsstil- och attitydförändringar tar tid. Däremot ändrar 
konsumtionsbeteenden snabbt. 

4. Tekniska: föråldrad produktionsteknik. Man har inte följt den tekniska 
utvecklingen 

5. Politiska förändringar: lagar, förordningar och författningar  
 
Många företag som gått i konkurs har haft problem med att locka och behålla 
kunder, vilket oftast beror på avsaknaden av en unik säljstrategi eller låg kund 
tillfredsställelse. En annan faktor kan vara att många tillväxtföretag överskattar 
efterfrågan. När företag misslyckas med dessa strategier och med att anpassa sig 
till förändringarna i omgivningen, leder det till slut till försämrad 
konkurrenssituation. 
 
Företag som är beroende av en enda sak kan påverkas negativt av förändringar i 
omgivningen(Folkesson 2008). Denna sak kan vara en produkt, en kund, en 
leverantör, en person eller en idé. Skulle denna enda sak försvinna, kommer 
företaget få det jättesvårt att överleva. 



14 
 

4. Empiri 

 

4.1 Ernest & Young 
Hos Ernest & Young intervjuade jag Anders Eliasson som är auktoriserad 
revisor sedan 15 år tillbaka. 
 
Orsak till obestånd 
Den främsta orsaken till obestånd enligt Eliasson är bristande verksamhet. 
Viktiga faktorer för småföretag är bl. a. att kunna känna av marknaden, ta rätt 
pris och vara flexibel.  
 
De omvärldsfaktorer som utgör ett hot mot småföretag är främst förändringar i 
efterfrågebilden, om man inte hänger med i den tekniska utvecklingen eller om 
man får konkurrensnackdelar. Det viktigaste vid förändringar i omgivningen är 
flexibiliteten, dvs. att företaget har en organisation som är flexibel så att det lätt 
går att dra ner på arbetsstyrkan. Man kan inte vara så flexibel i Sverige, utan här 
det handlar mer om substansen, hur mycket förluster företaget tål, och 
kreativiteten, om företaget kan göra något annat som är viktigt. 
 
Signaler på obestånd 
Den tidigaste signalen är dålig lönsamhet. Det kan man se kanske ett år i förväg. 
Vad dålig lönsamhet för med sig som första tecken är att det börjar bli dåligt 
med pengar. Dålig likviditet är en allvarlig signal. Det innebär att man har haft 
signaler under lång tid. Får man betalningsanmärkningar, då är det kritiskt. 
 
Finansiella nyckeltal som är viktiga för förutsägning av obeståndsrisken är 
likviditet och soliditet förutom resultatet som naturligtvis alltid följs. Annan 
(icke-finansiell) information som kan vara signal om obestånd är bland annat 
om det är flera i ledningen och de inte kommer överens eller om det finns 
konflikter mellan personalen och ledningen. Man har då mindre 
konkurrenskraft än ”om det rullar på friktionsfritt”. Dessutom är det viktigt att 
företagaren dels är duktig på att sälja produkten, dels är duktig på ekonomin. 
Han behöver inte kunna det här med debet och kredit men behöver ha ett 
grepp om hur verksamheten går. Man kanske bör göra en veckovis uppföljning.  
 
Ofta är företagen själva bättre på att läsa av den tekniska förändringen och 
tendenser i branschen än revisorerna. Är det mer övergripande, skattemässiga 

I detta kapitel kommer resultatet av den empiriska undersökningen att 
presenteras. De data som presenteras kommer från intervjuer med banker 
och revisorer i Karlstad. Kortare frågor har ställts till revisorerna än 
bankrespondenterna. Detta för att revisorerna endast ombads att besvara 
frågor kring fenomenet obestånd medans de på banken fick besvara även 
frågor som berörde bankernas hanterande av obeståndsrisken. Först 
presenteras revisorernas svar och därefter bankernas. 
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förändringar, lagändringar och konjukturefluktuationer, då är man(som revisor) 
med och talar om för företaget om de nya förutsättningarna.  
 
Det viktigaste för att förutse obeståndsrisken är att det görs löpande 
uppföljningar och redovisning för att kunna upptäcka eventuella problem i tid 
och vidta åtgärder. Revisorer kan vara viktiga då de är med och höjer ett 
varningens finger när det börjar gå dåligt för företagen och de har dessutom 
rollen av en konsult ibland. 
 
Tjänsteföretag vs. tillverkningsföretag 
Tillverkande företag jobbar mot order och har ofta längre framförhållning. Det 
blir besvärligt på en gång när kunderna försvinner och det slår stopp i 
beställningarna. Tjänsteföretag har något större flexibilitet och klarar sig något 
längre i konjunkturen. Där har man en dialog (om det ekonomiska läget) med 
de anställda och drar ner på behovet. Tjänsteföretagen har dock den nackdelen 
att det är lättare att få en konkurrent på halsen när de gör sig av med personal. 
 
Den finansiella krisen 
Man är överhuvudtaget väldigt mycket mer uppmärksamma under en finansiell 
kris. Det är viktigt att hålla koll på likviditeten vid en finansiell kris. Eftersom 
bankerna då är lite mer ”bråkiga” och det blir därför svårare att fylla på hur 
mycket som helst. 
 
4.2 GrantThornton 
På GrantThornton träffade jag Lars-Jonas Ljungquist som har jobbat som 
auktoriserad revisor sedan 8 år tillbaka. 
 
Orsak till obestånd 
Den främsta orsaken till obestånd är att företaget har för lite kassaflöde och det 
går med förlust. Man får in mindre pengar än man ger ut. En viktig faktor för 
småföretag är att ha rätt person på rätt ställe. Eftersom de är så små, är de mer 
beroende av personalen än stora företag. Fungerar det dåligt på en position, 
påverkas man mer än vad stora företag skulle göra. 
 
Faktorer i omgivningen som kan vara hot mot småföretag är att konsumenterna 
är lite mer försiktiga när det är lågkonjunktur och/eller finansiell kris. Folk 
köper mindre och konsumtionen minskar. Det minskar i sin tur omsättningen 
för småföretagen. Många har fortfarande jobbet kvar men de är lite mer 
försiktiga på grund av det som skrivs i massmedia. 
 
Hur bra ett företag klarar av förändringarna i omgivningen beror på hur stabilt 
företaget är, dvs. hur stort soliditet och eget kapital till det totala kapitalet 
företaget har. Har de mycket eget kapital och inte är så hårt belånade då 
kommer de att klara sig bra. Man har däremot sämre chanser att klara sig om 
man har stora skulder och litet eget kapital. Då har man ju stora räntekostnader 
som man måste betala av hela tiden. 
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Signaler på obestånd 
Den tidigaste signalen på obestånd är om det tar längre tid för företaget att 
betala leverantörsfakturorna. Kritiskt är det om de korta skulderna är större än 
de korta fordringarna för då kan man inte betala sina räkningar och hamnar på 
obestånd. Det är också kritiskt om företaget har förbrukat det egna kapitalet 
genom att gå med förlust för länge. Då är det flera regler i Aktiebolagslagen 
som aktiveras, bl.a. reglerna om kontrollbalans och styrelsens ansvar. 
 
På frågan om hur man reagerar vid förändringar i branschen och i ekonomin 
svarar Ljungquist att man pratar mycket om sådant med de företag man har 
kontakt med. Om det är en nedgång i branschen då diskuterar de det med 
företagsledningen om hur de kan hjälpa företaget. Han menar att det kan vara 
bra för företaget att utifrån få en bild av hur företaget ser ut.  
 
De finansiella nyckeltal som är viktiga att följa är förutom resultatet, soliditet 
och kassalikviditet. Kassalikviditet, korta fordringar genom korta skulder är 
viktig att analysera. Annan information som kan få Ljungquist att ana obestånd 
är t.ex. om han vid en diskussion med ledningen får veta att orderingången bara 
är 50% av företagets kapacitet. Då vet man att det framöver kommer leda till 
problem och man måste vidta åtgärder för att undvika obestånd menar han. 
Orderingångarna täcker kanske inte de fasta kostnaderna då. 
 
Det är viktigt att ledningen vet hur resultatet ser ut, om man kan betala sina 
räkningar, att man är på rätt väg och att man får rätt information. Där har 
revisorer en viktig roll och det är att läsa ut siffrorna och förklara dem för 
vederbörande i företaget. Många företagare jobbar, kämpar på och ser hur 
mycket pengar som finns på checkkontot och styr företaget på det sättet. 
Revisorer följer också rapporter och resultaträkningen vilka alla företagare inte 
är duktiga på att läsa.  
 
Tjänsteföretag vs. tillverkningsföretag 
Egentligen skiljer det inte så mycket mellan tjänste- och tillverkningsföretag. 
Man måste ha större intäkter än kostnader. Det som kan skilja är att 
tillverkningsföretag har lite svårare att ställa om eftersom de har stora fasta 
kostnader i form av inventarier och maskiner. Ett tjänsteföretag har några 
anställda och kan lätt dra ned på den kostnadsmassan. Tillverkningsföretag 
däremot, om de inte har jobb åt sina maskiner måste sälja dem och det kanske 
idag (finansiell kris) inte finns några som vill köpa maskiner. 
 
Finansiell kris 
Den finansiella krisen har mest påverkat inriktningen på granskningen. Många 
företag får mindre att göra och får in mindre pengar. Då gäller det för revisorn 
att granska redovisningsmaterialet. Om lagret är rätt värderat eller om 
fastighetens värde gått ner. Han måste ta ställning till den problematiken. 
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Det viktigaste att hålla koll på vid en finansiell kris är företagens sämre 
lönsamhet och att man anpassar kostnadsmassan efter den. Man kanske måste 
göra av med personal eller använda mindre lokal för att klara av kostnaderna. 
 
Lokala faktorer 
Det är några orter som är mycket beroende av jordbruk, men annars är det 
ganska diversifierat i Värmland.  
 
4.3 Deloitte 
Intervjun hos Deloitte genomförde jag med Stefan Lungström som är 
auktoriserad revisor sedan 4 år tillbaka. 
 
Orsak till obestånd 
Den främsta och enda orsaken är att man inte kan betala räkningarna. Det kan 
finnas många anledningar till det. Man kan göra dåliga affärer, hamna i dålig 
konjunktur, vara i en olönsam bransch eller man kan vara en dålig företagare. 
Viktigaste orsaken i den situationen som vi är nu(under djup recession), är 
konjunkturen. I vanliga fall är det företagaren själv som är den avgörande 
faktorn; är man en bra företagare går det bra, är man en dålig företagare kan det 
gå riktigt illa oavsett vilken bransch och situation man befinner sig i. Nu kan det 
vara så att hela branschen är drabbad, såsom den situationen vi har nu. Då 
spelar det ingen roll hur duktig som företagare man är. 
 
En viktig faktor för småföretag är företagaren. I större företag är man inte så 
beroende av en enskild person. Där är det mer som en maskin som rullar på. 
Småföretag är mycket mer beroende av företagaren. Många småföretagare är 
duktiga på det de håller på med men det räcker inte. Det är viktigt att han är 
duktig på helheten. Han ska vara bra på det han gör men även på att sälja och 
leda. En annan viktig faktor är att småföretag oftast inte har lika mycket buffert. 
Större företag kan ta smällar under en viss tid men det finns inte lika mycket 
utrymme i småföretag. Så fort det börjar gå dåligt, blir det allvarligt. Det beror 
på att de inte har lika mycket likvida medel och eget kapital att använda.  
 
Omvärldsfaktorer som kan utgöra ett hot mot småföretag är lågkonjunktur, 
som det vi ser nu, särskilt om man är beroende av ett större företag. Det får en 
slags dominoeffekt.  Även lagstiftningen spelar en viktig roll inom vissa 
branscher. 
 
Ett företags känslighet för yttre förändringar har att göra med hur mycket 
likvida medel företaget har när det hamnar i lågkonjunktur. De som har en bra 
grund och likvida medel klarar sig men de som inte har det är mer sårbara. Det 
beror dessutom på hur duktigt företaget är på att se signaler och hur snabbt de 
kan göra någonting åt det.  
 
Signaler för obestånd 
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Den tidigaste signalen är dålig likviditet. Det upptäcker man när man går 
igenom materialet och ser att det till exempel ligger några obetalda 
leverantörsfakturor. Man har då inte tillräcklig med pengar på kontot. Kritiska 
varningssignaler är betalningsanmärkningar. Lönsamheten är också viktig att 
följa. 
 
En annan signal är om företaget har en svag affärsidé. Om företagaren är dålig 
(på att leda företaget), kan det också vara en signal. Företaget behöver inte gå i 
konkurs för det men man kanske presterar sämre än branschens genomsnitt. 
Det är viktigt att han har ordning och reda, skaffar information, jobbar 
systematiskt, har en långsiktig plan, har en affärsidé och har struktur på det hela. 
Allting sker planerat och inget sker av en slump. Sedan ska företagaren kunna 
sälja också. Om det är ett lite större företag, kan man inte vara skicklig i alla 
göromål och åta sig alla uppgifter, utan då får man se till att skaffa rätt folk med 
rätt kompetens. 
 
Vad gäller finansiella nyckeltal för att upptäcka obestånd i tid anser Lungström 
att likviditeten är det viktigaste. 
 
Vilken roll spelar revisorer och finansiella rådgivare för att förutse obestånd i 
tid? Det finns kanske de som inte är så intresserade av siffror utan mer tycker 
om det de håller på med. ”De tar det som det kommer”. Det är lite av deras 
revisorers roll, menar Lungström, att försöka hjälpa till så att företagaren har en 
bra koll på ekonomin.  
 
Det viktigaste för att upptäcka obestånd i tid är dock att ”man har ordning och reda 
på saker, du har bra information. Då kan du förutse obeståndsrisken.” En del av 
företagen ser på redovisningen som måste göras enligt lagen och man gör det 
man måste göra och analyserar inte mer. De andra företagen ser redovisningen 
som ett instrument, ett underlag för beslut. Man kan dock inte bara förlita sig 
på redovisningen för att den är en spegelbild av det som har hänt, utan man 
måste också prata med kunder och känna av marknaden. Man är aktiv, lyssnar 
och förstår marknaden. Det är ju trots allt marknaden som visar hur det 
framöver kommer att gå för företaget.  
 
Tjänsteföretag vs. tillverkningsföretag 
Tillverkande företag har väldigt mycket maskiner och ganska mycket personal. 
Det är ganska svårt att snabbt skära ned på den kostnadsmassan. Ett 
tjänsteföretag däremot har många anställda och där går det lite snabbare att 
fatta beslut som påverkar kostnadsvolymen. De är lite mer flexibla även om det 
i början också är dyrt att säga upp folk. Man måste betala semesterersättning 
och stå för andra kostnader som tillkommer. Det är en del utgifter i början men 
det ger effekt.  
 
Många tillverkande företag väljer även att ha ett stort lager och det är svårt att 
dra ned på lagernivån väldigt snabbt. Tjänsteföretag har därför mer flexibilitet 
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än tillverkningsföretag. Sedan finns det kanske saker som man kan sälja av i 
tillverkande företag till skillnad från tjänsteföretagen som bara har personalen, 
så det finns båda fördelar och nackdelar. En annan fördel är att tillverkande 
företag inte är så beroende av en viss marknad men tjänsteföretag är mer 
beroende av den lokala marknaden. 
 
Den finansiella krisen 
Den finansiella krisen har gjort att man följer sina kunder mera noggrant. Om 
det går bra för företaget, då behöver man inte vara så orolig. Däremot om det 
går dåligt, då måste man göra mer uppföljningar. Det viktigaste att hålla koll på 
vid en finansiell kris är likviditeten. Man måste kunna betala sina räkningar. 
Sedan ska man blicka framåt och se hur orderingången ser ut. Hur kan det se ut 
inte bara just idag utan om en månad, två månader framåt? Det är nog det 
viktigaste att hålla koll på. Sedan är det saker som styr likviditeten, försäljningen 
och kostnadsposter. När man hamnar riktigt illa ut, får man ta hänsyn till dem. 
 
Lokala faktorer 
I Västra Värmland har fordonsindustrin en dominerande roll. Många företag 
där är underleverantörer till fordonsindustrin, som det går dåligt för just nu. I 
Karlstad finns mycket mer tjänstemannaindustri. Mycket påverkas av de stora 
företagen som finns inom industrin i Värmland. Många av tjänsteföretagen är 
konsulter åt de här stora företagen. Karlstad är också lite mer diversifierat 
jämfört med andra orter som är mer beroende av enskilda branscher. 
 

4.4 SwedBank 
Intervjun hos SwedBank genomförde jag med Hans-Erik Mogren som är 
kreditchef på Karlstadkontoret. Han har jobbat med riskbedömning sen 1983. 
 
Bedömning av obeståndsrisken allmänt 
Utifrån bokslut och andra finansiella rapporter, tar man på banken fram olika 
parametrar som de sen använder sig av för komma fram till risken för 
fallisemang. Det bedömer de på en sifferskala. Detta är dock siffermässigt 
påpekar Mogren. Sedan måste man in och se det praktiska. Bokslut är historia, 
det är framtiden som man vill få tag på. Varje företag har en kredithandläggare, 
som försöker vara så nära kunden som möjligt för att få den information som 
inte är siffermässig. Man granskar likviditet och soliditet också. Allt detta 
sammanvägs sedan för att bedöma risken för obestånd. 
 
De procedurer som finns inom banken sammanfattar Mogren med att de följer 
UC, de granskar bokslut och har flera genomgångar om året. Dessutom har de 
kredithandläggarna på företagssidan vilka är i kontakt med företagen. Med vissa 
flera gånger i veckan och med vissa kanske en gång i månaden. Det beror på 
vilken situation företaget befinner sig i.  
 
Orsak till obestånd 
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Den främsta orsaken till obestånd har att göra med hur företagets kundstock 
ser ut och hur konjunkturen påverkar det hela. Obestånd kan också bero på att 
en nyckelperson byts ut, att företaget tappar kunder eller att de tappar order. 
Det kan också orsakas av faktorer som har med miljön att göra. Den främsta 
orsaken har dock med försäljning att göra. För småföretag är det särskilt viktigt 
att vara uppmärksamma och se saker så tidigt som möjligt, saker som kan 
påverka lönsamhet och hur starka företagen är soliditetsmässigt. En annan 
faktor är om företaget är underleverantör till ett större företag. Säljer inte det 
stora företaget kommer inte heller underleverantören få några order. Det allra 
viktigaste är dock vem som driver företaget.  
 
Angående ekonomikunskaper hos företagaren anser Mogren att det finns 
sådana företagare som är väldigt duktiga(på ekonomin) och du har sådana som 
inte har en susning, utan bara jobbar på. Då gäller det att hitta nyckelpersoner, 
som hjälper till med den sidan. Sådant kan banken se ganska snabbt och kan ge 
råd till företaget och se till att det funkar. 
 
Ett företags känslighet för yttre förändringar beror främst på soliditeten, hur 
mycket eget kapital man har. Hur många förluster kan man göra innan det egna 
kapitalet är förbrukat? Har man stort eget kapital i förhållande till skulderna, så 
klarar man sig längre. 
 
Signaler för obestånd 
Den tidigaste varningssignalen enligt Mogren är dålig likviditet, dvs. om man 
har obetalda fakturor eller betalningsanmärkningar. Har man dessutom inga 
framtida uppdrag, då är det kritiskt. 
 
På SwedBank gör man flera gånger om året branschanalyser och djupdykningar 
inne i branschen. De är väldigt bra att ha tycker Mogren. Då kan man jämföra 
nyckeltal med branschens genomsnitt. T.ex. vad är normalt för en 
livsmedelsbutik? Vad ska du ha för bruttovinst? Vad ska du ha för kostnad per 
anställd? 
 
Det är många finansiella nyckeltal som analyseras på SwedBank när man gör 
uppföljningar om företagen. På avkastningssidan analyseras avkastning på eget 
kapital och genomsnittliga skuldräntan för företaget. Det behöver inte bara vara 
krediter från SwedBank. De kollar riskbuffert. Sedan är det bruttomarginalen, 
rörelsemarginalen, nettomarginalen som analysers. Även kapitalets omsättningshastighet, 
lagrets omsättningshastighet analyseras. Lämnade och erhållna krediter är väldigt 
viktiga poster att kolla på när man analyserar likviditeten menar Mogren. På den 
finansiella sidan analyseras soliditet, konsolideringsgrad, skuldsättningsgrad, 
kassalikviditet.  
 
Icke-finansiell information som kan som kan få banken att ana obestånd? Det 
kan vara juridiska saker. Om de river avtal med parter(leverantörer) för att det 
inte funkar mellan dem, eller om produktionen anses vara skadlig för miljön. 
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Revisorernas roll för att upptäcka signaler om obestånd är jätteviktigt. Just för 
småföretag som inte har en egen ekonomichef eller en ekonomienhet och köper 
sådana tjänster, är det oerhört viktigt med en bra revisor. 
 
Tjänsteföretag vs. tillverkningsföretag 
Tillverkningsföretag är ofta underleverantörer. Det har ju också att göra med 
hur marknaden ser ut.  
 
Finansiella krisen 
Den finansiella krisen har gjort att man är mer uppmärksam när det gäller 
eventuella varningssignaler. Särskilt viktigt vid en finansiell kris är det att hålla 
koll på lönsamheten och likviditeten anser Mogren.  
 
Lokala faktorer 
Det finns mycket skogsindustri i Värmland. Man kanske kan den branschen 
bättre än någon annan menar Mogren. 
 
Information 
Information inhämtas bl.a. från bokslut och finansiella rapporter. Detta är dock 
historia påpekar Mogren. Dessutom får de dagligen in information från UC om 
det har hänt något specifikt i företaget, sådant som registreras hos Patent och 
Registreringsverket och hos Kronofogden. Det allra viktigaste är dock 
kredithandläggarna på företagssidan. De ligger så nära kunden som möjligt för 
att få den information som de inte får ”via andra dörrar”. Det är viktigt med 
kontakten och relationen med företagen för att kunna känna av inre spänningar 
i organisation.  
 
Kredithandläggarna är även viktiga för att kontrollera att den information man 
får överensstämmer med verkligheten. Dock vad gäller finansiella rapporter ska 
det finnas en ömsesidig förtroende mellan de bägge parterna menar Mogren. 
Man har tidseftersläp på rapporterna men den dagliga informationen som man 
får, den är ”up-to-date”. Sedan har banken tillgång till företagets konton. Där kan 
man direkt se hur likviditeten utvecklas. Uppföljningar om företagen gör man 
minst en gång om året men oftast med kortare varsel. Det beror på hur stort 
engagemang det är. Handlar det om tora krediter, gör man mera uppföljningar. 
 
4.5 Skandinaviska Enskilda Banken, SEB 
Hos SEB träffade jag Lena Karlberg som är företagsrådgivare och som har 
jobbat med riskbedömning sedan 15 år tillbaka.  
 
Bedömning av obeståndsrisken allmänt 
Man använder upplysningscentralen, UC, som de flesta banker gör. Där UC har 
ett antal parametrar såsom årsredovisningar, styrelsen, och om man har 
betalningsanmärkningar. Parametrarna vägs ihop och utifrån det görs en 
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riskprognos. Prognosen jämförs med branschen, dvs. är just det företaget bättre 
eller sämre än branschen? 
 
Blir det mer av en obeståndssituation då kanske man går ner till veckorapporter 
som man ber företaget presentera. Det är väldigt viktigt med 
likviditetsbudgeten. Det är den som banken i vissa lägen stämmer av och ber att 
få in av företag som har ekonomiska svårigheter, för att om ett företag har 
svårigheter så är det pengarna som har tagit slut. Det är ganska naturligt och då 
kvittar det hur mycket säkerheter man har, utan då måste man titta och öka 
kontakten med kunderna för att se om de kan betala det som krävs. 
Likviditetsbudgetarna blir då väldigt viktiga och det är ett bra sätt för företag, 
som man tidigare inte jobbat med, att sätta sig in i det och få en egen riktig 
känsla; vad får vi in? Vad har vi för utgifter? Vad är våra fasta kostnader? Vart 
ligger break-even för att det ska gå ihop sig? Vad måste vi minst sälja för varje 
månad för att det ska finnas en potential i det här. Är de fasta kostnaderna för 
stora? Det är mycket sådant (likviditetsbudget och dyl.) som banken sitter och 
tittar på när de inkommande pengarna blir mindre och mindre. De är viktiga 
bedömningsparametrar. 
 
Man vill dessutom ha med någon form av orderstock om man får in 
likviditetsbudgetar för att veta hur orderläget för företaget ser ut. Om det är 
tecknad eller förväntad order och vad intäkterna är och vad som ligger bakom 
dem. Sedan kollar man upp ägarna då och då. 
 
Orsak till obestånd 
Just nu är det den finansiella krisen som drabbar alla. Mer allmänt kan det vara 
att bolaget är dåligt skött. Man har inte riktigt hållit koll på kostnader och 
utgifter. Man köper på sig mer än vad man får in. Till slut blir det så att man 
inte får kontroll på sin ekonomi.. Det kan komma plagiat från utlandet eller en 
ny konkurrent med en liknande produkt men till ett lägre pris träder in på 
marknaden. Det kan vara att man har en produkt som inte uppfyller kraven 
längre, vara en nyckelperson som blir sjuk eller att man tappar kunder. Interna 
konflikter kan också leda till att det går sämre för företaget. 
 
 
För små företag är det väldigt viktigt att de har kontroll på intäkter och utgifter. 
Att utgifterna inte drar iväg och att man håller nere kostnaderna. Att de inte 
köper på sig mer än nödvändigt. Omvärldsfaktorer som kan utgöra ett hot mot 
småföretag kan vara att det kommer in nya konkurrenter som hittar nya 
inköpskanaler och kan tillverka produkten till ett mycket lägre pris. Sedan kan 
det vara det att köper du varor från utlandet och säljer i Sverige, kan 
valutakursen spela roll för det påverkar dina intäkter och kostnader. 
Lagstiftningen kan också spela roll. Är det man gör förenligt med lagen? Vad 
gäller ett företags känslighet för yttre förändringar kan läge, lokal, transporter 
spela roll. Kommer företaget att få förlängt miljötillstånd? De kanske inte klarar 
av de nya miljökraven, om det till exempel kommer en ny lag. 
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Signaler på obestånd 
Den tidigaste varningssignalen är om checkkrediten börjar ta slut och företaget 
vill låna mer. Har det gått så långt att man inte kan betala skatt och löner, då är 
det kritiskt. Om delårsrapporten visar att det har gått dåligt flera månader i rad 
är det också kritiskt. Förlorar företaget en nyckelperson är det också en signal. 
 
En annan signal kan vara att det går neråt i branschen. Det är då viktigt med 
relationen mellan kund och bank. Att man för en dialog med kunden. Granskar 
man företagets siffror och det skiljer sig från branschens genomsnitt, är det 
också en varningssignal. T.ex. om branschens marginal är på 80% och företaget 
helt plötsligt har endast 20%. 
 
De finansiella nyckeltal som följs på SEB är konsolidering(eget kapital i 
förhållande till balansräkning), räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad.  
 
En annan varningssignal är ägaren. Det är viktigt att man tror att denna kan 
driva företaget. Man kan inte förvänta sig att han/hon ska kunna allt. Det är 
dock viktigt att man har någon som kan ekonomin, om inte chefen kan det. Det 
är dessutom viktigt att ägaren inte har några betalningsanmärkningar. 
 
Tjänsteföretag vs. tillverkningsföretag 
Vissa branscher kräver mycket större eget kapital. Det finns statistik som visar 
att vissa branscher är förknippade större risker. Sedan är det så att vissa 
branscher har lågmarginal- och vissa högmarginalprodukter. Är man i en 
lågmarginalbransch då gäller det att hålla koll på sina kunder. Tjänsteföretagen 
är också väldigt beroende av att det går bra för andra företag som är mer 
beroende av konjunkturen och vi är ju i ett län som är mycket personalintensiv. 
Det är mycket tjänstemannaföretag i Karlstad och området runtomkring och 
det är kanske därför man har klarat sig så bra just nu. Alla de här 
underleverantörerna till Volvo är ju känsligare för de är beroende av en stor 
kund. Det kan hända saker i bägge lederna. Tjänsteföretag har det kanske lite 
lättare att ställa om än ett företag med en stor maskinpark. 
 
Finansiell kris 
Den finansiella krisen har påverkat banken så att man är försiktigare med att 
låna ut pengar. Banken går igenom mer siffermaterial, gör mer granskning och 
har kanske lägre kreditgräns. 
 
Lokala faktorer 
Det finns några stora företag så som Stora Enzo och Metso i Karlstad. Om de 
helt plötsligt bestämmer sig för att flytta från regionen eller får problem med 
verksamheten, kan det drabba ett antal underleverantörer som är verksamma 
här. Sedan kan det vara så att om till exempel en jättestor klädkedja etablerar sig 
i området, kommer det att påverka klädesbutikerna. 
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Information 
Den information som man behöver för att bedöma obeståndsrisken hämtas i 
första hand från UC. Banken abonnerar på sina kunder och får in information 
om dem dagligen. Till exempel om ett företag hamnar hos Kronofogden, har en 
obetald skatteskuld eller en obetald parkeringsbot tar banken kontakt med 
kunden, då detta är en stor varningssignal. Betalar man inte skatten, är det för 
att man inte har pengar. Beror det på dålig likviditet eller för att man har glömt? 
Det är liksom första signalen, när man hamnar där och inte kan betala sina 
räkningar i tid. Sedan är banken i kontakt med företagen inom vissa branscher 
flera gånger om året. Med vissa företag en gång i månaden, med vissa en gång 
om kvartalet och en gång om året med vissa. De företag som uppvisar mest 
signaler har banken oftare kontakt med. Banken har dessutom sina 
företagsrådgivare som har ett antal kunder som de tar hand om och är i kontakt 
med vid behov.  
 
På frågan om banken har rätt att kräva in rapporter under vissa perioder svarar 
Karlberg att så länge banken har krediter, har den rätt enligt avtal att få all 
relevant information för att kunna bedöma att kunden kan återbetala sina 
skulder. Får man inte den information som man tycker är relevant så har man 
rätt att lösa upp lånet. Med vissa företag skriver banken i kontraktet att man vill 
ha en redovisningsrapport kvartalsvis. Covenant kallar man det för på SEB. Det 
är ett kontrakt som banken skriver med kunden. För det står inte hur och vilka 
periodisiteter i de allmänna villkoren. Utan det skriver man i ett sidokontrakt. 
Kvartalsrapport ska in senast 14 dagar efter redovisning. 
 
Vad gäller tidseftersläpet är det väldigt olika. En del bokför dagligen och när det 
är 5:e maj så kan de ha sista april klar medan vissa kanske har sista mars klar i 
juni. Det beror på företagets storlek och om de gör någon bokföring alls. Dessa 
rapporter får man inte in per automatik utan banken begär in dem. Det är vissa 
som banken kan tycka att man behöver vara extra uppmärksam på. Är det ett 
stabilt företag då får man in rapporter en gång om året i samband med 
årsredovisningen, för att stämma av och se att här går det som det ska.  
 
För att kontrollera att den information man får in är korrekt ber banken ibland 
att revisorns signum sitter på rapporten eller att revisorn är med när man träffar 
företaget. Hur ofta informationen uppdateras skiljer sig från kund till kund. Det 
kan ta från en gång i veckan till en gång om året. Är det riktigt kritiskt då vill 
man bli uppdaterad minst en gång i veckan. 
 
4.6 Handelsbanken 
Intervjun hos Handelsbanken genomförde jag med Nils björn som jobbar båda 
som företagsrådgivare och backoffice handläggare. Han har jobbat med 
riskbedömning sedan 1988. 
 
Bedömning av obeståndsrisken allmänt 
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För att bedöma obeståndsrisken, inhämtar man all information, bokslut, 
budgetar, planer och tittar på hur det är tänkt. Man tar även hänsyn till 
personerna bakom företaget i analysen, vilken styrka och vilka ekonomiska 
muskler de har. Att följa likviditetsflödena är viktigt för att hitta signaler om 
obestånd och därför är det viktigt viktigt att företaget har en likviditetsplan. Ett 
bokslut är trots allt historia. Man följer även informationen från UC och har 
dessutom  företagsrådgivarna som är i kontakt med företagen. 
 
Orsak till obestånd 
Den främsta orsaken till obestånd är oftast att företaget inte säljer sina grejer 
och därmed inte får in några likvida medel. Det är en hel kedja. Konsumenterna 
konsumerar mindre. Företaget säljer mindre bilar. Den som gör t.ex. 
växelspaksknappen får inte såld lika många. För små företag är det viktigt med 
personerna bakom och vilka ekonomiska muskler de har. Om de kan 
”övervintra” en kortare eller längre period? Vad har de för säkerheter för att 
låna pengar och överleva en nedgång i verksamheten? En annan viktig faktor 
för småföretag är idén. Är den vettig? Om det kommer att fungera framdeles 
och om det finns en marknad för den? Några andra kan vara omvärldsfaktorer 
så som konjunkturen och om man är beroende av en stor köpare. 
 
Ett företags känslighet för yttre förändringar beror på vilken marknad de är i, 
vilka och hur gamla personerna som styr företaget är. Vad händer om till 
exempel en nyckelperson går bort? Finns det pengar att stoppa in från 
ägarsidan? Även miljöperspektivet tas hänsyn till. Om det är ett företag som 
jobbar med kemikaler, då bör man räkna ut hur stort pålägg de medför ifall det 
kommer en ny lag och där ställs det nya miljökrav. 
 
Signaler om obestånd 
Den tidigaste signalen enligt Björn är om företaget har likviditetsproblem. 
Kritiskt är det om företaget inte kan klara sig med befintlig checkkredit, har inte 
några lösningar på problemet och kan inte presentera siffror som visar att de 
framdeles kommer att tjäna pengar. Allvarligt är det också om man drar på sig 
betalningsanmärkningar för då blir det svårare att få krediter. En annan signal 
kan komma från branschen. Om det till exempel kommer ut en uppgradering 
av produkten på marknaden som är mer teknologiskt avancerad. Signaler som 
inte är finansiella är om man t.ex. förlorar en rättsprocess och drar på sig 
skadestånd. En annan sådan signal kan vara om man är underleverantör till ett 
företag som går i konkurs. 
 
Man följer många finansiella nyckeltal men de viktigaste är avkastning på eget 
kapital, vilka räntor de klarar av att betala till banken och soliditeten.  
 
Tjänsteföretag vs tillverkningsföretag 
Om man gör en analys av hur det ser ut idag då, upptäcker man att det ofta är 
så att enmansföretagare är konsulter. I de större företagen, när det börjar gå 
dåligt, den första biten de skär ned på är inhyrda konsulter.Om man då jämför 
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det mot ett tillverkande företag som gör en produkt åt någon annan, så 
påverkas de inte lika snabbt i och med de har flera kunder. 
 
Den finansiella krisen 
Den finansiella krisen har gjort Handelsbanken mer medvetna och intresserade 
av sina kunder. De har skärpt uppmärksamheten och försöker upptäcka 
signalerna så tidigt de kan. Medvetandegraden har i allmänhet ökat hos banken. 
 
Det viktigaste att hålla koll på är likviditetsflödena. Klarar sig företaget med 
stora utgifter och räcker likviditetskontot till löner och skatt? Företagen har ofta 
checkkrediter. Händer det att de oftare och oftare inte klarar sig med pengarna 
och behöver utnyttja mer, då är det en signal. 
 
Lokala faktorer 
Från en Karlstadsbos perspektiv så har du ingen Volvo eller SAAB (som många 
småföretag är underleverantörer till) vilket spelar stor roll. 
  
Information 
Förutom den information man får in från företaget, inhämtar man på 
Handelsbanken även information från Patent & Registreringsverket och UC. 
Sedan har banken företagsrådgivarna som är i kontakt med företagen flera 
gånger om året. Hur ofta man träffar ett företag beror på hur stabilt företaget 
är. Det kan röra sig om en gång i veckan till en gång om året.  
 
För att skaffa sig annan information om företagets hälsa förutom den finansiella 
anser Björn att man får vara lyhörd och lyssna på vad företagsledningen säger 
och vad de inte säger. ”Det bygger mycket på att du sitter där och tittar mig i ögonen och 
jag tittar dig i ögonen.” 
 
För att kontrollera att den information man får in är korrekt kräver man t.ex. att 
finansiella rapporter ska ha med en revisionsberättelse. Banken kan be företaget 
lämna in kvartalsrapporter. De är dock inte reviderade utan är ju mer råsiffror. 
Sådana är svåra att kontrollera påpekar Björn. Företagen reviderar sällan ett 
kvartalsbokslut. 
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5. Analys 

 

5.1 Orsak till obestånd 

5.1.1 Dålig lönsamhet 
Kedner kom i sin undersökning på 1970-talet fram till att den främsta orsaken 
till obestånd var dålig lönsamhet(Koponen 2003). Det anser även de flesta 
andra forskare. Detta stämmer väl överens med de flesta av de intervjuades 
svar. När ett företag säljer mindre och inte får in tillräckligt med intäkter som 
täcker kostnaderna, då blir det dåligt med pengar i kassan anser dem.  
 
Respondenten på SEB ansåg däremot att den främsta orsaken berodde på att 
företaget var dåligt skött vilket till slut skulle leda till dålig lönsamhet. En av 
revisorerna pekade också på att det hela berodde på företagaren. Han menade 
att det kommer gå dåligt för företaget oavsett i vilken situation eller bransch 
man befinner sig om det styrs av en dålig företagare. 

5.1.2 Dålig likviditet och soliditet 
Soliditets- och likviditetsnyckeltal dominerade bland de sex nyckeltal som 
Engström (2002) ansåg vara särskilt viktiga för att förutse obeståndsrisken. De 
ingår även som grundkomponenter i de matematiska modellerna. Fyra av de 
intervjuade, informanten på SwedBank och alla 3 revisorer, ansåg dålig likviditet 
och soliditet  vara faktorer som bidrog till obestånd. En av revisorerna ansåg 
t.o.m. att den främsta orsaken till obestånd var att man inte kunde betala 
räkningarna (dålig likviditet).  
 
Tillgång till likvida medel ansågs av Carter och Auken (2006) vara en mycket 
viktig faktor när företaget hamnar i lågkonjunktur. En av de intervjuade 
revisorerna menade att ett problem för småföretag är att de inte har lika stort 
buffert. Man har inte tillgång till lika mycket kapital, varken likvida medel eller 
eget kapital, som stora företag och man klarar därför sämre av en smäll. 
 
Enligt teorin är företag med stort främmande kapital mycket mer känsliga för 
konjunktursvängningar (Folkesson 2008). Företag med stort eget kapital har 
större chans att klara en utdragen förlustperiod enligt två av revisorerna och 
informanten på SwedBank. Företag med litet eget kapital och stort främmande 
kapital har stora räntekostnader och klarar sig sämre under dåliga tider ansåg en 
av revisorerna. Detta kom även upp i Carter och Aukens (2006) undersökning. 
 

I detta kapitel presenteras analysen av den empiriska datan som har gjorts med 
hjälp av teorin. Först redogör jag för de faktorer som leder till obestånd. 
Sedan redogör jag för olika signaler om obestånd. Slutligen kommer 
bankernas informationsinskaffning att granskas. 
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5.1.3 Dålig företagsledning och styrning 
Argenti kom i sina undersökningar på 1970-talet fram till att det ofta började 
med svagheter hos ledningen(Koponen 2003). De strategiska besluten i 
företaget tas av ledningen och felaktiga beslut kan leda till sämre prestationer 
och dålig lönsamhet. Därför är det viktigt med deras ledningsförmåga 
(Engström 2002). 
 
Detta stöds även av empirin. De flesta av de intervjuade har berört ledningen 
och ekonomistyrningen i sina svar. En av revisorerna och två bankrespondenter 
tog upp ledningen/ägarna som orsak till obestånd. Revisorn menade att det 
kommer gå dåligt för företaget om det styrs av en dålig företagare oavsett i 
vilken situation det befinner sig. Han varnade för att i småföretag är företagaren 
ofta duktig på det de gör men att det inte skulle räcka. Han/hon ska även vara 
duktig på att sälja, på anställda och på helheten.  
 
En av bankrespondenterna pekade däremot på ägarnas ekonomiska muskler 
som viktigt för småföretag. Han menade att de ska kunna föra in pengar i 
företaget när det hamnade i dåliga tider. De ska antingen kunna låna eller ha 
egna medel. Tillgången till kapital var en viktig faktor för finansiering av 
verksamheten enligt Carter & Auken(2006). De ekonomiska muskler som 
ägarna har kan vara en viktig överlevnadsfaktor vid ekonomiska svårigheter 
menade dem. 
 
Till skillnad från de andra respondenterna tyckte en av revisorerna att den 
främsta orsaken till obestånd är företagaren. Dåliga företagare gör dåliga affärer. 
Det kan leda till betalningssvårigheter och därmed obestånd. Hos SwedBank 
tycker man också att den stora skillnaden ligger i vem som driver företaget. Går 
det dåligt för företaget under goda tider då fungerar inte ledningen som det ska, 
dvs. dålig ledning leder till dålig lönsamhet. Företagarens betydelse för 
småföretag förklarades i teorin av att det var ledningen, som i små företag  ofta 
utgörs av företagaren, som bestämde och satte riktlinjer för företaget. Därför 
kan det vara viktigt med vem det är som driver företaget(Ooghe & Prijcker 
2007). 
 
Fyra av dem intervjuade pekade faktorer som hade med styrning av företaget att 
göra som orsak till obestånd. En av revisorerna betonade vikten av att ha rätt 
person på rätt plats och att småföretag påverkas mer om det fungerar dåligt 
med en av personalen.  
 
En annan av revisorerna menade att huruvida företaget kommer att klara sig vid 
yttre förändringar beror på hur duktig och snabb man är på att upptäcka 
signaler i tid. Han menade att företag med ett bra beslutsunderlag skulle 
upptäcka dessa snabbare och att vissa företagare använde redovisningen som 
beslutsunderlag men att vissa andra höll på med redovisning bara när man var 
tvungen att göra det. Carter och Auken (2006) kom också fram till detta i sin 
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undersökning. Att rätt beslutsunderlag och tillgång till information är 
nödvändig för att rätt beslut ska tas. 
 
En intressant faktor som respondenten på Handelsbanken tog upp var 
affärsidén. Om det finns någon marknad för den och om det kommer att 
fungera framöver. 
 
5.1.4 Företagsberoenden 
Folkesson(2008) skriver i sin bok Företag i ekonomisk kris att företag som är 
beroende av en enda sak är mycket känsliga för förändringar i det yttre. Denna 
sak kan vara en produkt, en kund, en leverantör, en person eller en idé. 
Företagsberoenden lyftes fram av de flesta respondenter som orsak till 
obestånd. Två av revisorerna och alla tre banker nämnde företagsberoende i 
någon form som orsak till obestånd. 
 
Många småföretag kan vara underleverantörer till större företag och går det 
dåligt för de stora jättarna vid t.ex. en lågkonjunktur så får det en dominoeffekt 
och drabbar det småföretagen menade en av revisorerna. En annan av 
revisorerna menade att det är viktigt att ställa rätt person på rätt ställe. I 
småföretag är man mer beroende av personalen. Fungerar det dåligt på en 
position, påverkas man mer av det än i större företag. 
 
Enligt respondenten på SwedBank kunde obestånd uppstå om företaget 
tappade en nyckelkund eller om en nyckelperson byttes ut. Eller om företaget är 
underleverantör till ett större företag. Får inte det stora företaget några order, 
kommer inte heller underleverantörerna att få någon order. Även på 
Handelsbanken varnar man för företag som är beroende av större kunder. 
Förutom dessa faktorer varnade respondenten på SEB även för en föråldrad 
produkt och om man var beroende av den.  
 
5.1.5 Omgivningens påverkan 
Flera omvärldsfaktorer togs upp av respondenterna som faktorer som kunde 
leda till obestånd. Alla respondenter tog upp konjunkturen, men även andra 
omvärldsfaktorer som konkurrenter, lagstiftning och miljöfrågor, togs upp. Alla 
dessa faktorer togs även upp i teorin (Oogh & Proijcker 2007, Koponen 2003). 
 
Enligt Koponen (2008) kan konjunkturen ha avgörande effekter på intäkter och 
kassaflöden. En av revisorerna menade att konjunkturen för med sig bl.a. 
minskningar i efterfrågan vilket i sin tur påverkar på lönsamheten. Folk köper 
mindre och efterfrågan på företagets produkter minskar. Liknande resonemang 
angående konjunkturen gavs av de andra respondenterna också.  
 
Tre av dem intervjuade tog upp konkurrensen som en bidragande orsak till 
obestånd. Argenti delade upp de konkurrensmässiga faktorerna i traditionell så 
som pris och kvalité och strukturmässig konkurrens så som lågprisimportörer, 
koncentration till färre och större företag (Koponen 2008). Detta stämmer väl 
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överens med dem intervjuades svar. En av de intervjuade revisorerna ansåg att 
om företaget inte hängde med i den tekniska utvecklingen, skulle man få 
konkurrensnackdelar. Får till exempel konkurrenten tillgång till nya 
inköpskanaler eller om denne kan producera till ett lägre pris, då kan denne ta 
över företagets marknadsandelar enligt respondenten på SEB. Även plagiat från 
utlandet kan vara ett hot.  
 
Två andra faktorer som nämndes av respondenterna var lagstiftningen och 
miljön. Dessa faktorer togs upp av en revisor och två respondenter från 
bankerna som faktorer som kunde leda till obestånd. Inom vissa branscher är 
lagstiftningen viktig. Det man gör ska vara förenligt med lagen. Sedan kan det 
komma nya lagar som ändrar förutsättningarna för verksamheten. En av 
respondenterna varnade särskilt för om företaget kunde klara av de nya 
miljökraven vid eventuella ändringar i lagstiftningen. Även Argenti (Koponen 
2003) varnade för att lagändringar skulle påverka företagen negativt. Köper du 
varor från utlandet och säljer i Sverige så kan valutakursen också spela roll. 
 
Hur stort omgivningens påverkan på ett företag är beror på hur lätt och snabbt 
företaget kan anpassa kostnadsmassan mot de nya förutsättningarna och hur 
stort utrymme för kreativitet det finns i företaget menade en av revisorerna. Att 
snabbt kunna skära ned på kostnadsmassan och ha flexibilitet har inte tagits 
upp i teorin men det är tänkt soliditeten skall ge handlingsutrymme i dåliga 
tider. De andra två revisorerna och en av bankrespondenterna tar också upp 
detta, nämligen att mer solida företag klarar sig bättre under lågkonjunktur.  
 
Tjänsteföretag vs tillverkningsföretag 
Enligt de intervjuade revisorerna är den stora skillnaden mellan tjänste- och 
tillverkningsföretag angående obeståndsrisken att tjänsteföretag är mer flexibla 
och mindre beroende av konjunktursvängningar än vad tillverkningsföretag är. 
Om efterfrågan sjunker hos ett tjänsteföretag, kan de göra sig av med personal 
och på så sätt skära ner på kostnaderna ganska snabbt. Det gör dem mer 
flexibla medan tillverkningsföretag har stora fasta kostnader i form av lager, 
maskiner och lokaler och det blir därför svårare att skära ner på den 
kostnaderna. 
 
Dock så har tjänsteföretagen nackdelen att uppsagd personal lätt kan bli en 
konkurrent på halsen menade en av revisorerna. Sedan är tjänsteföretagen mer 
beroende av hemmamarknaden och det är svårare att etablera sig på nya 
marknader menade en annan av de intervjuade revisorerna.  
 
På bankerna har man en annan syn på detta. Där tittar man mer på om 
företaget är beroende av andra stora företag. Respondenten på SwedBank ansåg 
att tillverkningsföretag ofta är underleverantörer. Att de är mer beroende av de 
stora företagen. De andra två bankerna däremot anser att det är 
tjänsteföretagen som är mer beroende av andra företag vilka är beroende av 
konjunkturen. Respondenten på Handelsbanken uppger att det första de stora 
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företagen skär ner på när det börjar gå dåligt är inhyrda konsulter. Han menar 
att tillverkande företag har flera kunder och att dem inte drabbas lika snabbt.  
 
Lokala faktorer 
Alla respondenter är ense om de lokala faktorer som spelar in när det gäller 
obeståndsrisken. Återigen är det företagsberoenden som är den viktiga faktorn. 
Respondenterna på SEB och Handelsbanken menar att det eftersom inte 
existerar stora företag som Volvo och SAAB, vilka för närvarande är hårt 
drabbade av den finansiella krisen, så är man inte lika utsatt. Man menar att det 
inte finns lika många underleverantörer i länet. En av revisorerna hävdade dock 
att det finns många småföretag som är underleverantörer åt stora 
industriföretag i västra Värmland.  
 
Två av respondenterna menade att även många tjänsteföretag kan påverkas om 
det går dåligt för stora företag i området. En av revisorerna menade att det 
finns många konsultföretag som är beroende av de stora företagen i området.  
Sen finns det även mycket skogsindustri i länet menar respondenten på 
SwedBank. Det finns även några orter som är väldigt beroende av jordbruk 
enligt en annan av de intervjuade. Går det ner i dessa branscher så kan det 
innebära risk för företag som är verksamma inom dessa branscher. 
 

5.2. Signaler om obestånd 
I detta avsnitt ska en analys av respondenternas svar angående signaler om 
obestånd presenteras. Jag har delat upp signalerna i främst två kategorier, tidiga 
och kritiska varningssignaler. De tidiga signalerna avslöjar att allt inte står rätt 
till i verksamheten och att åtgärder bör tas för att det inte ska leda till obestånd. 
Kritiska signaler däremot är tecken på att företaget är i obestånd och att det 
därför snarast bör tas åtgärder för att undvika en konkurs. 

5.2.1 Genom dålig lönsamhet 
Den främsta och vanligaste orsaken till obestånd enligt teorin är dålig 
lönsamhet (Koponen 2008). Dålig lönsamhet är tecken på att det finns brister i 
verksamheten. Man har inte lyckats förvalta resurserna på bästa sätt (Ax et al. 
2007). Detta stämmer väl överens med dem intervjuades svar. Fyra av de 
intervjuade nämnde dålig lönsamhet som en signal på obestånd. Alla revisorer 
menade att dålig lönsamhet kunde tolkas som en tidig signal om obestånd.  
 
En av revisorerna och en respondent från banken menade att dålig lönsamhet 
under längre period är en kritisk signal. Det innebär att man finansierar 
verksamheten med det egna kapitalet, vilket till slut kan leda till förbrukat eget 
kapital och då är företaget enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, kap 25, § 13-
17) på obestånd. Carter och Auken(2006) skriver också i sin undersökning att 
soliditetsproblem och dålig lönsamhet i en längre period kan leda till 
likviditetsproblem. Respondenten på SEB menade att det även var kritiskt om 
delårsrapporten visade att det har gått dåligt flera månader i rad.  
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Orderingången är viktig för att förutse företagets lönsamhet. Sjunker 
orderingången till 50% av normal kapacitet kommer företaget inte kunna täcka 
sina kostnader och hamnar då i obestånd menar en av revisorerna. Även hos 
SwedBank ser man en minskning i orderingång och försäljning som signaler om 
obestånd. Respondenten på handelsbanken menade att det är kritiskt om 
företaget inte kan visa att de framöver kommer att tjäna pengar, när 
checkkrediten tar slut. 

5.2.2 Genom dålig likviditet 
Att dålig likviditet är en signal på obestånd bör vara en självklarhet. Enligt 
svensk lag innebär obestånd att man inte klarar av att betala skulderna och att 
denna oförmåga inte är tillfällig(SFS 1987:672, 1 kap. 2 §.). Nästan alla av de 
intervjuade respondenterna nämner dålig likviditet eller faktorer som indikerar 
på dålig likviditet som signaler på obestånd.  
 
Den tidigaste signalen är om man är sen med att betala leverantörsfakturor 
anser en av revisorerna. Man har då inte tillräcklig med pengar på kontot enligt 
en annan av revisorerna. Den tidigaste varningssignalen enligt SwedBank är om 
man har obetalda fakturor. På SEB anser man däremot att den tidigaste signalen 
kan man se redan när checkkrediten börjar ta slut.  
 
Om man analyserar dessa svar lite närmare så märker man att alla dessa faktorer 
indikerar på dålig likviditet men inte att problemet kommer att vara bestående. 
Att man är sen med att betala leverantörsfakturor kan ha många orsaker. Det 
kan vara att man har glömt eller att man för tillfället inte har fått in tillräcklig 
med likvida medel från kunder. Så länge det inte sker upprepade gånger, kan 
problemet lösas parterna emellan. Att inte ha tillräcklig med likvida medel i 
kassan eller på checkkonto kan också vara ett tillfälligt problem och lösas. 
Kanske kan försäljningen gå upp igen inom snar framtid och företaget får 
därmed in mer likvida medel. Folkesson (2008) kallar det för att företaget är i en 
”illikvid situation” när företaget har betalningssvårigheter men kan inom snar 
framtid få in likvida medel. 
 
Betalningsanmärkningar till skillnad från dessa faktorer är en indikation på att 
det finns allvarliga brister i verksamheten. Då har man haft signaler under 
längre tid. En av respondenterna menar att dålig likviditet beror på dålig 
lönsamhet under en längre period och bör därför ses som en kritisk signal. 
Särskilt om det leder till betalningsanmärkningar. Kritiskt är det om de korta 
skulderna är större än de korta fordringarna. Då kan man inte betala sina 
räkningar och hamnar på obestånd påpekar en annan av revisorerna. Den tredje 
revisorn anser också att betalningsanmärkningar är kritiska. Dessutom innebär 
betalningsanmärkningar att företaget kommer att få det svårt att få krediter i 
framtiden menar respondenten på Handelsbanken.  
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Respondenten på SEB menar att om det har gått så långt att man inte kan 
betala löner och skatt, då är det kritiskt. Det är också kritiskt om företaget inte 
kan klara sig med befintlig checkkredit och inte har heller några lösningar på det 
anser respondenten på Handelsbanken. Dessa är också likviditetsproblem som 
inte är tillfälliga. 

5.2.3 Genom finansiella nyckeltal 
Enligt Folkesson(2008) kunde konkurs förutses redan innan det inträffar 
genom att studera olika finansiella nyckeltal. De viktigaste nyckeltalen som tas 
upp i teorin kunde delas in i tre kategorier, nämligen likviditets- soliditets-
(Engström 2002) och lönsamhetsnyckeltal(Koponen 2003). Detta stämmer väl 
överens med de intervjuades svar. De flesta finansiella nyckeltal som nämns har 
med dessa tre att göra. Två av revisorerna nämner alla dessa nyckeltal som 
viktiga medan den tredje revisorn anser att det viktigaste nyckeltalet för att 
förutse obestånd är likviditeten. Kassalikviditet, korta fordringar genom korta 
skulder, är ett viktigt nyckeltal bland likviditetsnyckeltalen som återfinns båda i 
teorin och empirin (Engström 2002) 
 
På banksidan nämner endast SwedBank likviditetsrelaterade nyckeltal. Hos SEB 
följer man främst soliditetsmått så som räntetäckningsgrad, konsolideringsgrad 
och skuldsättningsgrad. Respondenten på Handelsbanken lyfter fram 
räntetäckningsgrad, soliditet och lönsamhetsnyckeltalet avkastning på eget 
kapital. På SwedBank följer man förutom avkastning på eget kapital även 
lönsamhetsnyckeltal så som bruttomarginal, rörelsemarginal, och nettomarginal.  
De följer också skuldsättningsgrad, konsolideringsgrad och kassalikviditet. 
Lämnade och erhållna krediter är ett viktigt nyckeltal ur likviditetssynpunkt. Två 
andra intressanta nyckeltal som SwedBank följer är kapitalets 
omsättningshastighet och lageromsättningshastighet. Dessa kan också tolkas 
som lönsamhetsnyckeltal då den första mäter hur effektiv det förvaltade 
kapitalet utnyttjas och den andra hur många gånger lagret omsätts om 
året(www.blinfo.se).  

5.2.4 Genom förändringar i företagets omgivning 
Av dem signaler som kom från omgivningen nämnde respondenterna främst 
signaler som hade med branschen, miljöfrågan och lagstiftningen att göra. De 
varnar särskilt för en nedgång i branschen.  
 
En av revisorerna menade att företagen själva är bättre på att märka av sådana 
tendenser. Är det dock mer övergripande skattemässiga förändringar, 
lagändringar eller konjunktursvängningar, är revisorerna bättre på att känna av 
sådana förändringar. Man talar då om de nya förutsättningarna för 
företagsledningen. De andra två revisorerna däremot brukar ha en diskussion 
med företagsledningen om det, när det sker en nedgång i branschen. Även 
respondenten på Handelsbanken menade att det är viktigt med förändringar i 
branschen. De diskuterar också de nya förutsättningarna med företaget. Han 
pekade på nya produkter i marknaden och om företaget också kommer att 



34 
 

producera den typen av varor.  En av de omvärldsförändringar som Argenti 
nämnde som orsak till obestånd var tekniska förändringar (Koponen 2003). 
Särskilt om företaget hade en föråldrad produktionsteknik eller inte hängde 
med i den tekniska utvecklingen.  
 
De andra två bankerna däremot följer siffrorna i branschen. Om de avviker från 
vad som är normalt i branschen. Hos SwedBank går man ibland in på vissa 
branscher och gör branschanalyser. Man jämför olika nyckeltal med branschens 
genomsnitt för att se hur företaget klarar sig.  
 
Andra omvärldsfaktorer som bankerna betonar är om företaget hamnar i 
konflikt med leverantörer och partner. Det minskar företagets konkurrenskraft. 
Om produktionen inte är i enlighet med lagen, särskilt miljöfrågor kan det 
också vara en signal.  Förlorar företaget en rättsprocess och drar på sig 
skadestånd kan det vara en signal för det för med sig extra kostnader för 
företaget.  
 
Den finansiella krisens påverkan 
Likviditetsproblemen blir ännu större i en lågkonjunktur för företag som hade 
finansieringssvårigheter redan innan den påbörjade. Den lägre inkomstnivån 
som uppstår under sämre ekonomiska perioder kan leda till ännu större 
ekonomiska problem för företaget (Carter & Auken 2006). Även revisorerna 
anser att likviditeten är en faktor som företagen bör tänka på vid en finansiell 
kris för det blir svårare att få krediter under sådana omständigheter. Det är 
särkilt viktigt att hålla koll på sådant som styr likviditeten så som försäljning, 
kostnadsposter och orderläget. Företagen kan dock inte helt förlita sig på 
finansiella rapporter för att analysera dessa utan måste gå ut och prata med 
kunder för att känna av marknaden och veta hur det hela kommer att utvecklar 
sig. Förutom likviditeten håller bankerna även ett extra öga på lönsamheten. 
 
I det sista steget i sin dynamiska modell, skriver Argenti att när varningssignaler 
och symptom om företagets hälsotillstånd blir synliga, då börjar företagen ta till 
kreativ redovisning och tillgångarnas värde ökas(Koponen 2003). Förutom 
skärpt uppmärksamhet kring olika signaler, måste revisorerna nu när det är 
finansiell kris även ta hänsyn till fortsatt drift för verksamheten i 
revisionsberättelsen när de upprättar årsbokslut menar en av revisorerna. Vissa 
anläggningstillgångars värde har minskat och måste skrivas ner och det påverkar 
företagets resultat negativt enligt en annan av revisorerna. Han menar även att 
man bör vara uppmärksam mot hur lagret värderas och räknas. Även den tredje 
revisorn har blivit mer uppmärksam och gör noggrannare uppföljningar. 
Bankerna anser också att man bör vara mer uppmärksam mot eventuella 
signaler. De har hårdare bevakning på företag som är sena med att betala 
räkningarna. Om det är en bransch som står stil då går de igenom den 
kundstock de har inom denna bransch och penetrerar lite djupare in på 
branschen. 
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5.2.5 Organisatoriska faktorer 
Utan en effektiv ekonomifunktion är det svårt för företagsledningen och övriga 
intressenter att få adekvat information om företagets tillstånd enligt 
Argenti(Koponen 2003). Utan nödvändig information kan ledningen göra 
misstag när de ska ta beslut. Alla tre revisorerna betonar faktorer som har med 
ekonomifunktionen att göra som viktiga för att upptäcka obestånd i tid. En av 
revisorerna anser att det viktigaste för att förutse obeståndsrisken är att man gör 
löpande uppföljning och redovisning för att upptäcka problemen i tid och 
kunna vidta åtgärder mot dem i tid. En annan av revisorerna menar att det 
viktigaste är att företaget har ordning och reda på saker och man har tillgång till 
bra information.  
 
Små företag består ofta av en företagare och saknar en ekonomienhet. 
Folkesson(2008) anser att en företagare som saknar ekonomiska kunskaper och 
som sköter bokföringen själv, saknar ofta möjligheter att se framtida problem. 
Problemen brukar oftast upptäckas när företaget blir tvunget av banken att 
anställa en ekonom. Fyra av dem intervjuade anser också att revisorer är viktiga 
för att upptäcka signaler om obestånd i tid. Revisorer höjer ett varningens 
finger när det går dåligt för företaget menar en av revisorerna. Många företagare 
jobbar och kämpar på och styr företaget efter checkkontot. Revisorer har också 
rapporter och resultaträkning att följa, vilket alla inte är duktiga på att läsa enligt 
de andra två revisorerna. Respondenten på SwedBank betonar att småföretag 
oftast saknar en ekonomienhet och ekonomichef och att det är därför viktigt 
med bra revisorer.  
 
Angående ekonomikunskaperna hos företagsledningen anser inte revisorerna 
att det skulle vara en signal om ledningen hade bristande ekonomikunskaper, 
utan det är viktigare att man har ordning och reda, skaffar all nödvändig 
information man behöver och att man jobbar systematiskt. Är man inte duktig 
på ett område får man skaffa personer som kan den biten menar respondenten 
från SwedBank. Däremot konflikter inne i organisationen och förlust av 
nyckelpersoner kan vara en signal. Tappar man en nyckelperson kan det också 
vara en signal enligt respondenten på SEB. Finns det konflikter mellan 
ledningen eller mellan personal och ledning, då har man mindre 
konkurrenskraft anser en av revisorerna och respondenten på SEB.  
 
5.3 Bedömning och anskaffning av information 
För att bedöma ett företags obeståndsrisk hämtar bankerna information från 
främst tre källor. Först och främst får de in information som de själva kallar för 
”det siffermässiga” från finansiella rapporter som företagen lämnar in. Det kan 
vara båda årsbokslut eller vanliga likviditetsbudgetar. Sedan har bankerna sina 
kontaktpersoner som är i kontakt med företagen flera gånger om året. Slutligen 
får bankerna in information om sina företagskunder från Upplysningscentralen 
och andra myndigheter dagligen. En annan viktig källa är företagens 
checkkonton hos bankerna. De kan bankerna följa för att se hur likviditeten 
utvecklar sig.  
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Hur ofta bankerna gör uppföljningar om ett företag beror på hur stora krediter 
de har hos det företaget och/eller hur stabilt företaget är. Minst en gång om 
året (i samband med årsredovisningen) går man igenom data för att se hur det 
hela har utvecklat sig uppger respondenten på SwedBank. Det blir fler och fler 
genomgångar ju mer signaler företaget uppvisar. Det kan gå ner till fler 
genomgångar i veckan om företaget anses vara på obestånd uppger 
respondenten på SEB. 
 
För att kontrollera att den information som kommer in från företaget är korrekt 
spelar kredithandläggarna en viktig roll enligt respondenten på SwedBank. På 
SEB kan man be att revisorns signum sitter på den rapport företaget lämnar in 
och ibland vill man att revisorn är med när den presenteras. Hos handelsbanken 
kräver man att finansiella rapporter kommer med en revisionsberättelse. 
Kvartalsrapporterna är dock inte reviderade betonar respondenten. 
 
Vad gäller tidseftersläpet så är den information som man får in dagligen ”up-to-
date” uppger respondenten från SwedBank. Det finns dock tidseftersläp på de 
finansiella rapporterna. Hur stort eftersläpet är kan variera. En del bokför 
dagligen och när det är 5:e maj så kan de ha sista april klar medans vissa kanske 
har sista mars klar i juni. Det beror oftast på storeleken på företaget och om de 
bokför. 
 
Upplysningar och andra registreringsverk 
Alla banker prenumererar på sina kunder hos Upplysningscentralen där de 
dagligen får information om det har hänt något specifikt hos företaget. Till 
exempel om företaget är sent inne med skatten eller har hamnat i 
Kronofogdens register. Information om ändringar i styrelsens sammansättning 
får man in via bolagsverket. Om företaget till exempel är sent inne med skatten 
kan det bero på dålig likviditet och det är alltid en signal menar respondenten 
på SEB. Då tar banken kontakt med företaget för att få reda på vad det rör sig 
om. Ändringar i styrelsen kan innebära att man har förlorat en nyckelperson. 
 
Bankens kontaktpersoner 
Den information som bankerna får från finansiella rapporter är baserad på 
historisk data menar man på SwedBank. För att få tillgång till sådan information 
som inte är siffermässig har SwedBank sina kredithandläggare och 
Handelsbanken och SEB har sina företagsrådgivare vilka är i kontakt med 
företagen fler gånger om året. Dessa har ett antal kunder som ingår i deras 
klientel och de försöker ha en så nära relation till kunden som möjligt menade 
respondenten på SwedBank. Dessa relationer är särskilt viktiga för att få tillgång 
till information som inte registreras hos olika byråer eller tas med i de olika 
rapporterna, till exempel konflikter inne i företaget.  
 
Årsbokslut och finansiella rapporter 
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Respondenten på SwedBank anger att banken samlar in bokslut och andra 
rapporter och utifrån de siffror som finns på dessa tar man fram olika 
parametrar. Sen ”kokas” dessa parametrar ner i en modell för att bedöma risken 
för obestånd. 
 
Banken har rätt till all relevant information för att kunna bedöma företagets 
återbetalningsförmåga.  Får man inte den informationen har man rätt att lösa 
upp lånet enligt de allmänna villkoren menar respondenten på SEB. Sedan 
väljer man att skriva ett s.k. covenant med vissa företag. Det är ett sidoavtal 
som till exempel kan handla om att företaget skriver under på att lämna in 
kvartalsrapporter.  
 
Enligt teorin, ett sätt att granska likviditeten på är att analysera 
likviditetsbudgeten för närmaste perioden(Ax et al. 2007). Likviditetsflödena är 
jätteviktiga att studera för att hitta signaler om obestånd betonar respondenten 
från handelsbanken. På SEB ber man ibland att få in likviditetsbudgetar för att 
stämma av. Särskild för kunder som har det lite tufft. Fördelen med dessa är att 
företaget då får en känsla av vilka kostnader och intäkter företaget har och vilka 
åtgärder man ska tas till för att företaget ska klara sig genom krisen. På SEB vill 
man helst att det ska finnas någon form av orderstock med 
likviditetsbudgetarna för att försäkra sig att företaget framöver kommer att få in 
några pengar. 
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6.1 Slutsats 

De främsta orsakerna till obestånd som dyker upp i undersökningen är dålig 
lönsamhet, dålig likviditet, dålig soliditet, brister hos företagsledningen och i 
den interna styrningen, om företaget är beroende av en enda sak och faktorer i 
företagets omgivning såsom konjunkturen, konkurrensen, miljön och 
lagstiftningen. 
 
Enligt undersökningen är de vanligaste signalerna om obestånd dålig lönsamhet 
under en längre period, minskningar i orderingången, obetalda fakturor, 
betalningsanmärkningar, om de korta skulderna är större än de korta 
fordringarna, att checkkrediten börjar ta slut, dåliga finansiella nyckeltal, 
lagändringar, miljöfrågor, nedgång i branschen, nya produkter från 
konkurrenterna, låga siffror gentemot branschens, konflikter med leverantör 
och partners, ineffektiv eller saknad av en ekonomienhet, konflikter inne i 
organisationen och förlust av nyckelpersoner. 
 
Många av dessa signaler kan dyka upp i ett tidigt skede och kan tas åtgärder mot 
innan företaget formellt är på obestånd. Till exempel en nedgång i branschen 
eller konflikter inne i organisationen. Däremot är vissa av dessa signaler kritiska. 
Deras uppkomst innebär att företaget har haft signaler under en längre period 
och att man nu har stora problem. Dålig lönsamhet under en längre tid och 
betalningsanmärkningar är exempel på sådana signaler. 
 
Att den stora orsaken till obestånd är dålig lönsamhet stöds både av teorin och 
empirin. Dålig lönsamhet innebär att företaget inte får in tillräcklig likvida 
medel och det leder till försämrad soliditet. Tillgången till likvida medel är en 
mycket viktig faktor för småföretag under lågkonjunktur eftersom de inte har 
tillgång till lika mycket kapital som stora företag och klarar därför sämre av 
motgångar. Dålig soliditet för med sig stora räntekostnader och kan därför vara 
en börda under sämre ekonomiska perioder. Ägarnas förmåga att föra in nytt 
kapital i företaget blir mycket viktiga under sådana omständigheter. 
 
Företagen är i en värld som hela tiden förändras och hur de påverkas av det 
beror på deras flexibilitet och känslighet för de faktorer som nämndes ovan. 
Det gäller då för företagsledningen att anpassa verksamheten mot dessa 
förändringar och förbereda sig för oförutsedda händelser och en längre dålig 
period. Om företaget är dåligt förberett inför dessa förändringar, kommer det 
till slut att leda till dålig lönsamhet vilket sin tur leder till dålig likviditet och 
slutligen till obestånd.  
 
Om ett företag är beroende av enda sak och denna sak försvinner vid ändrade 
förutsättningar, kommer företaget att få det jättesvårt att överleva. Denna sak 
kan vara en nyckelperson, en nyckelkund, en produkt eller en leverantör. 
Småföretag har ofta egenskapen av att vara leverantör åt ett större företag. Går 
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det dåligt för de stora företagen kommer underleverantörerna oxå få det svårt 
att överleva. 
 
Det är sådana faktorer som bankerna analyserar för att bedöma 
obeståndsrisken. En solid organisation med stort eget kapital eller en flexibel 
organisation som snabbt kan skära ner på kostandsmassan kan överleva sådant 
under en längre tid. Medan ett företag med stort främmande kapital och litet 
flexibilitet får det mycket svårt att klara av sämre tider. 
 
Eftersom vi är i en snabbt föränderlig värld kan vägen från en solid 
organisation till en insolvent sådan vara mycket kort och bankerna måste därför 
vara alerta och dagligen se över sin kundstock. Genom löpande hämta 
upplysningar om sina kunder och hos upplysningscentralen och bolagsverket 
får man dagligen in information om förändringar inom företaget och om det 
ligger efter med betalningar till diverse intressenter. På så sätt får banken reda 
på om företaget har dålig likviditet eller om det har hänt saker som kan påverka 
företagets prestationer. Därefter kan banken ta kontakt med företaget och 
diskutera den ekonomiska situationen och hur man bör gå vidare. Den 
kontakten sker genom företagsrådgivarna eller kredithandläggare som de också 
kallas. Dessa gör även besök hos företagen flera gånger om året och försöker ha 
en nära relation till dem för att på så sätt få den information som inte kan fås 
genom informationskällorna som nämndes ovan. 
 
För att mäta företagets prestanda vid olika tidpunkter analyserar bankerna 
finansiella rapporter som företagen lämnar in. Hur ofta banken går igenom och 
kräver dessa beror på hur stabilt man anser företaget är. Det kan röra sig om en 
gång i veckan för företag på obestånd och en gång om året, dvs. i samband med 
årsbokslut för stabilare företag. 
 
Skillnaden mellan tjänste- och tillverkningsföretag är att tjänsteföretag är mer 
flexibla än tillverkningsföretag då de lättare kan skära ned på kostnaderna. Dock 
så har tjänsteföretagen nackdelen att de är mer beroende av hemmamarknaden 
än stora företag. Sedan så är tillverkningsföretag mer beroende av stora företag 
som de ofta är leverantörer till. Dock så är många tjänsteföretag konsulter åt de 
stora företagen. Det första dessa stora företag skär ner på när det börjar gå 
dåligt är inhyrda konsulter. 
 
Lokala faktorer som påverkar är hur industrisammansättningen ser ut i 
området. Det finns några stora industrier på de mindre orterna i Värmland som 
många företag är beroende av. I Karlstad är det ganska diversifierat. Det finns 
dock några stora ”jättar” som främst många konsultföretag är beroende av. 
 
Den finansiella krisen har påverkat banken främst genom att de har skärpt 
uppmärksamheten. Särskilt viktigt blir att iaktta likviditeten och hur 
orderingången utvecklas för den närmaste framtiden. Bankerna kan gå ner till 
veckovisa uppföljningar för att vara på den säkra sidan. 
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Bilagor: 
Frågor till Revisorer: 
Vem som svarar: 

1. Vem är ni och vilket yrke har ni? 
Allmänt: 

1. Vad är den främsta orsaken till obestånd enligt er? 
2. Vilka faktorer är särskilt viktiga för små företag? 
3. Vilka omvärldsfaktorer utgör ett hot för småföretagen? 
4. Hur skiljer det sig mellan olika typer av bolag, t.ex. tjänste- vs 

tillverkningsföretag, IT-bolag, kunskaps företag? 
Den finansiella krisen: 

1. Hur har den finansiella krisen påverkat dig som revisor vad gäller 
obeståndsrisken? 

2. Vilka faktorer är viktigast att hålla koll på vid en finansiell kris? 
3. Hur bedömer ni ett företags känslighet för yttre förändringar? 

Att förutsäga obeståndsrisken: 
1. Hur upptäcker du som revisor på signaler om obestånd? 
2. Vad är de tidigaste varningssignalerna för obestånd? 
3. Vilka varningssignaler är kritiska? 
4. Hur reagerar ni vid förändringar i ekonomin och i branschen? 
5. Är det några lokala faktorer som spelar roll? 
6. Vilka finansiella nyckeltal följer ni? 
7. Kan annan icke-finansiell information få er att ana obestånd? 
8. Vilken roll spelar företagets intressenter (revisorer, finansiella rådgivare)? 
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Frågor till bankerna: 
Vem som svarar: 

2. Vilken position har du? 
3. Hur länge har du jobbat med riskbedömning? 

Allmänt: 
5. Hur bedömer ni obeståndsrisken allmänt? 
6. Vad är den främsta orsaken till obestånd enligt er? 
7. Vilka faktorer är särskilt viktiga för att bedöma obeståndsrisken för små 

företag? 
8. Vilka omvärldsfaktorer utgör ett hot för småföretagen? 
9. Hur skiljer det sig mellan olika typer av bolag, t.ex. tjänste- vs 

tillverkningsföretag, IT-bolag, kunskaps företag? 
Information: 

1. Hur anskaffar ni den information ni behöver? 
2. Hur kontrollerar ni att informationen är korrekt? 
3. Vad är tidseftersläpet för den informations som presenteras? 
4. Finns det något i kontraktet som ger banken redovisningsinsyn och 

tillgång till annan information som inte tas upp i årsredovisningar? 
5. Hur anskaffar ni annan icke-finansiell information, t.ex. information om 

inre spänningar i organisationen? 
Den finansiella krisen: 

4. Hur har den finansiella krisen påverkat obeståndsriskbedömningen? 
5. Vilka faktorer är viktigast att hålla koll på vid en finansiell kris? 
6. Hur bedömer ni ett företags känslighet för yttre förändringar? 

Att förutsäga obeståndsrisken: 
9. Hur försöker ni hitta signaler om obestånd i tid? 
10. Vad är de tidigaste varningssignalerna för obestånd? 
11. Vilka varningssignaler är kritiska? 
12. Hur reagerar ni vid förändringar i ekonomin och i branschen? 
13. Är det några lokala faktorer som spelar roll? 
14. Hur ofta uppdaterar ni er om den information ni behöver för att 

bedöma risken? 
15. Vilka finansiella nyckeltal följer ni? 
16. Kan annan icke-finansiell information få banken att ana obestånd? 
17. Vilken roll spelar företagets intressenter (revisorer, finansiella rådgivare)? 
18. Vilka procedurer har ni inom banken för att upptäcka obestånd i tid? 
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