EXAMENSARBETE

Konkurser i små aktiebolag
En studie ur konkursförvaltares perspektiv med stöd av repertory grid -

Maria Hansson
Maria Lundh
2014
Civilekonomexamen
Civilekonom

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Förord
Detta examensarbete utgör 30 högskolepoäng, motsvarande 20 veckor, och har utförts
under vårterminen 2014 som ett avslutande moment för civilekonomutbildningen vid
Luleå Tekniska Universitet.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jeaneth Johansson som genom sitt stora
engagemang bidragit med goda idéer, synpunkter och inspiration under studiens gång.
Vi vill även tacka våra opponenter för den konstruktiva kritik de gett oss som bidragit
till att förbättringar gjorts löpande. Avslutningsvis vill vi även ge ett stort tack till de
konkursförvaltare som ställt upp på personliga intervjuer och därigenom gjort vår studie
möjlig.

Luleå den 15 juni 2014.

_____________________

________________________

Maria Hansson

Maria Lundh

Sammanfattning
De senaste åren visar statistik på att allt fler små företag går i konkurs. Bara under 2013
ökade siffran med fem procent gentemot tidigare år. Därför ämnar denna studie att
belysa problematiken till varför konkurser uppstår samt vilka bakomliggande signaler
företagen tar emot om en annalkande konkurs. Det är inte ovanligt att företag av olika
anledningar bortser från signalerna de får om företagets ställning. Studiens huvudsyfte
är att öka förståelsen för signaler vid företagskonkurser.
För att besvara syftet har studien en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Den
kvalitativa metoden har genomförts i form av personliga intervjuer med
konkursförvaltare och den kvantitativa metoden bygger på data från tingsrätten i Luleå
samt data utifrån repertory grid. Den kvantitativa datan från analysprogrammet,
Repertory grid, bidrar med en principalkomponentanalys samt faktoranalys.
Med hjälp av principalkomponentanalysen kunde fyra olika typologier av
konkursförsatta företag identifieras. De dimensioner som visade sig har högst varians
utifrån analysen var företagsstruktur och grad av extern kompetens. Med utgångspunkt i
dessa dimensioner kunde sedan varje företag kategoriseras. Faktoranalysen presenterar
faktorladdningar vilka haft störst förklaring till uppkomna samband från respektive
begreppssystem.
Nyckelord: Repertory grid, institutionell teori, signalteori, konkurs, små företag.

Abstract
The past few year statistics show that more and more small companies are going
bankrupt. Only in the year 2013 the figure increased by five percent over the prior year.
Therefore, this study intends to highlight the problem of why failures occur and what
underlying signals firms receive about a looming bankruptcy. It is not uncommon for
firms for various reasons aside from the signals they receive about the company's
financial position. The aim of this study is to increase the understanding of the signals at
corporate failures.
To answer this purpose, the study used a qualitative approach with quantitative
elements. The qualitative method has been implemented in the form of personal
interviews with the bankruptcy trustee and the quantitative method based on statistics
from the district court in Lulea and data based on repertory grid. The quantitative data
from the analysis program, Repertory grid, contributes a principal component analysis
and factor analysis.
With the help of the principal component analysis there could be four different
typologies of insolvent companies identified. The dimensions that were found to have
the highest variance were corporate structure and degree of external expertise. Based on
these dimensions could every business be categorized. The factor analysis presents
factor loadings which had the greatest explanation arising from or related construction.
Key words: Repertory grid, institutional theory, signal theory, bankruptcy, small
businesses, small enterprises.

Innehållsförteckning
1. Inledning ....................................................................................................................... 1
1.1 Problemdiskussion .................................................................................................. 1
1.2 Syfte ........................................................................................................................ 3
2. Referensram .................................................................................................................. 4
2.1 Tidigare forsknings konkurssignaler ...................................................................... 4
2.1.1 Ledning och styrelse......................................................................................... 4
2.1.2 Ekonomifunktionen .......................................................................................... 5
2.1.3 Utbildning och erfarenhet................................................................................. 6
2.1.4 Finansiella signaler ........................................................................................... 7
2.1.5 Anpassning till extern miljö ............................................................................. 7
2.1.6 Ekonomiskt klimat ........................................................................................... 8
2.1.7 Sammanfattning från tidigare forskares bakomliggande signaler .................... 9
2.2 Konkurser och institutionell teori ......................................................................... 10
2.3 Konkurser och signalteori ..................................................................................... 11
2.4 Analysmodell ........................................................................................................ 13
3. Metod .......................................................................................................................... 14
3.1 Studiens strategi och ansats .................................................................................. 14
3.1.1 Kvalitativ metod med kvantitativa inslag....................................................... 14
3.1.2 Deduktiv ansats .............................................................................................. 15
3.1.3 Aktörssynsätt .................................................................................................. 15
3.1.4 Urval ............................................................................................................... 15
3.2 Datainsamling ....................................................................................................... 16
3.2.1 Repertory grid ................................................................................................ 16
3.2.2 Primärdata ...................................................................................................... 17
3.2.3 Sekundärdata .................................................................................................. 18
3.3 Kvalitetssäkring av insamlad data ........................................................................ 18
3.3.1 Validitet .......................................................................................................... 19
3.3.2 Reliabilitet ...................................................................................................... 20
3.3.3 Metodreflektion .............................................................................................. 20
3.4 Analysprocessen ................................................................................................... 21
4. Empiri och analys ....................................................................................................... 23
4.1 Tingsrättens domar gällande avslutade konkurser 2010-2013 i Norrbotten ......... 23

4.1.1 Obeståndsorsaker ........................................................................................... 24
4.2 Intervjuer med konkursförvaltare ......................................................................... 26
4.2.1 Konkursförvaltare 1........................................................................................ 26
4.2.2 Konkursförvaltare 2........................................................................................ 26
4.2.3 Konkursförvaltare 3........................................................................................ 27
4.2.4 Konkursförvaltare 4........................................................................................ 28
4.2.5 Konkursförvaltare 5........................................................................................ 30
4.2.6 Konkursförvaltare 6........................................................................................ 33
4.2.7 Sammanfattning av intervjuer med konkursförvaltare ................................... 34
4.3 Analys av tidigare studier samt konkursförvaltares upplevelse av konkurssignaler
.................................................................................................................................... 35
4.4 Empirinära analys av intervjuer med repertory grid ............................................. 36
4.5 Empirinära analys av principalkomponentanalysen och dess tre dimensioner ..... 38
4.5.1 Dimension 1: Företagsstruktur ....................................................................... 38
4.5.2 Dimension 2: Extern kompetens .................................................................... 38
4.5.3 Dimension 3: Intern kompetens och erfarenhet ............................................. 39
4.6 Repertory grid analys ............................................................................................ 39
4.7 Utvecklad analysmodell ........................................................................................ 40
5. Slutsatser..................................................................................................................... 42
5.1 Återkoppling till syfte och forskningsfråga .......................................................... 42
5.2 Studiens bidrag ..................................................................................................... 43
5.3 Förslag till vidare forskning .................................................................................. 43
6. Referenslista ............................................................................................................... 44
6.1 Litteratur ............................................................................................................... 44
6.2 Artiklar .................................................................................................................. 45
6.3 Digitala källor ....................................................................................................... 46
6.4 Muntliga källor ..................................................................................................... 47
7. Bilagor ........................................................................................................................ 48
Bilaga 1 - Intervjuguide/grid ....................................................................................... 48
Bilaga 2 - Sammanställning av intervjuer ................................................................... 49
Bilaga 3 - Principalkomponentanalys över konkursförsatta företag ........................... 50
Bilaga 4 - Dimensioner och faktorladdningar ............................................................. 51

1. Inledning
I kapitlet presenteras och analyseras den data som samlats in med hjälp av domar från
Luleå tingsrätt avseende avslutade konkurser samt intervjuer vilka utförts hos
konkursförvaltare runt om i Norrbotten. I analysavsnittet framgår vilka dimensioner
och signaler som visat sig haft störst betydelse till att konkurser uppstått. Kapitlet ligger
till grund för kommande avsnitt om studiens slutsatser.

1.1 Problemdiskussion
En konkursvåg har drabbat små företagen de senaste åren (Driva Eget, 2012).
Statistiken visar att antalet konkurser steg under 2013 med fem procent jämfört med
föregående år (UC, 2014). Under åren 2008 och 2009 ökade konkurserna vilket kan ha
förklaring i den internationella finanskrisen och djupa lågkonjunkturen som drabbade
stora delar av världen (Ekonomifakta, 2014). Samtidigt har Sverige under de senaste
åren fått en förändrad lagstiftning gällande företagens aktiekapital och den tvingande
revisionsplikten.(Prop. 2009/10:61) Svensk lagstiftning beskriver konkurs SFS
1987;672, 1:a kapitlet 2§ som obestånd, vilket är ett tillstånd där företag inte kan betala
sina skulder och därmed inte driva verksamheten vidare. Det krävs att tillståndet inte är
tillfälligt för att företaget skall försättas i konkurs (Folkesson (2006). Vägen mot
konkurs är i åtskilliga fall lång och kantas av problem, företagen som innehar rätt
kompetens och som har tillgång till rätt extern och intern hjälp har möjlighet att få
rätsida på företaget och bedriva sin verksamhet vidare. Några möjliga signaler som
företag ser när de är på väg mot en annalkande konkurs tar författaren Engström upp i
en artikel i tidningen Balans (Engström, 3/2002) där han debatterar om de ökade antal
konkurser som förekommit de senaste åren. Engström påtalar att det i många fall inte
har sin grund i makroekonomiska signaler, exempelvis konjunkturförändringar, utan att
många konkurser ofta beror på mikroekonomiska signaler som företagsledningens
förmåga att anpassa verksamheten till en förändrad omvärld och personalens
kompetens. Externa signaler som nämns är exempelvis politiska och
marknadskaraktäristiska signaler.(Balans, Engström, 8-9/2003) Både Engström och
Kedner (1975) tar upp att det går förutse och i vissa fall förhindra om ett företag är på
väg mot konkurs flera år innan det inträffar. Dock har ägare och företagsledning ofta låg
kunskap i ekonomiområdet vilket kan göra det svårt för företagen att hinna utföra
åtgärder i tid.
Studien tillämpar den institutionella teorin för att förklara typer av strukturer i
företagskonkurserna, alla strukturer har olika riktningar och påverkar beteenden och
förhållanden på olika sätt. Den regulativa strukturen handlar om hur företagen kan
anpassa sig till lagar, regler och normer som finns runt företaget i dess externa
miljö.(DiMaggio & Powell, 1983) Den normativa strukturen förklaras med att personer
förses med normer angående uppförande och vad som är moraliskt rätt eller fel inom
företaget.(Scott, 2008) Den tredje och sista strukturen, kognitiva strukturer, förklarar
påverkan på individens kunskap. Den institutionella teorin syftar således till att
klarlägga om de konkursförsatta företagen styrts av externa signaler, regler samt
invanda mönster på deras väg till konkurs samt hur de skulle kunnat anpassa sig till
dessa.(Scott, 2008, Nygaard & Bengtsson, 2002)
Argentis (1976) samt Carter och Van Aukens (2006) artiklar om företagskonkurser tar
upp några av de regulativa och normativa strukturer som inte fungerar fullt ut i företag
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som är på väg mot konkurs. De anser att företag som går i konkurs ofta har stora brister
i sin redovisning och ekonomifunktion samt att om företaget har en liten ledning eller
VD:n och ledningen är samma person finns det risk för att företaget inte uppfattar
varningssignaler på att välståndet förändras samt att företaget kan välja att inte signalera
till sina intressenter om hur välståndet i företaget är. Dessa företag har även svårt att
anpassa sig till den externa miljön kring företagen, exempelvis har det svårt att
konkurrera inom sin marknad och svårigheter att anpassa sig till rådande
konjunkturläge. Dessa företag har också en bristfällig kunskap om vad som krävs för att
bedriva företag enligt Carter och Van Auken (2006). Dessa signaler är något som vi
under studiens gång kommer att belysa mer.
Studien tillämpar även signalteorin för att förstå signaler vid företagskonkurser. Teorin
grundar sig på att det finns en informationsasymmetri mellan företaget och dess
intressenter, ägaren/ledningen innehar i regel mer information än intressenterna.
Företagets ledning kan därmed välja vilka signaler de sänder ut. Enligt Berk och
Demarzo (2007) väljer företagen att inte sända ut signaler som stämmer helt överens
med företagets ställning. Genom den avskaffande revisionsplikten har företagens
intressenter i många fall förlorat en oberoende kontrollfunktion vars uppgift var att
granska företagets redovisning, sannolikt finns det risk för att vissa företagens ägare och
ledning i högre grad väljer att sända ut signaler om företagets välstånd som inte
stämmer fullt ut med verkligheten. Enligt regeringens proposition (2009/10:61) ser de
inga risker att företagen inte kommer att uppmärksamma och tillkännage
varningssignaler och brister i redovisningen på grund av den slopade revisionsplikten.
Förutom den externa förändringen med slopad revisionsplikt skedde även ytterligare en
lagändring i och med att aktiekapitalet sänktes till 50 000 kronor år 2010. Syftet med
detta var att göra bolagsformen mer tillgänglig men det fanns även farhågor om att fler
skulle starta små företag och inte ha tillräckligt med kapital till att bedriva
verksamheten.(Prop. 2009/10:61) Ju större kapitalet är i bolaget desto bättre klarar
företaget sig vid eventuella framtida kriser (Prop. 1997/98:39). Detta skulle kunna vara
en bidragande anledning till de senaste årens ökade konkurser och frågan vi ställer oss
är således; varför går egentligen små företag i konkurs?
Konkurser har ständigt varit aktuellt och det finns således en hel del tidigare forskning
inom området. Till exempel har Carter och Van Aukens (2006) forskning inriktat sig på
att jämföra verksamma och konkursdrabbade företag, Argenti (1976) har ett liknande
mönster i sin artikel och syftar till att undersöka bokslutsinformation och icke
bokslutsinformation hos företag och menar att konkurser följer ett givet
mönster/händelseförlopp. Vi har funnit en avsaknad i tidigare forskning om
konkursförvaltares syn på konkurser och dess bakomliggande signaler. För att få en
ökad förståelse av komplexiteten för konkurser anser vi att den tidigare forskningen ska
kompletteras med konkursförvaltarnas upplevelser och erfarenheter kring konkurs samt
deras uppfattade signaler. Konkursförvaltare anses som den yrkeskategori vilken bär
riklig kunskap inom området och ses även som en pålitlig källa till att besvara
frågeställningar kring konkurs. Detta eftersom att de genom sin yrkesroll ser på
konkurser med ett objektivt sätt och inte har några egna självintressen i klienternas
konkurser. Med bakgrund av detta har vi utformat ett huvudsyfte med tre delsyften för
att öka och förstå den komplexa situation som föranleder konkurs.
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1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för signaler vid företagskonkurser. Detta
följs av tre delsyften som tillsammans avser att besvara huvudsyftet, vilka är att:
1. Identifiera de signaler som upplevs centrala vid konkurs med utgångspunkt i
konkursförvaltares upplevelse.
2. Identifiera typologier av konkursförsatta företag baserat på de centrala signalerna
samt med stöd i den institutionella teorin och dess tre grundläggande pelare.
3. Utveckla en analysmodell som förklarar konkursförsatta företags identifierade
signaler.

3

2. Referensram
I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskares upptäckter inom området
konkurs, detta för att uppnå huvudsyftet med hjälp av delsyftet, vilket är att identifiera
centrala signaler vid konkurs. Kapitlet innefattar även de teorier som ligger till grund
för studien för att på så vis uppnå syftet. Denna information kommer ligga till grund för
framtida analys för att se om dessa signaler skiljer sig åt mellan olika konkursföretag.
Kapitlet avslutas med en analysmodell som är framtagen med hjälp av referensramen
och som syftar till att analysera empirin framöver.

2.1 Tidigare forsknings konkurssignaler
Konkurser har ständigt varit aktuellt och det finns således en hel del tidigare forskning
inom området. De ökade antalet konkurser har medfört ökade kostnader för samhället,
ägare och dess familj.(Carter & Van Auken, 2006) För att undvika dessa kostnader är
det viktigt att företaget är medvetet om vilka signaler som kan föranleda en konkurs.
Artiklarna har många likheter i forskningsresultaten trots det stora tidsspannet som löper
från 1970-talet fram till idag. De behandlar signaler som ligger bakom konkurser samt
åtgärder som kan vidtas för att påverka konkursutvecklingen hos företag (Carter & Van
Auken, 2006, Argenti, 1976, Kedner, 1975). I artikeln av Carter och Van Auken (2006)
är syftet att undersöka konkurser i små bolag. De gör jämförelser mellan företag som
försatts i konkurs och företag som fortfarande är verksamma. Författarna delar in de
främsta signalerna för konkurs i områdena; skuld, bristande kunskap samt ekonomiskt
klimat. Liksom Carter och Van Auken (2006) och har även Argenti (1976) ett liknande
mönster i sin artikel vilka syftar till att undersöka bokslutsinformation och icke
bokslutsinformation hos företag vid konkurs och menar att konkurser följer ett givet
mönster/händelseförlopp. I likhet med Carter och Van Aukens (2006) tre signaler har
Argenti (1976) tagit fram följande tre huvudgrupper i sin studie som han anser startar
processen mot konkurs: brister i ledningen, redovisningssystemet eller problem för
företaget att anpassa sig till den externa miljön och dess förändringar. Tidigare studiers
signaler som beaktats i denna studie presenteras enligt nedanstående sex avsnitt.
2.1.1 Ledning och styrelse

Argenti (1976) anser att brister i ledning och styrelse är vanligt förekommande i företag
som gått i konkurs. Bristerna anger hur pass välmående ett företag är och går att koppla
ihop med dess kompetens och egenskaper som ledningen innehar samt hur pass
handlingskraftig ledningen är. Företagsplanering är en viktig punkt för ledningen och
medför att företaget ökar medvetenheten om orsaker och signaler som kan föranleda en
konkurs. De som driver företag behöver således bli mer aktiva och handlingskraftiga när
de ser signaler och varningstecken inom företaget. Argenti (1976) anser vidare att
företagsledningen ska agera i ett tidigare skede och inte vänta tills det har gått så pass
lång tid att en konkurs är enda utvägen för företaget.
Argenti (1976) diskuterar vidare i de fall ledaren i företaget leder organisationen på ett
maktingivande sätt och därmed sätter sig själv som den viktigaste personen. Viktiga
beslut fattas av ledaren själv utan rådgörelse med övriga i styrelsen. Använder ledaren
istället en diktatorisk ledarstil blir företagets styrelse passiv. Författaren nämner att om
en och samma person både är VD och styrelseordförande kan dennes objektivitet
ifrågasättas eftersom denne indirekt blir ansvarig för sig själv (Argenti, 1976). I studien
av Platt och Platt (2012) finner de stor betydelse i att både styrelsens sammansättning
och medlemmarnas egenskaper är starkt relaterat till huruvida en konkurs kan undvikas.
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En intressant upptäckt de gjorde var att företag som inte gått i konkurs har fler
oberoende styrelseledamöter än de som gått i konkurs. Oberoendet förklarar författarna
till exempel kan avse att styrelsemedlemmar endast äger en mindre andel aktier för att
kunna leda företaget framåt i svåra frågor på ett opartiskt sätt.
Platt och Platt (2012) diskuterar också vikten av styrelsen uppbyggnad och menar att
bidragande signaler till en väl fungerande styrelse är god kunskap och erfarenhet bland
de ledande befattningshavarna. Författarna argumenterar att det finns fördelar och
nackdelar med både en större och en mindre styrelse. En större styrelse menar de kan
medföra fler åsikter, kunskaper och erfarenheter. I de fall styrelsen har färre medlemmar
kan de istället dra nytta av att undvika långa debatter och därmed göra förändringar i
snabbare takt. Enligt studien av Platt och Platt (2012) löper företag med liten styrelse
oftast större risk för konkurs än de företagen med större styrelse. Studien visar vidare på
att styrelsens sammansättning och egenskaper har stor betydelse gällande företagets
framgång. Antalet oberoende styrelsemedlemmar har visats positivt för företags
finansiella hälsa liksom att ha en större styrelse.
Argenti (1976) menar att ledningen är den huvudsakliga orsaken till att många företag
misslyckas och går i konkurs. Är ledningen okunnig leder det slutligen till att de begår
misstag som i sin tur leder till att händelseförloppet mot konkurs inleds. Författaren tar
upp några exempel där ledningens misstag orsakar att processen mot konkurs påbörjas,
bland annat att företagsledningen skuldsätter företaget i en för hög grad, att de inte har
kontroll över företagets tillväxt samt att företaget investerar i ett eller flera stora projekt
som blir dyrare än vad företaget budgeterat för och avkastningen lägre än väntat.
Därmed finns likheter mellan artikeln av Carter och Van Auken (2006) samt till artikeln
av Platt och Platt (2012) som också ansåg att ledningens kunskaper var av stor vikt för
att skapa och driva ett framgångsrikt koncept.
Till skillnad från de övriga författarna tar författarna Platt och Platt (2012) upp att
VD:ar för företag som inte gått i konkurs oftast är äldre och tillför en större kompetens
och bredare kontaktnät än vad som fanns bland de företag som gått i konkurs, nackdelen
att de är äldre beskriver de som att det kan finnas ovilja att prova nya idéer. En farofylld
men vanlig upptäckt de gjorde var att både chefer och ägare vanligtvis ser till sitt egna
självintresse som ofta kan komma i konflikt med varandra eftersom de ser saker och
ting på olika sätt. Platt och Platt (2012) anser att det i många företag finns olika
styrningsmekanismer som syftar till att just begränsa chefers självintresse för att på så
vis låta företag bli bättre på att skapa välstånd gentemot aktieägarna.
2.1.2 Ekonomifunktionen

Argenti (1976) behandlar även ekonomifunktionen vars uppgift är att upprätta felfri
information om företagets situation och informera om förändringar. Informationen
syftar till att nå ut till interna och externa intressenter för att ge en uppriktig bild av
företagets välmående. För att det ska fungera krävs ett ekonomisystem/rapportsystem
som är väl fungerande. Ett trögt och ofullständigt system tillsammans med en chef som
är alltför dominant gör att informationen inte når fram till ledningen i tid, detta leder till
att beslut fattas på fel grunder.(Argenti, 1976) Detta är även något som Carter och Van
Auken (2006) finner bristfälligt. De menar att det finns problematik kring
ledarskapsfrågor, bristande bokföring, snabb tillväxt, avsaknad av långsiktig affärsplan
och okunskap vid prissättning. En viktig punkt är just tillgången till information, hur
företaget kan söka information samt hur de kan behandla den införskaffade
informationen. Ett oroande moment är att ägarna inte anser sig ha tillräckligt med tid för
5

informationssökning vilket är viktigt att ta sig tid till för att kunna få ett bra underlag
vid olika beslutsfattanden liksom Argenti (1976) påpekar. I de fall beslut fattas på
bristfällig information är risken överhängande att företaget försätts i ekonomiska
svårigheter och i vissa fall till och med konkurs. Genom att istället hålla ett högt
informationsflöde kan företaget öka möjligheterna till att finansinstitut gör investeringar
i bolaget.(Carter & Van Auken, 2006)
För att inte alltför stora brister ska uppstå i ekonomifunktionen anser Argenti (1976) att
företaget behöver ha god insikt i budgetkontroll, kassaflödesplanering samt
produktionskalkylering/kostnadsredovisning. Budgetkontroll syftar till att följa upp
redovisningens verkliga utfall. Uppföljningen avser att upptäcka avvikelser i tid och
korrigera dem för att styra verksamheten mot det uppsatta målet. Kassaflödesplanering
innebär att företaget ska kunna betala sina skulder och har förmåga att på ett kortsiktigt
och effektivt sätt planera sina likvida medel. Syftet med kassaflödesplanering är att följa
upp företagets in- och utbetalningar samt att företagets betalningsberedskap täcker
utbetalningsbehovet. Om betalningsbehovet inte täcks upp av företagets likvida medel
signalerar det att företaget har bristande likviditet. Varningssignalerna ska tas på allvar
av företaget. I de fall företagsledaren inte kan eller vill vidta åtgärder på ett tidigt
stadium, som ger företaget möjlighet att hitta ett stabilt ekonomiskt läge, finns det risk
för att företaget hamnar i en allvarlig likviditetskris. Bristande likviditet är inte en orsak
till konkurs, utan ett synligt kännetecken på att något inte står rätt till i företaget.
Företaget anses även ska ha god insikt i produktionskalkylering/kostnadsredovisning för
att undvika brister i ekonomifunktionen. Processen är omfattande och ställer höga krav
på internredovisning, rutiner och beräkningar. I en analys av konkursdrabbade företag
ses ofta stora brister inom detta område enligt författaren.(Koponen, 2003)
Kedners (1975) studie visar att ekonomifunktionen i både konkursdrabbade företag och
verksamma småföretag har en bristfällig redovisningsstandard. Dock framgår det av
studien att konkursdrabbade småföretag har en betydande lägre redovisningsstandard än
verksamma småföretag. Gemensamt för både konkursdrabbade och verksamma
småföretag är att de inte utnyttjar redovisningen i den utsträckning som är önskvärt för
att skapa informationsunderlag för planering och kontroll av olika aktiviteter inom
företaget. Kedners (1975) studie visade att budgeteringsprocessen var särskilt
undermålig hos företagen. Kedners (1975) studie visade även att konkursföretag hade en
lägre än verksamma företag. En av anledningarna till den bristande
redovisningsstandarden kan enligt författaren vara att mindre företag har svårare att
rekrytera och behålla kvalificerad personal.
Studien av Kedner (1975) kunde inte visa på någon skillnad mellan konkursdrabbade
och verksamma företag gällande anlitandet av konsulttjänster inom
redovisningsområdet. Författaren uppmärksammar det eftersom företagen anlitade
konsulttjänster i en liten utsträckning och menar att speciellt små företag skulle kunna
vinna fördelar eftersom de uppvisade brister gällande intern lönsamhetsbedömning,
planering och kontroll. Författaren anser vidare att konsulter inte behöver anlitas på
grund av lagstadgade krav utan menar att små företag behöver inse fördelarna med att
anlita konsulter för att kunna utveckla företaget och undvika konkurs.
2.1.3 Utbildning och erfarenhet

När Kedner (1975) genomförde sin studie använde han sig av en enkätstudie där både
konkursdrabbade företag och verksamma företag medverkade. Kedner anser att det är
av högsta vikt att verksamma företagare har yrkeserfarenhet och utbildning, även om
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det inte gick att påvisa i hans studie att konkursdrabbade och verksamma företag har
skillnader i sina utbildningar och erfarenheter. Inte heller gick det att påvisa någon
skillnad när det gäller tjänstemännen i företagen. När författaren ställde företagarnas
utbildning mot tjänstemännens utbildning blev skillnaden stor, tjänstemännen visade sig
ha en högre utbildning. Bortsett från testresultaten konstaterar Kedner att
utbildningsnivån var låg både hos företagsledarna och tjänstemännen, oberoende av om
företagen hade gått i konkurs eller inte.(Kedner, 1975)
Carter och Van Auken (2006) hittade intressant information där kunskap ansågs av
olika vikt, till exempel ansåg de företag som inte gått i konkurs att kunskap är betydligt
viktigare för att kunna leva vidare som en framgångsrik organisation än de som gått i
konkurs. Författarna uttrycker sig som att risker föreligger att företaget inte lägger den
kraft som krävs på att förbättra kompetensen bland de anställda, vilket de ser som
oroande.
2.1.4 Finansiella signaler

Bland de finansiella signalerna inryms signalen skuld som Carter och Van Auken
(2006) finner relevant. Författarna tar upp att problem i kapitalstrukturen ständigt är en
aktivt pågående debatt. De tar upp signaler som de konkursdrabbade företagen ansåg
påverka lönsamheten mest. De signaler som visade sig mest återkommande hos
respondenterna i Carter och Van Aukens (2006) studie var problem med kassaflödet och
finansieringen. Risken med att fokusera allt för mycket på kassaflöde och finansiering
menar Carter och Van Auken (2006) kan medföra att organisationen går miste om
signaler som kan orsaka problem med verksamheten. De anser således att risken att de
ekonomiska problemen tar alltför stor kraft och att företagen går miste om andra
relevanta frågor.
Argenti (1976) menar att det finns varningssignaler och symptom som kan
uppmärksammas på vägen till en konkurs, precis som Kedner (1975) anser eftersom han
menar att konkursen kan förutses två år innan den inträffar. Nyckeltalen kan därför vara
en god vägvisare och hjälp för att undvika konkurs. Processen till en konkurs anser
Koponen (2003) inledd när företaget befinner sig i en kritisk situation där de uppvisar
negativa siffror i redovisningen. Företagsledningen har inte många alternativa
handlingsmöjligheter. En rekonstruktion menar författaren kan vara en av de få
möjligheter som finns för företagen att komma ur situationen. Det är heller inte ovanligt
att företagen börjar manipulera redovisningen. Syftet med den kreativa bokföringen
menar Koponen (2003) är att företagets resultat ska se bättre ut än vad det i verkligheten
är. En annan signal som indikerar att något är allvarligt fel i företaget är om företaget
inte skickar in sin årsredovisning till bolagsverket i tid och inte betalar sina skatter i tid.
Kedner (1975) föreslår i sin studie ett antal åtgärder för att förebygga konkurser. Han
anser att företagsservice kan utvecklas för små företag. Förslaget syftar till att
organisera en kontaktverksamhet som leds av landets företagarföreningar. Där små
företag ges ekonomisk och personlig rådgivning i företagande.
Enligt Koponens (2003) studie är lönsamheten den främsta anledningen till konkurs,
följt av signaler utanför ledningens kontroll. Undersökningen tar dock inte upp signaler
som konjunktursvägningar.
2.1.5 Anpassning till extern miljö

Argenti (1976) diskuterar i sin artikel om företagens behov till anpassning av sin
ledningsfilosofi, organisationsstruktur och strategi utefter omvärldens krav. Han menar
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att företagen måste ständigt arbeta med omvärldsförändringar, detta kan komma att
innebära höga krav på företagsledningens kunskaper och konsekvenser. Argenti (1976)
har delat upp dessa externa hot och omvärldsförändringar i fem olika huvudkategorier:
konkurrensmässiga, ekonomiska, social, tekniska och politiska.
Konkurrensmässiga förändringar innebär att företag är utsatta för traditionell
konkurrens om pris och produktkvalitet, förutom traditionell konkurrens finns också
strukturell konkurrens. Ett exempel på strukturell konkurrens som företag kan utsättas
för är lågprisimportörer. Företag kan drabbas hårt av dessa företag och kan tvingas flytta
sin tillverkning till lågkostnadsländer för att överleva. Under 1980- och 1990-talet blev
det vanligt att stärka sin marknadstillväxt genom att flytta tillverkningen.
Koncentrationen av färre och större företag är också ett konkurrensmedel.(Koponen,
2003) Som externa ekonomiska förändringar kan nämnas oväntade störningarna på
penningmarknaden,
exempelvis
devalvering
och
utländska
valutakriser.
Konjunkturförändringar som kan inträffa är inflation, lön och prisökningar.(Argenti,
1976) Sociala förändringarna är exempelvis livsstil- och attitydförändringar som
vanligtvis har en långsam förändringstakt. Förändringarna i konsumtionsbeteende hos
konsumenterna går snabbt vilket ställer höga krav på att företagen ställer om och
anpassar sin produktion och marknadsföring snabbt.(Koponen, 2003) De tekniska
förändringarna behöver även de beaktas. Det är viktigt att företag klarar av att anpassa
sig till den snabba tekniska utvecklingen som sker i dagens samhälle. Om företaget har
svårt att anpassa sig till förändringarna kan detta bero på bristande kunskap eller
kostnader relaterade till teknikutveckling.(Argenti, 1976) Politiska förändringar från
riksdag och regering kan påverka företagen genom förändrade lagar, förordningar och
författningar (Koponen, 2003).
Carter och Van Auken (2006) beskriver även de problematik kring extern miljö och
konsekvenser med ett svagt ekonomiskt klimat. De menar att om ett svagt ekonomiskt
klimat föreligger drabbar detta vissa företag hårdare än andra. Författarna anser vidare
att företag drabbas olika på grund av att vissa har en starkare förankring till sin
affärsmodell och därmed svårare att anpassa sig till förändringar. Carter och Van Auken
(2006) diskuterar vidare att de företag som går i konkurs oftast är äldre företag och de
som inte tar tillvara på teknisk utveckling av exempelvis internet i samma omfattning
som de företag som fortlever.
2.1.6 Ekonomiskt klimat

Det ekonomiska klimatet beskriver Carter och Van Auken (2006) innefatta misslyckad
försäljning, dålig ekonomi samt problematiska konkurrensförhållanden. Till skillnad
från finansiella svårigheter och bristfälliga informationsflöden i ekonomifunktionen är
denna signal betydligt svårare att påverka för företaget själv eftersom det ekonomiska
klimatet är kopplat till externa signaler. Dessa externa signaler kan härstamma från
störningar på penningmarknaden och innebära konjunkturförändringar likt de som
behandlades i avsnitt 2.1.5, den ekonomiska signalen innefattade en del av Argentis fem
huvudkategorier (Argenti, 1976).
De förklarar att det finns en risk att om företagets kapitalstruktur ser mörk ut är risken
stor att finansiella institut avstår från att investera i bolaget och likviditetsproblemen blir
allt större. Denna negativa spiral kan slutligen medföra att företaget inte orkar återhämta
sig och måste begära konkurs. Författarna anser att ett svagt marknadsläge och
ekonomiskt klimat kan innebära förödande konsekvenser för företaget. Ett sunt
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ekonomiskt klimat å andra sidan kan innebära att intäkterna och kassaflödena stärks
avsevärt.(Carter & Van Auken, 2006)
2.1.7 Sammanfattning från tidigare forskares bakomliggande signaler

Sammanfattning av tidigare forskning som är relevant i studien visar att det finns många
signaler som leder till att ett företags finansiella välstånd försämras och tillslut hamnar i
obestånd/konkurs, (se tabell 1).
Konkursdrabbade företag har ofta stora brister av olika slag i sin ledning. Carter och
Van Auken (2006) skriver om okunskap och brister i kommunikationen hos ledningen
samt brist i information som leder till att beslut fattas på fel grunder, vilket bidrar till att
företaget hamnar i en ekonomiskt nedåtgående spiral. Argenti (1976) anser företagens
väg mot konkurs börjar med stora brister och svagheter hos ledningen och styrelse och
det är nu processen mot en konkurs inleds. Kedner (1975) menar å sin sida att det finns
samband mellan företagskonkurser och ledningens yrkeserfarenhet. Författarna Platt
och Platt (2012) diskuterar i sin artikel olika aspekter om hur styrelsen påverkar
företaget mot en framtida konkurs. De liksom Kedner argumenterar kring styrelsens
erfarenhet som en viktig signal när det kommer till företagets välstånd. Detta visar på att
de artiklarna från 1970-talet än i dag är högst relevant och även återfinns i artiklar och
tidigare forskning som används än i dag.
Argenti (1976) skriver i sin artikel om vikten av en välfungerande ekonomifunktion.
Ekonomifunktionen på ett företag har till uppgift att upprätta korrekt information om
företagets ställning gentemot interna och externa intressenter. Enligt Argenti (1976) kan
ett trögt och ofullständigt ekonomisystem tillsammans med en icke fullt fungerande
styrelse leder till att beslut fattas på fel grunder. Enligt författaren är det viktigt att
framförallt budgetkontroll, kassaflödesplanering och kostnadsredovisningen fungerar
bra för att inte företaget skall hamna i ekonomiska problem.
Carter och Van Auken (2006) beskriver att det finns en problematik kring
konkurrensförhållandena hos konkursutsatta företag. Konkurrensförhållandet kan vara
svårt för företaget att själv påverka då det ekonomiska klimatet är kopplat till de externa
signalerna. Argenti (1976) tar i sin artikel upp problematiken med lågprisimportörer
som kan ta en stor del av marknaden, han menar att det är därför som många företag
under 1980- och 1990-talet stärkte sin marknadstillväxt genom att flytta tillverkningen
till lågavlönande länder. Både Argenti (1976) och Carter och Van Auken (2006) menar
att externa signaler som konjunkturförändringar och nya lagar kan påverka företagen på
ett negativt sätt. Carter och Van Auken (2006) påpekar även att den tekniska
utvecklingen kan vara ett problem för företag som inte har kapacitet och ekonomi att
anpassa sig till den.
Argenti (1976) tar i sin artikel upp, till skillnad från de övriga författarna,
varningssignaler och symptom som förekommer hos företag vilka är på väg mot
konkurs. Han diskuterar bland annat om förekomsten av manipulering av bokföring för
att företaget vill visa upp ett bättre resultat än vad de i verkligheten har. En annan
varningssignal är om företaget inte skickar in och betalar sin årsredovisning och skatter
i tid.
Kedner (1975) påstår att en konkurs kan förutsägas cirka två år innan den inträffar. De
varningssignaler som han anser ligger till grund för det är företagens lönsamhet,
kassalikviditet, balanslikviditet, skulder i förhållande till företagens tillgångar och eget
kapital i förhållande till tillgångar. Eftersom det är en tämligen lång prognostid innan
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dess att konkursen inträffar finns det tid för företagen att utföra åtgärder i förebyggande
syfte. Banker, leverantörer, revisorer och företagsledning kan se tydliga tecken på att en
konkurs nalkas och därigenom vidta åtgärder innan konkursen är ett faktum.
TABELL 1. Tidigare studier.
Signal

Ekonomifunktionen

Författare

Ledning
&
styrelse

Argenti

X

X

Platt &
Platt

X

Utbildning
&
erfarenhet

Finansiella
signaler

Anpassning
till extern
miljö

Ekonomiskt
Klimat

X

X

X

X

X

X

X

X

Carter &
Van Auken

X

X

Koponen

X

Kedner

X

X

X

X

2.2 Konkurser och institutionell teori
För att uppnå studiens delsyften, att identifiera de signaler som upplevs centrala vid
konkurs, identifiera typologier av konkursförsatta företag samt utveckla en
analysmodell, tillämpas den institutionella teorin. Teorin syftar till att uppmärksamma
hur företag förändras och utvecklas till att bli starka och stabila (Eriksson-Zetterquist,
2009). Företagens omgivning ställer ständiga krav på deras organisation och vanligtvis
delas dessa krav upp i två olika grupper, tekniska och ekonomiska krav samt sociala och
kulturella krav. De tekniska och ekonomiska kraven innebär att företaget ständigt är i
behov av att byta ut sina varor eller tjänster som de erbjuder kunden för att vara
uppdaterad och attraktiv på marknaden. Det andra området, sociala och kulturella krav,
innebär att varje företag har en bestämd roll i samhället med en bestämd yttre fasad.
Oavsett vilken marknad företaget verkar på domineras de av ett av dessa områden, i de
fall tekniska och ekonomiska krav tar överhand innebär det att företaget belönas
eftersom de då förser omgivningen med nya varor eller tjänster. Är det däremot så att
sociala och kulturella krav föreligger dominant leder det till att organisationen belönas
på grund av att de anpassar sig till de värderingar, normer, regler och åsikter samhället
har. Den institutionella teorin ser följaktligen inte endast till företagens interna mål utan
även till samhällets värderingar i och med de sociala och kulturella kraven samhället
ständigt ställer.(Hatch, 2002)
Företag är i behov av social acceptans och starkt position i samhället för att lyckas.
Genom att anpassa företaget efter normer och värderingar befäster företagen sin plats
inom branschen och på marknaden samt uppnår legitimitet. Det gäller för företaget att
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inte endast jobba effektivt med mål och medel utan även att se till att dessa är socialt
godtagbara (Scott, 1987). Saknas denna legitimitet och acceptans är sannolikheten stor
att företaget inte överlever (Hatch, 2002). Den institutionella teorin utvecklades vidare
av Scott genom en indelning i de tre pelarna; regulativa, normativa och kognitiva vilka
alla är integrerade i samhället och kommer utgöra studiens utgångspunkt (Mayntz,
1996). Detta gjordes eftersom de ansåg att företag som vill uppnå legitimitet påverkas
av regler, normer och föreställningar från och av andra företag och dess gemensamma
omgivning (Scott, 2008). Den institutionella teorin förklarar hur företag styrs av
omgivningen, regler, invanda mönster och tillfälligheter snarare än genom rationalitet
(Eriksson-Zetterquist, 2009).
Den första, regulativa pelaren, innebär att regler formar beteende och tvingar individen
till att handla eller inte handla. Eftersom pelaren fokuserar på lagar och regler anses
företagen exempelvis ha god insikt i vilka bokföringsbestämmelser som existerar för att
på så vis undvika regelbrott men även en eventuell framtida konkurs. De tvingande
reglerna stärks med sanktionssystem som bestraffningar mot regelbrott.(Scott, 2008)
Den andra, normativa pelaren, anger vad som är önskvärt och hur företaget ska agera i
olika situationer utifrån normer. Normerna är ofta tydliga och är olika i olika
sammanhang. Exempelvis kan det vara vissa normer inom en bransch och för ett visst
företag och helt andra normer inom samma bransch för ett annat företag. Normerna,
värderingarna och förväntningarna som företagen avses ska följa skapas tillsammans
med samhället och marknaden som företaget är verksam på. Det är viktigt för företagen
att följa samhällets och marknadens normer för att inte tappa sitt förtroende i samhället
eftersom det kan ta lång tid att återfå. I de fall företagen inte uppfyller de förväntningar
de ställs inför minskar således efterfrågan och företaget tappar kunder, om ingen åtgärd
utförs kommer företagen därför försättas i konkurs.(Scott, 2008)
Den tredje och sista, kognitiva pelaren, handlar om företagens påverkan på kunskap. De
försöker styra individerna med hjälp av en gemensam världsbild. Tillvägagångssättet för
att delge individen kunskapen sker oftast med hjälp av utbildning. Kunskapen syftar till
att individen i sin tur ska öka förståelsen för hur de själv kan påverka samt påverkas av
omvärlden och dess förändringar.(Nygaard & Bengtsson, 2002) Den kognitiva pelaren
anser även att regler är självklara att individer knappt reflekterar kring dem eller
diskuterar dem sinsemellan. Företagen eller individen kan tycka att reglerna är
övertygande och rimliga så att de inte reflekterar över dess innebörd, därigenom bryter
de inte heller mot dem. Vilket leder till att en automatisk handling sker.(Scott, 2008)
Gemensamt för samtliga dessa tre pelare är att de alla ses som en typ av social struktur
som påverkar beteenden. Bryter individen mot någon av dessa förväntningar kommer en
sanktion att utgå i form av straff, uteslutning eller stämpling som oförnuftig och
oansvarig.(Nygaard & Bengtsson, 2002) Skillnaden mellan normer och självklara regler
är däremot små. Den kognitiva pelaren bygger mer på normer, regler som vi inte
ifrågasätter utan ser som självklara medan normativa pelaren bygger på normer och
värderingar som vi ifrågasätter och diskuterar.(Scott, 2008)

2.3 Konkurser och signalteori
Signalteorin syftar till att skapa förståelse samt tolka uppkomna signaler och dess
bakomliggande orsaker i form av signaler. Genom att identifiera dessa signaler ges en
tydligare bild till vad som bidrar till att företag går i konkurs. Teorin grundar sig på att
det finns en informationsasymmetri på marknaden där företagens ledning besitter mer
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information än dess intressenter. Därmed har ledningen större utsikt för hur företaget
kommer kunna fortsätta i framtiden eller om en konkurs ligger närmre än vad
intressenterna har vetskap om. Ledningen kan på så vis välja att hantera signalerna
genom att sända ut dem till intressenter med syfte att sända en snedvriden bild, och
därmed ge sken av att företaget står inför en ljusare framtid.(Berk & Demarzo, 2007)
Den snedvridna informationen kan företag använda till att manipulera information för
att förstärka och måla upp en bättre bild av företag, vilket gör att värdet på företaget
ökar. Detta menar dock författarna är en stor risk och fara eftersom intressenterna förr
eller senare får insikt i hur verkligheten egentligen är.(Ross et al., 2005) I de fall
företaget sänder ut signaler till intressenter att framtiden ser ljus ut kommer de också att
förvänta sig en utdelning, om det senare visar sig att signalerna var felaktiga och
företaget istället står inför en nedgångsperiod kommer intressenterna bli besvikna och
tappa tillit till företaget. Företagets värde har då minskat än mer och risken för en
konkurs ökar.(Berk & Demarzo, 2007) Författaren menar att marknadens reaktion på de
sända signalerna från företaget kan utspela sig på två olika sätt och vara proaktiva och
ha en strategisk avsikt med syfte att förbättra den rådande situationen, eller reaktiva då
intressenterna istället tror att den signalen ledningen sänder är för att läget är akut och
en konkurs ligger nära. Författaren anser att en förbättrad kommunikation mellan
ledning och ägare leder till att parterna får mer sympati för varandras
agerande.(McKnight et al., 2002) Individer har ständigt skilda uppfattningar och
värderingar och därför kan de utsända signalerna från ledningen uppfattas på olika sätt
av olika individer.

12

2.4 Analysmodell
Med hjälp av relevant litteratur i referensramen har en analysmodell tagits fram för att
uppfylla studiens syfte. Den institutionella teorin med dess tre pelare ligger till grund
för analysmodellen och verkar inom företaget som kan ses i figur 1 nedan. Med hjälp av
institutionell teori klarläggs varför företag i många fall inte uppfattar eller väljer att
bortse från signalerna och i vissa fall inte klarar av att vända företaget från obestånd till
välstånd. De sex signaler som framkommit från tidigare studier i referensramen har
förklaringen i signalteorin som hjälper oss förstå och tolka de uppkomna signalerna och
bakomliggande orsaker (se tabell 1). Dessa signaler kan ses till vänster i figuren och går
till företagen, företagen har då möjlighet att ta dessa i beaktning men om så inte sker
kommer detta leda till konkurs, vilket är sista steget i analysmodellen.

Brister i ledning &
styrelse

Brister i
ekonomifunktion

Utbildning &
erfarenhet

Institutionell teori & dess
tre pelare:
-

Regulativa
Normativa
Kognitiva

Företag

KONKURS

Finansiella signaler

Anpassning till
extern miljö

Fortsatt
verksamhet

Ekonomiskt klimat

Figur 1. Analysmodell med utgångspunkt i tidigare studier.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder och synsätt som ligger till grund för
studien. Kapitlet motiverar och förklarar djupare varför författarna gjort de val som
gjorts med hänsyn till syftet. Kapitlet inleds med studiens ansats och strategi för att sen
gå in på datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt vid analys. Kapitlet avslutas med
en metodreflektion och analysprocess.

3.1 Studiens strategi och ansats
Med hänsyn till studiens huvudsyfte att öka förståelsen för signaler vid företagskonkurs
samt delsyftena; identifiera de signaler som upplevs centrala vid konkurs, identifiera
typologier av konkursförsatta företag samt utveckla en analysmodell, har
konkursförvaltare intervjuats för att på så vis ta del av deras syn på de identifierade
konkurssignalerna. Författarna har även tagit del av tingsrättens förvaltarberättelser
rörande avslutade konkurser för att få än mer data att analysera och en stabil grund till
studien. För att uppnå studiens syfte beaktas även tidigare forskningsresultat inom
området konkurs, repertory grid med utgångspunkt i personal construct theory,
institutionell teori samt signalteori.
För att uppfylla syftet med studien har vi gjort en sammanställande tabell över
tillvägagångssättet. De domstolsbeslut som granskats ses som synliga signaler eftersom
domarna är något som är konkret och lättillgängligt. De finns tryckta på tingsrätten och
kommer inte att förändras. Med hjälp av detta tillvägagångssätt har flertalet signaler
kunnat identifieras. De intervjuer som genomförts ses som mer komplexa och
signalerna blir inte lika tydliga att utröna. Det krävs mer bearbetning för att dessa
signaler ska framträda än vad de gjorde vid domstolsbesluten men det finns möjlighet
att identifiera om fler signaler finns. Med hjälp av gridder, vilka är än mer komplexa,
kan studien identifiera vilka olika typologier av företag det finns och därmed uppfylla
delsyfte två. Tillvägagångssättet bygger på signalteorin som syftar till att identifiera
dessa signaler med hjälp av tre olika tillvägagångssätt. Detta kommer resultera i den
institutionella teorin som identifierar vilka olika typologier av konkursförsatta företag
det finns.

TABELL 2. Triangulering.
Domstolsbeslut

Synliga signaler

Intervjuer

Komplexitet kring signaler

Gridder

Komplexitet kring typologier

3.1.1 Kvalitativ metod med kvantitativa inslag

Studien avser en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Den kvalitativa metoden har
genomförts i form av personliga intervjuer med konkursförvaltare i Norrbotten och den
kvantitativa metoden bygger på data från tingsrätten i Luleå samt data utifrån repertory
grid. Den kvantitativa datan från repertory grid bidrar med en
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principalkomponentanalys samt faktoranalys, vilka anses som ett medel för identifiera
typologier av konkursförsatta företag. Faktoranalysen presenterar de faktorladdningar
vilka haft störst förklaring till uppkomna samband från respektive begreppssystem.
Tingsrättens material består av slutförda konkurser bland aktiebolag som varit
verksamma i Norrbotten mellan åren 2010 till och med 2013. I respektive företags
förvaltarberättelse som tingsrätten besitter framkommer obeståndsorsak hos de
konkursdrabbade företaget, dessa orsaker har sammanställts och analyserats senare i
studien. Studien har kompletterats med kvantitativ data från tingsrätten för att skapa
större förståelse för den sociala verkligheten i fler olika undersökningssituationer än de
situationer konkursförvaltarna delgett.(Bell & Bryman, 2005)
3.1.2 Deduktiv ansats

Då studien grundar sig i teori samt tidigare forskning för att sedan härledas till insamlad
empiri har studien därmed en deduktiv ansats (Artsberg, 2005)(Patel & Davidson,
2011). Konkursförvaltarnas syn, åsikt och erfarenhet kommer därför ställas mot tidigare
forskning och teorier för att se huruvida uppkomna signaler ställer sig till den insamlade
datan. Denna verifikation är även det tredje och sista steget i processen för en deduktiv
ansats.(Arbnor & Bjerke, 1994) Detta valda tillvägagångssätt bidrar till att besvara
studiens delsyften; att identifiera signaler som upplevs centrala vid konkurs samt
identifiera typologier av konkursförsatta företag.
3.1.3 Aktörssynsätt

Studien har ett aktörssynsätt i och med att aktörernas handlingar och motiv till
handlingar varit i fokus, synsättet ses därmed som ett socialt system där individen
skapar sina egna upplevelser. För att få förståelse för detta sociala system har aktörerna
i studien identifierats vara konkursförvaltarna eftersom det är deras upplevelse som
efterfrågas. Den analysenhet som studien avser är därmed de företag som försatts i
konkurs då det är deras signaler och handlingar som studien ämnar att
identifiera.(Lundahl & Skärvad, 1999) Konkursförvaltarna som kontaktats har varit
verksamma flertalet år i branschen och anses ha god kunskap och inblick i området
konkurs. Med bakgrund till detta har konkursförvaltarna bidragit med viktig information
rörande de signaler som förorsakar konkurs.
Eftersom aktörssynsättet ses som ett socialt system består verkligheten av flera olika
verklighetsbilder som kan innefattas av antingen en större eller mindre grupp
människor. Dessa grupper kan vara en organisation eller till och med ett helt
samhälle.(Arbnor & Bjerke, 1994) Aktörerna inom dessa uppsättningar agerar, reagerar
samt interagerar inom exempelvis marknadsmässiga, ekonomiska och administrativa
restriktioner (Bruzelius & Skärvad, 2011). Arbnor och Bjerke (1994) menar att synsättet
ser på de olika delarna och dess relationer till varandra för att få en mer allmän
förståelse. Restriktioner och olika förändringar är något som organisationer ständigt
möter och även de som organisationer präglas av. Det kan även medföra att det
utvecklar och förändrar organisationen i olika riktningar.(Bruzelius & Skärvad, 2011)
För att begripa företagens verklighet syftar synsättet till att även skapa förståelse till
företagens handlingar i den sociala världen (Arbnor och Bjerke, 1994). Aktörssynsättet
har genom intervjuerna med konkursförvaltare därmed bidragit till en ökad förståelse
för de konkursförsatta företagens orsaker till konkurs.
3.1.4 Urval

För att besvara huvudsyftet och få djupare förståelse till delsyftena, att identifiera
signaler som upplevs centrala vid konkurs samt identifiera typologier av konkursförsatta
företag, inriktar sig studien på konkursförvaltares upplevelse av signaler företagen
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sänder. Studien innefattade därför konkursförvaltare som aktörsgrupp och urvalet var de
konkursförvaltare i Norrbotten som blev tillfrågade att delta i studien.
Studien fokuserar sig till små företag där definitionen utgår från personalstyrka,
omsättning eller balansomslutning. Definitionen för små företag definieras via SME
(Small and Medium sized Enterprises) och är enligt kommissionen uppdelad i tre delar,
mikroföretag, små företag och medelstora företag. Mikroföretag definieras som ett
företag som sysselsätter färre än 10 personer och en omsättning/balansomslutning som
inte överstiger 2 miljoner euro per år. De små företagen som studien avser räknas som
små om de sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning/balansomslutning
som inte överstiger 10 miljoner euro per år.(Kommissionens rekommendation,
2003/361/EG) Därmed innefattar studien både mikro och små bolag eftersom de
studerade företagskonkurserna inte överstiger definitionen för små företag. Då
medelstora företag inte behandlas i studien tas detta inte heller upp.
När urvalet av respondenter genomfördes användes Affärsdata för att identifiera företag
som var försatta i konkurs det senaste året. Det gjordes en avgränsning i sökningen till
att endast innefatta Norrbottens län. Anledningen till avgränsningen var att ge
respondenterna möjlighet att välja om intervjuerna skulle ske genom personligt möte
eller via telefon. Då antalet verksamma konkursförvaltare i Norrbottens län endast var
16 stycken gjordes valet att kontakta varje eventuell respondent via telefon för att
minska bortfallet som anses högre vid mailkontakt. Efter telefonkontakt med företagen
och konkursförvaltarna erhölls sex stycken konkursförvaltare som ställde upp för
intervju. För att få mer data till kommande analys ombads därför varje respondent
berätta om totalt sex konkursförsatta företag.
Valet att intervjua konkursförvaltare beror på att denna yrkeskategori är en pålitlig källa
till att besvara frågeställningarna då de genom sin yrkesroll ser på konkurser på ett
objektivt sätt och inte har några egna intressen i klientens verksamhet. Med bakgrund
till detta samt att vi inte finner området med konkursförvaltarnas perspektiv som uttömt
anses de som det mest lämpade urvalet för studien.

3.2 Datainsamling
Vid datainsamlingen gjordes skillnad på primärdata, i form av personliga intervjuer
(kvalitativ data) och data från repertory grid (kvantitativ data), samt sekundärdata, vilket
innefattade konkursförvaltares förvaltningsberättelser från tingsrätten. För att få tillgång
till så relevant data som möjligt har både primärdata och sekundärdata använts eftersom
det är respondenternas svar och domar från Luleå tingsrätt som ligger till grund för
studiens resultat.
3.2.1 Repertory grid

Repertory grid tekniken grundades av George Kelly (1955/1991) och är en teknik som
har sitt ursprung i personal constructs theory. Med hjälp av denna teknik skapas en
förståelse för individers olika strukturer och hur de resonerar. Kelly menar att teorier,
begreppssystem (personal construct systems), kan hänvisas och kopplas samman med
bland annat individens personlighet, attityd och vanor. Kelly (1955/1991)
argumenterade att det vore användbart att visa dessa olika personligheter genom att
ställa ytterligheter mot varandra (Fransella et al., 2004). Denna studie använder tekniken
repertory grid då den i kombination med det valda aktörssynsättet fångar
konkursförvaltares upplevelser av konkursorsaker samt den betydelse respektive signal
haft.
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Författaren beskriver att element och begreppssystem är av stor vikt vid utformning av
gridden (Fransella et al, 2004). Kelly (1955/1991) förklarar element som “de föremål
eller händelser som är abstraherande av en konstruktion” samt ses som “de formella
aspekterna av en konstruktion”. De element som åsyftas i denna studie är de 36
företagskonkurser som ligger till grund för studien. Begreppssystem (konstruktioner) är
en annan viktig beståndsdel vid denna teknik, de består däremot av egenskaper vilka
anses som bipolära och innebär att alla individer har skapat en egen dimension och
uppfattning vilken tolkas genom de erfarenheter som insamlats. Med åren samlas
således mer erfarenhet och individen blir allt mer professionell till sina
handlingar.(Fransella et al.., 2004) De begreppssystem som avses i studien är 18
stycken till antalet och identifieras som de frågor som ställdes till konkursförvaltarna
vid respektive intervjutillfälle. Varje fråga kan ses som en signal vilken härstammar från
tidigare forskning. Konkursförvaltaren fick under intervjun uppge sin syn på företagens
erfarenhet och kunskap i bland annat ledarskapsfrågor och branschkunskap.
Ytterligare en viktig del i utformningen av gridden var att hänsyn togs till syftet med
studien.(Fransella et al., 2004) Gridden utformades därför med stöd av kvalitativa
påståenden vilka behandlade olika möjliga signaler till konkurs. Dessa påståenden
utformades utifrån studiens problemdiskussion, syfte och referensram (Bryman & Bell,
2005). Efter att data samlats in har signalerna sammankopplats och visat på vilka som
varit mest frekventa och vilka som haft de starkaste sambanden.
Intervjuerna som genomförts har gjorts med hjälp av repertory grid tekniken där sex
stycken konkursförvaltare deltog. Var och en av konkursförvaltarna ombads att ha sex
företag i åtanke, det totala antalet företagskonkurser som granskats var därmed 36
stycken. Gridden bestod av arton påståenden som respondenterna besvarat med hur låg
(1) respektive hög grad (7) det stämde in på de sex företag som försatts i konkurs, se
bilaga 1.
I enlighet med studiens syfte tillämpas därför repertory grid metoden för att illustrera
och påvisa de mest centrala signalerna vid konkurs samt för att kunna identifiera de
olika typologierna av konkursförsatta företag.
3.2.2 Primärdata

Den primärdata som ligger till grund för denna studie är de svar som respondenterna
lämnat i samband med de personliga intervjuerna. Platsen för respektive intervju var
respondentens arbetsplats efter deras önskemål. Cirka en vecka före intervjun
genomfördes mottog varje konkursförvaltare ett mail med information för att kunna
göra eventuella förberedelser de ansåg sig behöva eftersom vi önskade att varje
konkursförvaltare berättade om sex stycken konkursutsatta företag.
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide som
grundade sig på en önskad flexibilitet i intervjusituationen och möjlighet till att ställa
förtydligande frågor och följdfrågor, se bilaga 1 (Denscombe, 2009). Samtliga
intervjuer inleddes med en kort introduktion av ämnesvalet samt en förklaring till syftet
med studien. En förklaring gavs även till hur intervjun önskade genomföras samt att
konkursförvaltaren fyller i gridden under intervjuns gång. Gridden innehöll påstående
om hur respondentens relation till företagen varit för att på så vis ge en indikation på
hur uppriktig och ärlig företaget varit till konkursförvaltaren, ju bättre relation de haft
desto mer information anses de lämnat till konkursförvaltaren. Sedan följde frågor
angående hur ledningens kunskaper och erfarenheter har sett ut i de fall som
respondenten valt att diskutera under intervjun. Vidare följde hur företagens
17

ekonomiska och konkurrensmässiga signaler såg ut för att avsluta intervjun med några
påståenden om den avskaffade revisionsplikten och det sänkta aktiekapitalet samt om
företaget hade kunnat undvika konkurs i någon mån. Vid tre av sex intervjuer önskade
konkursförvaltaren återkomma och lämna in formuläret vid ett senare tillfälle på grund
av bristande tid, samtliga frågor diskuterades dock igenom vid intervjutillfället för att
undvika eventuella frågetecken och missförstånd. Formulären inkom per mail ett fåtal
dagar efter att respektive intervju genomförts.
Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och samtliga intervjuer förutom en spelades
in med ljudupptagning. Detta tillvägagångssätt valdes för att vid ett senare tillfälle ha
möjlighet att få med respondenternas egna ord och korrekta citat i empirin. Det finns
flera fördelar med att kombinera ljudupptagning samtidigt som anteckningar förs under
intervjun, främst om det uppstår tekniska problem med ljudupptagningen men även
fördelen att kunna koncentrera sig på att ställa följdfrågor istället för att hinna med att
anteckna också. Skulle tekniska problem uppstå fanns anteckningar att förlita sig till
eftersom det alltid fanns två personer som var närvarande och intervjuade respondenten.
Efter att primärdata samlats in har den sedan sammanställts och transkriberats i
programmet Repertory Grid för vidare analys.
3.2.3 Sekundärdata

Denna studies sekundärdata avser förvaltarberättelser från tingsrätten i Luleå från år
2010 till och med år 2013. Av det totala antalet företag om 171 stycken har de fem
obeståndsorsaker som visat sig förekomma mest frekvent beaktats. Detta visade sig
beröra 74 av de 171 företagen. Förvaltarberättelserna är skrivna av konkursförvaltare i
Norrbotten och utgör ett bra komplement till insamlad data från intervjuer med
konkursförvaltare. I förvaltarberättelserna från tingsrätten framkommer obeståndsorsak
för det konkursdrabbade företaget. Denna orsak analyseras längre fram i studien.

3.3 Kvalitetssäkring av insamlad data
I syfte att skapa trovärdighet till studien baseras den på metoder och tillvägagångssätt
vilka är erkända vid framgångsrik vetenskaplig forskning (Denscombe, 2009). Empirin
som samlats in har studerats tillsammans för att sen bearbetas och därefter återblickas
ytterligare en gång till ursprunglig källa. Genom att kombinera intervjuer med tidigare
forskning användes både primärdata och sekundärdata för att möjliggöra en starkare
validitet och reliabilitet. Jämförelser har därmed kunnat utföras mellan likheter och
skillnader i tidigare forskningsresultat och studiens resultat.(Merriam, 1994)
Under arbetets gång har vi använt både tryckta och digitala källor för att på bästa sätt
uppfylla delsyftet att identifiera signaler som upplevs centrala vid konkurs och
identifiera typologier av konkursförsatta företag. Källorna anses ha en hög trovärdighet
och tillförlitlighet eftersom de har en så kallad “peer review” tillhörighet, vilket anger
att materialet genomgått en vetenskaplig granskning. Det har även beaktats att källan
kommer ifrån en tillförlitlig sida med en vetenskaplig bakgrund. Källorna har ett stort
spann gällande publiceringsdatum vilket vi varit väl medvetna om men ändå valt att
tillämpa eftersom informationen de gav var aktuell än idag.
För att hitta underlag till studien har följande databaser använts: Google Scholar, Primo,
Affärsdata och DiVA.
Sökord har bland annat varit repertory grid, institutionell teori, signalteori, konkurs samt
små företag.
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3.3.1 Validitet

Validiteten i studien syftar till att den införskaffade datan hämtats med noggrannhet och
precision, detta för att vara av rätt slag för just denna studie. För att respondenterna ska
lämna så trovärdig information som möjligt om de 36 företagskonkurserna har samtliga
respondenter fått vara anonyma och benämns exempelvis som “Konkursförvaltare 1”.
På så vis finns det inte någon möjlighet att avslöja den aktuelle/a konkursförvaltarens
identitet och dialogen under intervjun hålls mer öppen. Även mätningar av data ska ske
på ett trovärdigt och träffsäkert sätt. Detta för att datan ska reflektera den sanna
verkligheten och inte innehålla förutfattade meningar och fel. Det ska vara möjligt att
återvända till konkursförvaltarna och kontrollera uppkomna fynds validitet. Då studien
är kvalitativ i huvudsak och data samlats in via personliga intervjuer och empirisk data
har studien en bredare grund för uppkomna slutsatser.(Denscombe, 2009)
Tidigare forskning och insamlad empiri har möjliggjort att problemställningen kan
besvaras utifrån en konkursförvaltares erfarenheter och perspektiv. Empirin som
inhämtats från Luleå tingsrätt avser uttalanden från konkursförvaltare i Norrbotten som
möjliggör och ger studien en djupare förståelse till att besvara studiens delsyfte, att
identifiera signaler som upplevs centrala vid konkurs.
Arbnor och Bjerke (1994) sammanfattar validering enligt aktörssynsättet med att skilja
på process- och resultatvalidering samt att valideringen sker på två olika sätt, teoretisk
eller praktisk vilket illustreras i tabell 3 nedan.

TABELL 3. Validitet.
Processvalidering

Resultatvalidering

Teoretisk

● Operationalisering
● Logik i tolkningar

● Befintlig kunskap
● Litteraturstudier

Praktisk

● Informationsflöde
● Trovärdighet

● Analys av intervjuer
● Tillförlitlighet

Den teoretiska processvalideringen innebar att operationalisering utfördes av begrepp
för att skapa förståelse samt undvika eventuella missuppfattningar men även bidra till
en logik i de tolkningar som utfärdats. Den teoretiska resultatvalideringen syftar till
resultatens förhållande och den befintliga kunskapen inom området konkurs. Därför har
befintlig kunskap och litteraturstudier tagits i beaktning vid bedömningen om studiens
resultat är i överensstämmelse med tidigare upptäckter. Praktisk processvalidering har
stärkts genom att i ett tidigt skede informera konkursförvaltarna om upplägget på
intervjun, syftet med studien samt att de garanterades vara anonyma. Detta
informationsflöde, mellan oss författare och konkursförvaltarna, syftade även till att
skapa en trovärdighet hos respondenten för att erhålla en så öppen och ärlig dialog som
möjligt vid varje intervjutillfälle. Praktisk resultatvärdering har bearbetats genom
utförda analyser av konkursförvaltarnas svar på intervjufrågorna samt den övriga
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informationen som framkom vid respektive intervjutillfälle, detta i syfte att öka
tillförlitligheten till studien. Genom att analysera svaren kunde även en djupare
förståelse erhållas.(Arbnor & Bjerke, 1994)
3.3.2 Reliabilitet

Tillförlitligheten i studien syftar till att forskare som undersöker detta område ska ha en
tillförlitlighet i mätningarna. Resultatet ska vara konsekvent och bli desamma vid första
mätningen liksom vid en andra mätning förutsatt att de mäter samma oförändrade enhet,
eventuella variationer beror i sådana fall på variationer i mätobjektet och inte på grund
av instabilitet i de instrument som används.(Denscombe, 2009)
För att öka reliabiliteten spelades varje intervju in så att ingen information går om intet.
Då varje intervjutillfälle skedde med två intervjupersoner utnyttjades detta med att en
förde anteckningar och den andra ställde frågorna. I och med detta var det även två
personer som analyserade framkomna resultat och tillförlitligheten anses därför som
ökad till den införskaffade datan.
Denscombe (2009) menar dock att den kvalitativa forskningens trovärdighet inte alltid
är enkel att bedöma. Det är inte alltid tillfälle ges att utforma exakt samma experiment
som vid senaste tillfället med konkursförvaltarna eftersom tiderna ständigt förändras
och därmed även individers synpunkter.(Denscombe, 2009) Denna bristande kontroll på
reliabiliteten ska därmed inte ses som någon nackdel utan snarare som en styrka och ett
bevis på att synsättets föreställningar är högst relevanta.(Arbnor & Bjerke, 1994)
Vidare har urvalet för de kvalitativa intervjuerna skett med ett icke-sannolikhetsurval
och resultatet grundar sig till stor del på konkursförvaltarnas personliga åsikter och
erfarenheter, därför anses empirin i denna studie som exklusiv.
3.3.3 Metodreflektion

Vi valde att komplettera studien med domar från Luleå tingsrätt, detta för att stärka
studien ytterligare i och med att studien då tar hänsyn till betydligt fler fall av konkurser
än om endast intervjuer skett.
Vid första kontakten ringdes varje arbetsplats upp då vi beskrev vilka vi var och att vi
skriver examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet samt vad syftet med studien var.
Efter överenskommelse om tid och plats skickades ett mail ut cirka en vecka innan varje
intervju. Mailet beskrev kortfattat vilka områden intervjun skulle beröra,
tillvägagångssätt samt önskan om att respondenten skulle ta fram underlag för att kunna
förbereda sig och genomföra intervjun på ett bra och tillförlitligt sätt.
Intervjuerna har varit både informativa och viktiga för studiens genomförande. En
eventuell nackdel under intervjuerna som inte förutsågs var att flera av respondenterna
valde att fylla i gridden i efterhand och maila eller skicka den per post. Det finns då en
risk att respondenterna missförstår påståendena eller överhuvudtaget inte förstår
påståendet alls. För att undvika eventuella missförstånd gick vi därför igenom samtliga
frågor vid intervjutillfället och informerade konkursförvaltaren att det gick bra att
kontakta oss ifall frågor uppstod.
En annan möjlig nackdel var att vissa respondenter valde att inte följa strukturen i
intervjun utan pratade fritt kring ämnet och sina erfarenheter. Detta medförde
svårigheter att följa med i diskussionen när de fyllde i gridden, eftersom det var svårt att
veta vilket påstående de talade om. Vid ett av tillfällena önskade respondenten att ingen
inspelning skedde under intervjutillfället på grund av sekretess men uppgav att detta var
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något som var upp till varje konkursförvaltare att avgöra. Det var därför av särskilt stor
vikt att föra bra anteckningar under just denna intervju. Eftersom vi var två
intervjupersoner samt att transkribering skedde direkt efter intervjun anser vi att vi
kunde tillgodogöra oss nödvändig information trots allt.
Ett av studiens delsyften är att identifiera signaler som upplevs centrala vid konkurs
utifrån konkursförvaltarens perspektiv och deras erfarenhet i yrket. Det innebär inte att
allt som sagts under intervjuerna går att generalisera som den exakta sanningen. Trots
syftet med studien hade det varit en fördel att ta med synpunkter och även intervjuat
andra yrkesgrupper som har kontakt med konkursdrabbade företag. Dessa grupper hade
kunnat bidra med en mer nyanserad bild av företagens misslyckande och intressanta
upplysningar kring konkurser som ett viktigt komplement till studien.
De vetenskapliga artiklarna som använts i referensramen har en stor åldersmässig
spridning. Detta tolkas som att det än i dag är högst aktuellt med konkurser hos små
företag. Många av de signaler som författarna under 1970-talet tar upp i sina artiklar och
studier återkommer i mer modern litteratur från 2000-talet. Det visar på att många av de
gemensamma signalerna, modellerna samt teorin som framkom redan på 1970-talet
därmed är relevant än i dag och applicerbar på denna studie.

3.4 Analysprocessen
Kodningen och sammanställningen av intervjuerna skedde i första hand individuellt av
de båda författarna för att sedan diskuteras och bearbetas tillsammans. Varje intervju
transkriberades direkt efter intervjutillfället för att erhålla en så stor behållning som
möjligt av materialet samt att tillvarata den färska datan på bästa sätt (Patel &
Davidsson, 1991). När detta var gjort transkriberades intervjuerna och bearbetades i
programmet Repertory Grid. Efter att data från intervjuerna lagts in i programmet
erhölls laddningar för 13 olika dimensioner och respektive fråga, se bilaga 4.
Anledningen till att studien endast presenterar tre dimensioner var på grund av att dessa
gav högst förklaring till de uppkomna sambanden. Med hjälp av data har författarna till
denna studie sammanställt de signaler med en faktorladdning som översteg 1.7, och
därmed de med störst samband, i de tre dimensioner med högst varians.
Faktorladdningen anger hur centralt begreppet var, en högre laddning indikerar på en
högre relevans. I och med detta erhölls totalt tio faktorladdningar i de tre
dimensionerna. Dessa presenteras mer ingående i avsnitt 4.5.
Förutom repertory grid tekniken har även grounded theory (GT) tillämpats för att
analysera insamlad data. Teorin utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss
under slutet av 60-talet och grundas på att teorier genereras bäst med utgångspunkt från
data snarare än spekulation.(Lundahl & Skärvad, 1999) Metoden syftar därför till att
minimera och utesluta förutfattade meningar och teoriers negativa inflytande på
resultatet. Målet med denna teori är att förklara vad som händer inom de valda området.
Teorin tillåter även flera olika datainsamlingsmetoder vilken även tillämpas i denna
studie i form av intervjuer samt domar från tingsrätten.(Patel & Davidsson, 2011) Vid
tolkningsprocessen gäller det att förstå konkursförvaltarnas verklighet och problematik
samt därefter finna underlag för djupare tolkning. Detta har gjorts bland annat genom att
undersöka hur överrensstämmelsen ser ut mellan teorin och empirin samt om tolkningen
är teoretisk förankrad eller nyskapande.(Lundahl & Skärvad, 1999) Teorin hjälper
således till att hitta en förklaringsmodell för problemlösningen med hjälp av en
principalkomponentanalys, se bilaga 3. Denna analys erhölls med hjälp av mjukvaran
repertory grid som hanterar all data och ser möjligheterna med GT. Metoden bidrar till
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att informationen hanteras effektivare och analysen kan även göras djupare.
Principalkomponentanalysen visar med hjälp av två olika dimensioner vilka typologier
av konkursförsatta företag som föreligger samt vad de kännetecknas av (se avsnitt 4.4).
Genom att på förhand bestämma ett antal signaler, vilka kan påverka företagens risk för
konkurs, har analysen påvisat vilken betydelse dessa signaler haft i vår
studie.(Johansson, 2004)
Den framtagna analysmodellen grundar sig således på tidigare forskning inom området
konkurs samt institutionell teori och signalteori. Tidigare studiers signaler har
grupperats i sex olika områden: brister i ledning och styrelse, brister i
ekonomifunktionen, utbildning och erfarenhet, finansiella signaler, anpassning till
extern miljö samt ekonomiskt klimat. Samtliga dessa sex signaler sker vanligtvis i
kombination med varandra och leder ofta till att företaget försätts i konkurs.
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4. Empiri och analys
I kapitlet presenteras och analyseras den data som samlats in med hjälp av domar från
Luleå tingsrätt avseende avslutade konkurser samt intervjuer vilka utförts hos
konkursförvaltare runt om i Norrbotten. I analysavsnittet framgår vilka dimensioner
och signaler som visat sig haft störst betydelse till att konkurser uppstått. Kapitlet ligger
till grund för kommande avsnitt om studiens slutsatser.

4.1 Tingsrättens domar gällande avslutade konkurser 2010-2013 i
Norrbotten
Datan från Luleå tingsrätt innefattade totalt 171 slutförda konkurser från 2010 till och
med 2013. De obeståndsorsaker som förekom mest frekvent har sammanställts till fem
områden och utgjorde 74 stycken av fallen, dessa fem var: minskad omsättning, brister i
redovisning, sjukdom hos ledning/ägare, brister i ledning samt kundförluster och kan
ses i tabell 4 nedan. De övriga har inte tagits hänsyn till i denna tabell eftersom de inte
var återkommande.
Eftersom denna analys studerar huvudkategorierna av obeståndsorsaker som varit mest
frekvent återkommande, har det inte utelämnats någon orsak som är mer frekvent
förekommande i materialet. I tabell 4 kan utläsas att en minskad omsättning samt
bristande redovisning var mest återkommande bland företagen. Minskad omsättning
förekom i 41 procent av fallen samt bristande redovisning förekom i 22 procent av
fallen. De övriga tre obeståndsorsakerna var relativt jämnt fördelade mellan företagen.

TABELL 4. Tingsrättens domar.
Obeståndsorsak

Antal

Andel (%)

Minskad omsättning

30

≈ 41

Brister i redovisning

16

≈ 22

Sjukdom

11

≈ 15

Brister i ledning

9

≈ 12

Kundförluster

8

≈ 11

Totalt

74

100%
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4.1.1 Obeståndsorsaker
Minskad omsättning

Av totalt 74 fall var det 30 företag från tingsrätten som uppvisade på specifikt minskad
omsättning som obeståndsorsak, vilket innebar överlägsna 41 procent. Minskad
omsättning kan bero på flera olika orsaker, Koponen (2003) diskuterar i sin studie om
vikten av att kunna anpassa sig till sociala förändringar på marknaden eftersom dessa
sker i så snabb takt. Argentis (1976) studie uppvisar resultat som tyder på att företagen
snabbt måste ändra sin ledningsfilosofi, organisationsstruktur och strategi efter
marknadens efterfrågan för att inte tappa omsättning och marknadsandelar. Något som
kan vara problematiskt enligt Kedners (1975) slutsatser då företagsledningen och ägarna
till företagen ofta besitter en liten kunskap och erfarenhet om både ekonomi och
företagsledning. Enligt Hatch (2002) är det däremot viktig att företagen inte enbart
ägnar sig åt att öka sin omsättning genom att jobba effektivt mot uppsatta mål. Saknar
företagen legitimitet och acceptansen för mål och medel är sannolikheten stor att
omsättningen minskar och företagen försätts i konkurs (Hatch, 2002).
I intervjuerna med konkursförvaltare uttryckte sig respondent 1 att företagen ofta
scannat av marknaden i för liten utsträckning innan de startade företaget. Även i
domarna från tingsrätten beskrevs det om företag som haft låg eller nästintill ingen
omsättning från start. Carter och Van Aukens (2006) studie resulterar i upptäckten att
företag har svårt att anpassa sig och utvecklas inte i tillräckligt snabb takt när det gäller
ny teknik som introduceras på marknaden. Detta var även något som konkursförvaltarna
kände igen från deras kontakt med företagen.
Brister i redovisningen

22 procent av totalen om 74 företag uppvisade brister i redovisningen som
obeståndsorsak. Det skiljer sig från våra respondenters åsikt om att många av deras
klienter haft mindre eller större brister i sin redovisning som kan vara ensam orsak eller
en bidragande orsak till att företagen går i konkurs. Även Kedner (1975) tar upp att den
ekonomiska kunskapen inom små företag är låg. Han menar att det inte är ovanligt att
kompetenta personer väljer att lämna företagen, då företagen ofta är små och har svårt
att stimulera och låta kompetent personal utvecklas.
Respondent 3 nämner att det finns många duktiga yrkesmän och kvinnor men att det
inte alltid finns kunskap och intresse för den administrativa delen i verksamheten. I den
administrativa delen avser konkursförvaltaren redovisning och ekonomisk planering.
Många av de som startar företag visade sig också sakna det långsiktiga perspektivet på
verksamheten. Platt och Platt (2012), Kedner (1975), Argenti (1975) samt
respondenterna diskuterar samtliga kring vikten av en välfungerande ekonomifunktion
för företagens överlevnad. Inom ekonomifunktionen fanns det problem och lite kunskap
om hur de ska upprätta korrekt ekonomisk information som de sedan ska signalera till
intressenterna. Flera av respondenterna återgav att många företag fortskrider med sin
verksamhet en längre tid trots att de varit konkursmässiga sen länge. Det kan med hjälp
av signalteorin förklaras med att det föreligger en informationsasymmetri där företagens
ledning haft informationsövertaget gentemot sina intressenter, exempelvis leverantörer,
kunder och kreditgivare. Företaget kan därmed välja vilken ekonomisk information som
lämnas ut och på så sätt försköna verklighetsbilden av företagets ekonomiska ställning
och välmående.(Berk & Demarz, 2007) En tydlig signal på att företaget haft brister i sin
redovisning samt ekonomiska problem kan visa sig i att företagen inte skickat in sina
årsredovisningar i tid och inte betalat sina skatter. Dessa signaler på tillfälligt obestånd
alternativt konstant obestånd har företagen svårt att dölja under en längre tid. Argenti
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(1976) tar upp problematiken angående om inte korrekt information förmedlas kan
beslut fattas på fel grunder, vilket även respondenterna menar är förekommande hos
deras klienter.
Sjukdom

I 15 procent, av det totala antalet på 74, gick företagen i konkurs på grund av sjukdom.
Carter och Van Auken (2006) påtalade i sin artikel att vissa externa signaler är näst intill
omöjliga för företagen att påverka. En av konkursförvaltarna tar under intervjun upp att
vissa konkurser berodde på utomstående problem som ägaren till företaget hade,
exempelvis sjukdom och skilsmässa, vilket kunde leda till att ägaren inte orkade driva
verksamheten vidare.
Brister i ledningen

I 12 procent, av de 74 fallen, visade det sig att brister i ledningen var en vanligt
förekommande obeståndsorsak enligt tingsrätten. Inom den institutionella teorin talas
om normativa strukturer vilka formar företagens beteende genom att förse individerna
med normer om vad som är moraliskt rätt och fel inom företaget. Normerna är inte
formella utan informella och internt framtagna.(Nygaard & Bengtsson, 2002) I ett
företag där det finns så pass stora brister i ledningen att företaget försätts i konkurs, har
inte den normativa strukturen lyckats få fäste inom företaget och specifikt inte i
ledningen. Carter och Van Auken (2006) anser att konkursdrabbade företag har stora
brister inom kommunikationen hos ledningen i företaget. Argenti (1976) menar att det
är när ledningen får problem att samarbeta och leda företaget som vägen mot konkurs
inleds. Platt och Platt (2012) samt Kedner (1975) anser att styrelsens erfarenhet är en
viktig signal när det kommer till företags välstånd. Kedner (1975) anser att det finns ett
viktigt samband mellan ledningens erfarenhet och huruvida företaget går i konkurs eller
inte. Detta gick även att utläsa i förvaltarberättelserna hos tingsrätten, där det vid
flertalet tillfällen framkom att det fanns stora brister i ledningen tillsammans med dålig
kontroll över verksamheten och dess ekonomi/redovisning.
Kundförluster

Kundförluster förekommer som obeståndsorsak i 11 procent av de 74 fallen. Förlusterna
kan ha många olika bakomliggande orsaker. I tingsrättens domar gick det att utläsa att i
flertalet fall beror det på dålig ledning där ledningen inte har haft kontroll över
redovisningen och inte uppmärksammat kundförlusterna i tid. I andra fall beror det på
stora investeringar som företagen gjort för att kunna ta på sig uppdrag åt en specifik
kund men där kunden har gått i konkurs eller uppdraget inte har blivit utav. Vid flertalet
tillfällen hade företagen endast haft ett fåtal stora kunder eller endast en, och när
företagen förlorat en upphandling hos kunden blev förlusten så pass omfattande att
företaget inte fann någon annan utväg än konkurs.

25

4.2 Intervjuer med konkursförvaltare
4.2.1 Konkursförvaltare 1

Kontakten till företagen ansåg konkursförvaltaren som god och de hade även en god
relation. Företagens mål med respektive verksamhet uppfattade respondenten som
tydliga. Respondenten konstaterade att de flesta konkurser som de handlagt varit
fåmansföretag där styrelsen varit liten och utgjordes vanligtvis av endast en person.
Detta avser ägaren som både var VD, ensam aktieägare och styrelseledamot. I vissa av
dessa företag satt också en familjemedlem som suppleant i styrelsen vilket ofta var
maka/make till ägaren av företaget.
Vidare berättade respondenten att företagen som går i konkurs besatt stora kunskaper
inom respektive bransch men att det ofta saknade ekonomiska kunskaper, vilket krävs
för att bedriva företag. Konkursförvaltaren berättade att flertalet företagare saknade
akademisk utbildning och även erfarenhet av företagsledning. Respondenten hade på
förslag att införa någon slags körkort som innebar obligatorisk ekonomisk utbildning för
de som startar företag. På så vis blir de förhoppningsvis mer uppmärksamma på vilka
signaler de ska lyssna och se till innan det är försent. Respondenten ställer sig väldigt
kritisk till avskaffandet av revisionsplikten och säger:
”Revisionspliktens avskaffande är inte bra för kreditväsendet och företagandet i sig.
Revisorn är en kontrollfunktion för offentligheten, men även en säkerhet för den som
driver företag.”
Trots detta kan det utläsas från gridden som konkursförvaltaren fyllde i, att alla företag
utom ett anlitade revisor i relativt hög grad i och med att endast ett av företagen hade en
låg siffra. Vidare anser sig inte respondenten kunna uttala sig om huruvida det sänkta
aktiekapitalet har påverkat antalet konkurser.
Under intervjun berättade respondenten att företagen som gått i konkurs sällan har nog
stora ekonomiska kunskaper för att bedriva verksamhet samt att många företag fortsatt
driva sin verksamhet under en längre tid trots att företaget varit konkursmässigt. Detta
leder till att då företaget väl försätts i konkurs anser många att det är en lättnad när
konkursförvaltaren tar över eftersom de själva inte har kontroll på situationen. Vidare
tillade respondenten att vissa konkurser berodde på utomstående problem som ägaren
till företaget hade, exempelvis sjukdom och skilsmässa vilket kunde leda till att ägaren
inte orkade driva verksamheten vidare.
Det visade sig vanligt att företag inte scannat marknaden innan de startade företag och
därmed fanns inte den efterfrågan som de önskade. De hade även sällan en väl
genomtänkt affärsidé som fungerade på den tänkta marknaden. Företagens anledning till
konkurs visade sig ofta vara orsakade av externa signaler vilka var svårare för företagen
att förutsäga.
4.2.2 Konkursförvaltare 2

Konkursförvaltaren berättar att företagen de kommer i kontakt med ofta består av
människor med en bristande kunskap inom ekonomi. De möts ofta av en attityd hos de
små konkursdrabbade företagen som anser att:
”Det där med bokföring är något man gör efter konkursen.”
Om stora brister finns i redovisningen uppger respondenten att de anmäler detta till
åklagare, men poängterar att de alltid ger företagaren en chans att rätta till det innan en
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anmälan görs. Enligt respondenten släpar företagen ofta med skatteinbetalningar till
Skatteverket och väljer istället att leva upp det som fanns på bankkontot. Detta skapar
problem när de får besked om den aktuella skatteskulden eftersom de då inte finns
pengar i bolaget. Vidare anger respondenten att få företagare är medvetna om att de
själva kan bli betalningsskyldiga för de skatteskulder som bolaget har vid en konkurs,
vilket följaktligen kan skapa stora problem på ett privat plan.
Under intervjun berättar respondenten att de flesta företag som de möter har en bra
erfarenhet och kunskap om sin marknad och bransch. I resultaten som lämnats kan det
dock utläsas att ett företag sticker ut, de hade varken kunskap eller erfarenhet om sin
marknad och bransch. Företaget hade dessutom inte de kunskaper som krävdes för att
driva verksamheten, varken ekonomiska eller företagsmässiga. Resultaten visar även på
att företaget var väldigt känsligt för förändringar i det ekonomiska klimatet.
Respondenten berättar vidare om ett annat företag som gick i konkurs trots en bra
affärsplan, god analys och goda ekonomiska kunskaper innan verksamheten startade,
men verkligheten var något helt annat visade det sig.
Respondenten tillfrågades även om något samband uppfattades mellan konkurser och
den slopade revisionsplikten för företag samt det sänkta aktiekapitalet.
Konkursförvaltaren berättade att företagen ofta hade en som bokförde åt dem men
berättade att när pengarna var slut i bolaget hade företaget inte längre råd att anlita
någon, vilket gör att redovisningen ofta var kraftigt eftersatt när konkursförvaltaren väl
fick inblick i bolagen. Konkursförvaltaren påtalar att många av de företag de varit i
kontakt hade revisor och att deras jobb som konkursförvaltare underlättas betydligt när
en revisor har arbetat med företaget. Respondenten kunde inte se att det fanns något
samband att det sänkta aktiekapitalet skulle bidragit till fler konkurser. Detta i
överensstämmelse med övriga respondenter.
Respondenten fick även frågan om företagen varit högt eller lågt skuldsatta samt om det
fanns någon skillnad mellan de olika företagsfallen. Respondenten berättade att det inte
fanns några direkta skulder hos många av företagen, vissa skulder blev högre på slutet
innan företaget försatts i konkurs eftersom företaget ofta inte betalat sina skatteskulder
till Skatteverket. Generellt hade inte företagen höga skulder och respondenten angav att
det inte var en konkursorsak för dessa företag.
Avslutningsvis ställdes frågan om skillnader fanns mellan de olika företagen som gått i
konkurs. Respondenten kunde inte se att det fanns några specifika skillnader mellan
dessa utan konkursen berodde oftast på en mindre genomtänkt affärsidé eller på en hård
konkurrens från marknaden.
4.2.3 Konkursförvaltare 3

Konkursförvaltaren upplever att företag som går i konkurs sällan har en genomtänkt
affärsidé från första början eller att de tappat greppet under resans gång. Ibland får de
till och med kassar med oöppnade brev från kronofogden. Ägaren har således inte orkat
ta tag i företagets ekonomi och redovisning och de har börjat gå utför sen länge för
företaget. I dessa fall uppgav konkursförvaltaren att företagen känner en lättnad att det
blir ett avslut i och med att de träder in och tar över istället.
Respondenten anser att företagen inte alltid har en klar och tydlig målbild med sin
verksamhet. I vissa fall vill de tjäna pengar och hålla på med något som de tycker är
roligt, exempelvis ett intresse som inte alla gånger är möjligt att leva på.
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Vidare berättar respondenten att de konkursdrabbade företagen ofta varit duktiga
yrkesmän och kvinnor som haft stor branscherfarenhet, men att det inte alltid finns
kunskap och intresse för den administrativa delen i verksamheten. Här nämner
konkursförvaltaren förslagsvis redovisning och ekonomisk planering. Många av de som
startar företag visade sig också sakna det långsiktiga perspektivet på verksamheten.
Respondenten berättar vidare att konkurrensen varit hög för många branscher i och med
den ökade internet-handeln. Konkursförvaltaren berättar om ett tidigare fall då ett
företag som funnits i många år inom detaljhandeln drabbats av just detta. Kundernas
köpvanor förändrades och konkurrensen från internet blev så stor att företaget försattes i
konkurs. De har träffat på många liknande fall där företagen fungerar som provrum för
kunderna som därefter går hem och beställer produkterna billigare från nätet.
Respondenten kunde inte se något samband mellan den avskaffade revisionsplikten och
konkurser. Däremot har respondenten mött företag där aktiekapitalet varit förbrukat
utan att en kontrollbalansräkning har upprättats och där de släpar med inbetalning av
moms och skatt. Trots att företagen har anlitat extern redovisningshjälp har de ändå inte
tagit till sig informationen de fått.
I vissa fall har respondenten uppmärksammat att kundfordringarna hos företaget varit
upptagna till ett väldigt högt värde men att det i konkursen inte går att få in dessa pengar
på grund av att kunden exempelvis har gått i konkurs. Vidare berättar respondenten om
företag som har stora belopp på observationskonton i sin bokföring och där det är
väldigt diffust vad dessa belopp egentligen består utav.
Respondenten påtalade att i ett fall där ett företag gick i konkurs på grund av att
utvecklingen av produkten tog väldigt lång tid. Det tog alldeles för länge innan
intäkterna kom in och företaget försattes därför i konkurs. Inom detaljhandeln ansåg
respondenten att företag utsätts för en hög konkurrens från nätet och från andra butiker
vilket ofta leder till konkurs. Dessa företag ligger ute med mycket pengar i form av
lager och beställningar som måste göras lång tid innan varorna säljs i butiken.
Vidare menade respondenten att i vissa fall hade de konkursdrabbade företagen en hög
skuldsättning men det fanns inte några skillnader mellan dem, det berodde snarare på
individen bakom besluten. Det var inte heller ovanligt att skuldsättningen berodde på
obetalda skatteskulder. Ägaren hade därmed tappat greppet om företaget men fortsatt
driva bolaget trots dålig lönsamhet under en längre tid.
4.2.4 Konkursförvaltare 4

Konkursförvaltaren inledde med att berätta generellt om konkurser och att företagens
affärsidéer inte alltid är så genomtänkta. Enligt de lämnade svaren uppfattar
konkursförvaltaren målbildens tydlighet olika mellan företagen. En del företagen hade
en betydligt mer otydlig/vag målbild med vad verksamheten skulle åstadkomma.
Konkursförvaltaren beskriver bland annat ett företag de hade kontakt med för ett år sen
som startade med ett visst syfte och affärsidé men övergick till något helt annat vid två
olika tillfällen då de märkte att det inte fungerade.
I frågan om företagen hade få eller många styrelsemedlemmar uppgav
konkursförvaltaren att det oftast var väldigt få om ens några alls. Antalet
styrelsemedlemmar uppgavs variera markant, företagen hade oftast två till fyra stycken.
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Konkursförvaltaren beskriver att det sällan fanns en uttalad VD bland företagen de
kommit i kontakt med, det som var mer vanligt var att det fanns en företagsledare som
satt på många poster och skötte de mesta inom företaget. Respondenten bedömde att
dessa företagsledare var i olika åldrar och konkursen berodde inte på om han/hon var
yngre eller äldre. När tidigare forskning presenterades som visade på att äldre kan ha
svårare att anpassa sig till förändringar än yngre och att yngre inte har lika stor
erfarenhet instämde respondenten till viss del men vidhöll att åldern inte hade att göra
med själva konkursen utan det hade med individens sätt att anpassa sig som avgjorde
samt valet av bransch. En äldre person inom teknikbranschen är inte alltid det mest
lämpade som respondenten uttrycker sig.
Företagsledningarna uppgavs ha hög erfarenhet av branschen men däremot inte av att
vara företagsledare och driva ett företag:
“Ofta har de stor erfarenhet av branschen men liten erfarenhet av att vara
företagsledare.”
Det visade sig väldigt vanligt att anställda verkat inom branschen sen tidigare på ett
eller annat sätt och därigenom inhämtat erfarenhet. Denna erfarenhet uppgavs inte skilja
sig mellan de två olika grupperna. En brist som konkursförvaltaren tog upp bland
företagsledningen var att de hade dålig kontroll på ekonomi och papper, de slirade ofta
med betalningarna och hade inte överblick på hur företaget gick, oavsett om det gått bra
eller dåligt. Med tiden menade respondenten att företagen tillgodosåg sig den
ekonomiska informationen bättre och lärde sig med tidens gång, eller åtminstone insåg
att de inte klarade av det och istället lät en kunnig på området sköta papper och
ekonomi. Många företag uppgavs vilja klara detta på egen hand vilket ofta blev deras
fall.
Nästa fråga behandlade i vilken utsträckning företagen hade akademisk utbildning, i de
flesta fall uppgav konkursförvaltaren att de inte hade det, det skedde ytterst sällan. Det
fanns även ett mönster som visade på att vissa företag oftast hade lättare att göra
förändringar, vilket kan bero på att de inte riktigt hunnit få rutin på sin verksamhet.
Konkursförvaltaren menar att om företagen varit tvungna till förändring de första åren
har de sannolikt även haft fel affärsidé från första början. Konkursförvaltaren förklarade
att det inte var ovanligt att en del företag hängt med sen åttiotalet och klarat många
förändringar som påverkat dem men att det tillslut kom en smäll som de inte längre
orkade stå emot.
Även förändringar gällande det ekonomiska klimatet kan ha stor effekt på företagen. De
visade sig finnas skillnader mellan företagen då en del enligt uppgift varit mindre
känsliga än andra.
Konkursförvaltaren tillfrågades om det skiljde något mellan företags skuldsättning. Det
kan utläsas från gridden att en del företag inte hade lika hög skuldsättning som andra i
förhållande till storlek. Det är alltså inte på grund av överskuldsättning som företag inte
klarar sig lika länge på marknaden men däremot kan detta vara en bidragande orsak.
Detta på grund av att de funnits under en längre tid och därmed också har möjligheten
att ta på sig större skulder. Det är inte heller ovanligt att de satsar mer pengar när de såg
att det höll på att gå utför för att på så vis göra ett försök att rädda företaget i och med
de stora krediterna som redan är tagna. Konkursförvaltaren kunde därmed se att det
funnits ett samband till brister i ekonomifunktionen och konkurs.
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En konkurs kan även bero på att det är hård konkurrens på marknaden och frågan ställs
därför om konkursförvaltaren såg något samband mellan konkurrens och konkurs, detta
för att kunna uppfylla det första delsyftet, att identifiera signaler. Resultaten visade att
de varierade mellan företagen och vissa var bättre på att tackla konkurrens än andra. De
som var sämre på att tackla denna externa signal blev ofta deras fall och konkursen var
ett faktum. Allra vanligast var detta inom detaljhandeln då priserna var svåra att pressa
lika lågt som internet-handeln hade möjlighet till.
I och med avskaffandet av revisior har företagen möjlighet att välja i vilken utsträckning
de önskar anlita revisor eller inte, beroende på hur mycket de kan sköta själva. Det
anses därför relevant att ta reda på om detta är något företagen valt att göra eller inte.
Bland vissa av företagen kan ses att de önskade anlita revisor i väldigt liten
utsträckning, detta uppger konkursförvaltaren bero på att företaget inte hade råd att
anlita revisor utan valde istället att sköta det på egen hand men också att de ansåg klara
det själva. Många företag valde att anlita revisor i något större utsträckning vilket visade
sig medföra att de klarade sig längre på marknaden.
Tidigare forskning har även visat att ett bristande informationsflöde kan vara
bidragande orsak till att företag går i konkurs. Företaget såg inte vikten av att hålla en
god kommunikation gentemot sina medarbetare. Frågan ställdes därför om detta var
något som upplevdes som skillnad företagen emellan. Konkursförvaltaren menade att
samarbetsproblem mellan delägare inte var ovanligt, detta kan förorsakas av en
bristfällig kommunikation Det hände också att de inte lämnat fullständig information till
den andre parten eller att de rentav lämnat felaktig information. Detta menade
intervjupersonen vara en stark konkursdrivande orsak.
Eftersom aktiekapitalet sänktes till 50 000 kronor 2010 skulle detta kunna vara en
bidragande orsak till att fler företag går i konkurs. Därför ställdes frågan huruvida de
upplever att det funnits något samband. Respondenten kunde inte se något samband
mellan de olika företagen i denna fråga. Utfallet bedömdes som oförändrat även om
aktiekapitalet halverats.
Avslutningsvis ställdes frågan om företagen på något sätt hade kunnat undvika
konkursen. Inte heller där kan någon skillnad ses i resultaten, företagen hade i väldigt
låg grad kunnat göra något för att undvika att konkursen blev ett faktum. Hade de
däremot suttit med facit på hand menar respondenten att de eventuellt hade kunnat
rädda situationen men då krävdes det att de exempelvis inte skulle anställt en extra
person, tryggat upp jobben bättre och lagt prisnivån bättre. Respondenten angav att det
var vanligt att de la sig lågt i pris för att ta sig in på marknaden men i de fall en
kundförlust uppstod och kunden inte betalade alls räckte inte tidigare marginal för att
täcka den aktuella förlusten och konkursen blev ett faktum.
4.2.5 Konkursförvaltare 5

Respondenten berättade att internet varit en bidragande orsak till de tuffa tiderna för
detaljhandeln men är inte helt övertygad att det var anledningen och den utlösande
orsaken till konkursen.
Bland de företag som valt att inte anlita revisor ser konkursförvaltaren ett mönster i att
de ofta var mindre kunniga och insatta i situationen som råder, de som anlitade revisor
däremot fick oftast reda på om en konkurs var att tänka på via sin revisor. Detta
medförde att de utan revisor oftast väntade lite för länge innan de valde att begära
konkurs. Respondenten påpekade dock att:
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“En konkurs ska inte drivas om det inte är helt nödvändigt.”
Under konkurshandläggningen uppgav konkursförvaltaren att kontakten varit god till
företagen vilket de på advokatfirman ser som en viktig del i sitt arbete. Respondenten
menar att en god relation till klienten är en win-win situation och att ett vänligt
bemötande från deras sida genererar oftast ett vänligt bemötande tillbaka, vilket
underlättar för alla inblandade parter. Har konkursförvaltaren däremot ett mindre bra
bemötande riskerar de att konkursförvaltaren inte får den information som är nödvändig
och jobbet blir betydligt svårare men även klientens vardag blir betydligt otrevligare,
som respondenten uttrycker sig. En liten avvikelse fanns bland de olika företagen där
kontakten inte var fullt lika god, det fanns delade meningar om många saker men detta
var något konkursförvaltaren inte ville gå närmre in på då viss tystnadsplikt gentemot
klienterna existerar.
Konkursförvaltarens uppfattning om respektive företags målbild och syfte med
verksamheten anses som delad. En del företag ansågs ha vag målbild och rullade på
utan större eftertanke medan andra hade en tydlig målbild om än väldigt orealistiska,
konkursförvaltaren ställer sig tveksam och tror sig inte fått full tillgång till nödvändig
information rörande konkursen och misstänker att syftet med företaget troligtvis var
något helt annat. Dessa företag verkade även ha blundat och kört på i vanlig ordning
utan att se till omgivningens förändringar och krav. Ett annat företag hade också
påverkats av den externa miljön och på grund av konjunkturerna som orsakat tuffa tider
klarade de sig inte längre. Ett annat företag som hade en klar målbild med verksamheten
mötte däremot speciella förutsättningar då deras leverantör gick i konkurs vilket
medförde att de inte fick varor levererade till sig och en konkurs var oundviklig.
Angående frågan om företagen hade få eller många styrelsemedlemmar uppgav
konkursförvaltaren att nästan alla företag hade få styrelsemedlemmar och svaren på
samtliga företag blev därför likvärdiga. Vanligtvis fanns endast en styrelsemedlem
eftersom företagen var små familjeägda bolag, det fanns inget intresse att släppa in
externa medlemmar, trots att förvaltaren anger att det skulle vara högst nödvändigt i
många fall.
Enligt tidigare forskning fanns tecken på att företag med äldre VD är mindre
förändringsbenägna men däremot besatt större kunskap och erfarenhet än de yngre.
Frågan ställs därför huruvida respektive företag hade en yngre eller äldre VD för att se
hur tidigare forskning stämmer överens med den aktuelle konkursförvaltarens
upplevelse av företag som gått i konkurs. Konkursförvaltaren uppgav att det generellt
sett sällan funnits en uttalad VD med endast den titeln utan den person som ansågs som
VD skötte oftast det mesta inom företaget, allt från städ till fakturering. Med tanke på
den som drev företaget angav respondenten att det sällan förekommit yngre personer
som VD, i de fall som presenteras uppskattas åldern vanligtvis ligga mellan 40 och 50
år.
I frågan hur företagsledningens erfarenhet var av branschen var resultaten generellt
höga med undantag för ett av företagen där ledningens erfarenhet var minsta möjliga.
Ledningens erfarenhet att agera ledare var däremot lägre och företagen hade liten
erfarenhet av detta. Konkursförvaltaren påpekar också att:
“Lång erfarenhet är inte alltid är det bästa.”
Med detta menar respondenten att erfarenheten inte alltid betyder att kunskapen är lika
god.
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Frågan huruvida respondenten uppfattar att företagen tillgodosett sig den ekonomiska
informationen ställs, om de förstår balans-/resultatrapporter och kan utläsa nödvändig
information samt utläsa nödvändiga nyckeltal är frågan. Generellt tror intervjupersonen
att detta inte är något som företagen förstår sig på. Respondenten bedömer många
företag som kunniga inom sitt område men att läsa och ta till sig ekonomisk information
är en stor brist hos många. Ser man däremot till företagets kunskapsnivå och om det är
rätt person på rätt plats så visar resultaten på att så ofta är fallet. De är samtliga väldigt
kunniga inom sitt område.
Utbildningsnivån har i tidigare forskning visat haft betydelse för hur bra ett företag
klarar sig på marknaden, frågan ställs därför om detta haft en betydande roll i de sex
olika fallen. I en del företag visade det sig att utbildningsnivån uppfattades låg, endast
ett fåtal av företagen hade relevant utbildning. Däremot påpekar respondenten att många
företag inte hade utbildning men var kunnig ändå inom branschen.
En företagsledning kan vara olika villig på att utföra förändringar som ofta är
nödvändigt för att klara sig på marknaden. Frågan ställs för att senare kunna dra
paralleller till Vd:ns ålder om förändring och om ålder kan ha ett samband.
Intervjupersonen uppfattade denna fråga som den svåraste och svarade efter bästa
möjliga mån. Respondenten kom slutligen fram till att det inte skiljer sig speciellt
mellan företagen. De ekonomiska förändringarna kan däremot vara svårare att klara av
och enligt konkursförvaltarens erfarenheter kunde det röra sig om främst
konjunkturförändringar. Med beaktning av de företag som konkursförvaltaren tagit upp
till intervjun kan det inte utläsas en avgörande skillnad mellan företagen var gäller
känsligheten för ett föränderligt ekonomiskt klimat. Respondenten uppgav även att
budgetarbetet inom samtliga företag är rejält eftersatt och saknar ett långsiktigt
perspektiv, vilket uppgavs som synd då företagen hade kunnat spara pengar i och med
det.
I förhållande till företagens bransch och storlek ställs frågan hur företagens
skuldsättning såg ut, hade de valt att ha en låg eller hög skuldsättning. Även dessa
resultat var relativt lika mellan de olika företagen. En del företag hade väldigt hög
skuldsättning vilket förklarades grunda sig i de tillgångar företaget har. Vissa företag
har mer tillgångar och är oftast större och har därför möjlighet att ta på sig mer skulder
än andra.
Frågan ställs även om konkursförvaltaren upplevde något samband mellan konkursen
och företagets ekonomifunktion, exempelvis rörande företagets budgetering,
uppföljning och kassaredovisning. Generellt anser respondenten att det inte behövde
vara på det viset utan det var andra signaler som hade en större betydelse. I vissa fall
berodde konkursen på att den tänkta affärsidén inte längre fungerade i samma
utsträckning som tidigare. Det fanns alltså inget direkt samband i dessa fall till att
ekonomifunktionen låg bakom konkursen.
Huruvida konkurrensen är hård eller inte kan spela stor roll för ett företags överlevnad.
Därför ställdes frågan om det fanns något samband till konkurrens och konkursen som
uppstod. Det var endast i ett fåtal företag som konkurrensen hade betydelse för
konkursen, resterande företag bedömdes inte ha varit påverkade av en hård konkurrens.
Eftersom alla företag inte behövt anlita revisor i samma utsträckning som tidigare är det
av intresse att undersöka om konkursförvaltaren tror att detta kan ha en avgörande
betydelse för hur företaget sköter sig. Det visade sig vara olika mellan företagen i vilken
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mån de valt att anlita en revisor. Det fanns således inte någon direkt skillnad mellan de
sex företagen. Generellt valde företagen att till viss grad anlita revisor.
Tidigare forskning pekar på vikten av att skapa ett gott informationsflöde inom
företaget för att på så vis undvika en konkurs. För att få reda på hur konkursförvaltaren
uppfattade varje företags informationsflöde ställdes därför frågan. Resultaten visar på
att flödet är gott i så gott som samtliga fall.
En lagändring trädde i kraft 2010 som innebar att aktiekapitalet blev sänkt från 100 000
kronor till nuvarande 50 000 kronor. Eftersom det har gått några år anses det nu kunna
utredas om denna lagändring kan ha påverkat att företag går i konkurs mer ofta än
tidigare. Konkursförvaltaren känner sig väldigt tveksam till att sänkningen har haft en
betydande effekt och bidragit till ökade konkurser. Respondenten nämner en intressant
iakttagelse att under finansdippen som inträffade för ett antal år sedan skedde inte fler
konkurser utan snarare färre konkurser än vanligtvis.
Frågan ställdes till respondenten om det fanns något som företagen kunnat göra för att
undvika konkursen. I vissa fall fanns vissa åtgärder som kunde göras men även andra
som de inte kunde rå över. Konkursförvaltaren uppger att företaget inte var så pass
välskött som de önskade och att sjukdom bland anställda ledde till konkursens faktum.
Respondenten gjorde även bedömningen att ägaren inte var helt lämpad till att driva ett
företag även om de var duktiga på vad de gjorde. Även andra företag skulle kunnat
undvika konkursen om de bara höll sig till den tänkta verksamheten menar
konkursförvaltaren. Det fanns en misstänksamhet handläggaren att syftet med
verksamheten egentligen var något annat. Ett av företagen hade inte kunnat undvika
konkursen menar förvaltaren, detta på grund av att leverantören gick i konkurs och
därmed levererades inga varor till butiken. Vissa företag ansågs ha svårare att rädda
situationen. Eventuellt hade det första kunnat utföra åtgärder för att överleva men
konkursförvaltaren ställde sig tveksam.
Avslutningsvis tror konkursförvaltaren att den vanligaste orsaken till att företag går i
konkurs är för att många tror att det är betydligt enklare att driva företag än vad det i
verkligheten är. Det krävs mycket mer pengar och engagemang än vad många tror. Det
uppgavs även vanligt att företagen höll på alldeles för länge vilket bidrog till att de
förlorade stora ekonomiska belopp men även att de förlorade sin familj och en
försämrad hälsa.
4.2.6 Konkursförvaltare 6

Konkursförvaltarens uppfattning om de företag som gått i konkurs är att de sällan haft
en tydlig målbild med affärsverksamheten. De saknade ofta en ordentlig affärsplan och
hade i ytterst få fall genomfört en ordentlig marknadsundersökning. Tidigare forskning
har visat på att det kan skilja sig mellan yngre och äldre individer men detta är något
som konkursförvaltaren har svårt att relatera till, enligt uppgift fanns inte detta samband
bland de konkurser respondenten handlagt.
Den upplevda kunskapen hos företagen upplevdes som högst väsentlig men var väldigt
varierande. Ofta saknades kunskapen alternativt att uppgiften var övermäktigt gällande
ekonomifunktionen, vilket ledde till bristande redovisning och dålig ekonomisk
planering. Respondenten uppgav att en tätare uppföljning av budget hade kunnat rädda
företaget från den rådande situationen.
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Gällande om företagsanställda hade en akademisk utbildning eller inte uppgav
konkursförvaltaren att de var vanligt att de hade akademisk utbildning men att det var
väldigt beroende på inom vilken bransch det aktuella företaget verkade.
En signal som konkursförvaltaren såg som lika mellan företagen var att
företagsledningen inte var förändringsbenägna. Det visade sig även under intervjun att
företagen i låg grad var känsliga för ett föränderligt ekonomiskt klimat.
Konkursförvaltaren uppgav däremot att konkurrensen från internet-handel ökat kraftigt
och det är många företag som har svårigheter att möta denna typ av konkurrens eftersom
de har möjlighet att pressa priserna mer än butikerna. Respondenten ställde sig frågande
till hur företagen på ett bra sätt skulle kunna möta denna konkurrens, även om företaget
i sig klarade att hantera förändringar.
I frågan hur skuldsättningsgraden såg ut mellan de två olika grupperna av företag kunde
respondenten inte se något tydligt mönster till konkurs. Skuldsättningen uppfattades
som väldigt olika och berodde inte på hur länge företaget varit verksamt.
“Företagen försöker ofta lite för länge utan förutsättningar i hopp om att inte gå i
konkurs.”
Konkursförvaltarens förklaring till att företagen ofta försöker lite för länge var att de
vanligtvis blandar in sig privata ekonomi i företaget och försöker rädda den in i det
sista. Det upplevdes som väldigt tufft att ta det avgörande beslutet att företaget måste
avslutas eftersom det ligger mycket nedlagd tid och pengar bakom.
I och med lagändringen 2010 rörande revisorns avskaffande uppgav respondenten att
det har inneburit förändringar bland företagen men många väljer ändå att fortsätta anlita
revisor i samma utsträckning som tidigare. Det fanns däremot inget direkt mönster
mellan företagen utan enligt konkursförvaltarens upplevelse skedde detta i medelmåttlig
utsträckning. Konkursförvaltaren såg de som önskvärt att företagen anlitade revisor då
det underlättar för deras utredning och göra uppföljningar för att se när det började gå
utför för företagen och när de kan göra ett avstamp för konkursen.
I frågan om konkursförvaltaren trodde att en konkurs hade kunnat förebyggas och
undvikas blev svaret att det troligtvis hade kunnat hanteras på ett bättre sätt men var
osäker om företagen trots det hade överlevt i långa loppet. Troligtvis hade de kunnat
överleva längre om de kunnat hantera företaget på ett bättre sätt och skötte det mer
noggrant.
Aktiekapitalet som halverades uppgav respondenten som något negativt eftersom det
blev något lågt och förbrukas därmed väldigt snabbt. Konkursförvaltaren upplevde
däremot inte att detta var en bidragande orsak till att fler företag gått i konkurs jämfört
med tidigare när aktiekapitalet var 100 000 kronor.
4.2.7 Sammanfattning av intervjuer med konkursförvaltare

I bilaga 2 har konkursförvaltarnas huvudsakliga signaler sammanställts. Resultatet av
intervjuerna visar på att en otydlig målbild, låga ekonomiska kunskaper samt bristande
ekonomifunktion varit de vanligaste orsakerna som konkursförvaltarna uppfattat
föranleda konkurs.
Om vi ställer konkursförvaltarnas identifierade signaler mot tidigare studiers resultat
vilka dominerades av okunskap, låg utbildning och brister i ekonomifunktionen, kan vi
se vissa likheter. Det visade sig alltså att okunskapen var hög bland företagen och
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ekonomifunktionen ansågs ha störst brister. Problemen låg således internt i företagen
och de externa signalerna visade sig haft mindre påverkan till att företagen gick i
konkurs.

4.3 Analys av tidigare studier samt konkursförvaltares upplevelse av
konkurssignaler
Resultaten från denna studie visar att företag som försattes i konkurs hade bristande
erfarenhet och låg kunskap om vad branschen verkligen krävde. Trots detta valde
majoriteten av dessa företag att inte anlita extern kompetens i högre utsträckning än de
gjorde. Detta tyder på en okunskap från företagens sida menar konkursförvaltarna
eftersom den externa kompetensen kunde setts som en investering för framtida
fortlevnad. I enlighet med den institutionella teorin, att företag ständigt står inför
förändringar för att kunna växa och bli starkare (Eriksson-Zetterquist, 2009), är det
viktigt att företagen besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna
överleva.
Trots att vissa företag hade något bättre kunskap och erfarenhet än andra försattes de
likaså i konkurs. Den externa förändring som ingen av företagen däremot ansågs haft
betydelse var det sänkta aktiekapitalet. Det fanns således inget samband till ökat antalet
konkurser och sänkt aktiekapital enligt konkursförvaltarna, vilket Argenti (1976) samt
Carter och Van Auken (2006) diskuterade i sina artiklar ofta har ett samband med en
negativ påverkan.
De signaler som framkommit vid litteraturstudierna grupperades till brister i ledning och
styrelse, brister i ekonomifunktionen, utbildning och erfarenhet, finansiella signaler,
anpassning till extern miljö samt det ekonomiska klimatet. Denna identifiering har varit
till stor hjälp för att kunna besvara delsyftet att identifiera de centrala signaler som leder
till konkurs enligt konkursförvaltare. Detta var även signaler som stämde väl överens
med de signaler som konkursförvaltarna tog upp under intervjuerna.
Resultaten från denna studie visar även på att ekonomifunktionen ofta hade problem och
bristande kunskap om hur de skulle upprätta korrekt information som de sen kunde
signalera till intressenterna. Likt Argenti (1976) skriver i sin studie kunde detta leda till
att beslut fattades på fel grunder, vilket även konkursförvaltarna menade att så gjordes
och konkursen närmade sig. Argentis (1976) studie diskuterar vidare kring vikten av en
välfungerande ekonomifunktion vilket inte bara känns igen från artikeln utan även från
konkursförvaltarnas uppfattningar. Tidigare studier visade även på att styrelsen och dess
erfarenhet varit en viktig signal (Platt & Platt, 2012, Kedner, 1975).
En annan likhet vi funnit mellan Carter och Van Auken (2006), Argenti (1976) samt
konkursförvaltarna var att de alla var inne på att konkurrensen hårdnat och varit svår att
påverka själv, främst på grund av internet-handelns pressade priser. I dessa fall var det
svårt för företagen att undvika en konkurs vilket visas både i tidigare studier samt i
bilaga 3 och 4.
Under intervjuernas gång beaktades att viss informationsasymmetri kan ha uppstått
mellan konkursförvaltaren och företagen i och med att företagen eventuellt inte alltid
uppger den fullständiga sanningen till bakomliggande orsaker till konkurs.
Konkursförvaltarna var väl medvetna om denna informationsasymmetri och försökte
förebygga detta genom att hålla en god och ärlig kontakt till samtliga företag de kom i
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kontakt med. De menade att en god relation vinner samtliga inblandade på och arbetet
kunde därmed förenklas betydligt, detta i enlighet med signalteorin studien behandlar.

4.4 Empirinära analys av intervjuer med repertory grid
Den inmatning som gjorts av griddarna resulterade i totalt 13 olika dimensioner, vilket
tyder på en komplexitet, som var och en ger en förklaring till insamlad data (se bilaga 3)
samt bidrar till syftet. Analysen kommer innefatta en förklaring av de tre dimensioner
som gav den högsta variansen, detta på grund av att dessa anses ha störst förklaring till
uppkomna samband. Variansen som analyseras är således 24,7 procent, 17,5 procent
och 10,6 procent.

Figur 2. Förenklad principalkomponentanalys.
Figuren ovan förtydligar möjliga utfall i studien samt de fyra olika typologierna av
konkursförsatta företag som identifierats, vilka presenteras mer ingående nedan. Genom
att dessa fyra typologier kunnat identifieras kan studien besvara det andra delsyftet,
vilket var att identifiera typologier av konkursförsatta företag baserat på de centrala
signalerna. Utöver detta visar även studien på att interna kompetenser och erfarenheter
påverkat de konkursförsatta företagen. I modellen ovan illustreras dimension 1 och
dimension 2, av praktiska skäl presenteras dimension 3 endast skriftligt. Den
horisontella linjen (dimension 1) anger hur pass strukturerade företagen är och den
vertikala linjen (dimension 2) anger i vilken grad de anlitade extern kompetens.
Principalkomponentanalysen innefattar totalt 36 företag vilka motsvarar de företag som
konkursförvaltarna tillsammans tog upp.
Vi kan i bilaga 3 samt modellen ovan avläsa att typologierna 1 och 3 kännetecknas av
konkursförsatta företag vars bidragande orsak till konkurs var att de var ostrukturerade
och hade en otydlig målbild, bristande ekonomifunktion, liten erfarenhet av branschen
bland företagsledningen, liten erfarenhet av företagsledning i ledningen, låga
ekonomiska kunskaper, få styrelsemedlemmar samt begränsad tillgång till revisor. Det
visade sig även att 13 av 16 företag hade en låg extern kompetens gällande företagande.
Konkursförvaltarna ansåg vidare att dessa företag i liten grad hade kunnat undvika
konkurs.
Modellen visar att företag inom typologi 2 och 4 trots en god struktur, tydlig målbild,
litet samband till brister i ekonomifunktionen, hög erfarenhet i branschen hos
företagsledningen, stor erfarenhet av företagsledning i ledningen, höga ekonomiska
kunskaper, flertalet styrelsemedlemmar samt att de anlitade revisor i stor utsträckning
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ändå gick i konkurs. Flertalet av dessa företag (13 av 20) uppvisade däremot att de i låg
grad anlitade extern kompetens inom företaget. I denna grupp ansåg konkursförvaltarna,
till skillnad från föregående grupp, att det fanns möjlighet att undvika konkurserna.
I bilaga 3 kan även ses att typologierna 1 och 2 kännetecknas av att ha en hög extern
kompetens i företagen, den andra dimensionen, strukturen, var däremot varierande och
företagen hade både en god struktur samt en mindre god struktur. Det var totalt 10
företag inom dessa typologier och typologi 2 stod för majoriteten. De konkurssignaler
som visade sig av störst vikt inom dessa företag var bristande ekonomifunktion, liten
erfarenhet av branschen i företagsledningen, otydlig målbild, liten erfarenhet av
företagsledning i ledningen och flertalet styrelsemedlemmar. Trots att de även hade
höga ekonomiska kunskaper inom ledningen samt att de anlitade revisor i stor
utsträckning ändå gick i konkurs. Konkursförvaltarna ansåg trots detta att det fanns
möjlighet för företagen att undvika en konkurs.
Typologierna 3 och 4 kännetecknas däremot av en låg extern kompetens samt likt
typologierna 1 och 2 var strukturen varierande bland företagen. Lika många företag
hade en god struktur som en dålig struktur. Typologierna karaktäriseras av låga
ekonomiska kunskaper inom ledningen, få styrelsemedlemmar samt att de anlitade
revisor i låg grad. Trots att företagen även hade en hög erfarenhet i ledningen av
branschen och företagsledning, en tydlig målbild samt ett litet samband till brister i
ekonomifunktionen menade konkursförvaltarna att företagen hade svårt att undvika en
konkurs.
Typologi 1 (Företag med hög extern kompetens och dålig struktur) - De företag som
befann sig i denna typologi kännetecknades av att anlita extern kompetens i högre grad
och hade egenskaper som exempelvis otydlig målbild, låg kunskapsnivå och bristande
ekonomifunktion. De hade även en mindre bra struktur inom verksamheten vilket
tillsammans bidrog till att företagen gick i konkurs. Inom denna typologi var det endast
tre företag som befann sig och därmed var denna grupp den minst förekommande bland
konkursförsatta företag.
Typologi 2 (Företag med hög extern kompetens och god struktur) - Dessa företag hade
likt de i grupp 1 en hög extern kompetens men däremot en god struktur inom
verksamheten. De hanterade den externa kompetensen väl genom att ha flertalet
styrelsemedlemmar samt i stor utsträckning anlita revisor. Den goda strukturen erhölls
även genom att anlita extern kompetens men genom att upprätthålla goda ekonomiska
kunskaper.
Typologi 3 (Företag med låg extern kompetens och dålig struktur) - De företag som
gick i konkurs och hamnade i typologigrupp 3 kännetecknades av att ha en låg extern
kompetens efter som de anlitade revisor i liten utsträckning och hade få
styrelsemedlemmar. De hade även en dålig struktur i och med detta samt på grund av de
låga kunskaperna och utbildningsnivån ledningen besatt. Denna typologi tillhörde en av
de största grupperna av konkursförsatta företag och innefattade 13 stycken företag.
Typologi 4 (Företag med låg extern kompetens och god struktur) - Typologi 4
innefattade de företag som gick i konkurs likt typologi 3 på grund av att de hade låg
extern kompetens men däremot en god struktur. Den goda strukturen visade sig bland
annat genom att företagen hade stor erfarenhet av företagsledning, tydlig målbild med
verksamheten samt hade en hög kunskapsnivå. Denna typologi tillhörde likt den tredje
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13 stycken företag och var därmed en av de största grupperna av konkursförsatta
företag.
Vi kan se att struktur, och sålunda den första dimensionen, har haft störst inverkan och
förklaring till olikheter bland de orsaker som föranlett konkurs bland de studerade
företagen enligt tillfrågade konkursförvaltare. Den externa kompetensen, dimension två,
visade sig låg hos majoriteten av företagen och var därmed inte någon signal som
uppvisade olikheter mellan typologi 3 och 4. De typologier som alltså visat sig mest
återkommande bland de studerade företagen var således typologi 3 och 4 som vardera
innehöll exakt lika många företag. Enligt respondenterna hade en konkurs eventuellt
kunnat undvikas om den externa kompetensen ökade inom företaget och förslagsvis
anlitat revisor i större utsträckning.

4.5 Empirinära analys av principalkomponentanalysen och dess tre
dimensioner
4.5.1 Dimension 1: Företagsstruktur

Den första och mest betydande dimensionen hade flest centrala begrepp av de tre
dimensionerna och stod för ett samband på 24,7 procent. Detta med hänsyn till
författarnas begränsning på 1.7 i faktorladdning. Allra högst faktorladdning erhöll fråga
sex som behandlade hur stor ledningens erfarenhet var av företagsledning
TABELL 5. Dimension 1: Företagsstruktur.
Dimension 1

Företagsstruktur

Fråga

Låg

Hög

Faktorladdning

6

Låg erfarenhet av ftgledn i
ftgledn

Hög erfarenhet av ftgledn i
ftgledn

2.7

7

Låga ek kunskaper inom ftgledn

Höga ek kunskaper inom
ftgledn

2.42

2

Otydlig målbild i verksamheten

Tydlig målbild i verksamheten

2.29

15

Anlitade revisor i liten
utsträckning

Anlitade revisor i stor
utsträckning

2.29

1

Låg grad nära kontakt

Hög grad nära kontakt

1.78

4.5.2 Dimension 2: Extern kompetens

Den andra dimensionen förklarar 17,5 procent av griddens olika signaler och samband.
Enligt tabell 6 nedan var det tre frågor med en laddning som översteg gränsen på 1.7 i
faktorladdning. Samtliga dessa signaler hade således ett relativt starkt samband till
varandra. Den mest centrala frågan i dimension två gällde antalet styrelsemedlemmar
som fanns i företaget.
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TABELL 6. Dimension 2: Extern kompetens.
Dimension 2

Extern kompetens

Fråga

Låg

Hög

Faktorladdning

3

Få styrelsemedlemmar

Flertalet styrelsemedlemmar

2.54

18

Ftget hade i låg grad kunnat
undvika konkurs

Ftget hade i hög grad kunnat
undvika konkurs

1.97

15

Anlitade
revisor
utsträckning

Anlitade
revisor
utsträckning

1.88

i

liten

i

stor

4.5.3 Dimension 3: Intern kompetens och erfarenhet

Den tredje och sista dimensionen, som beskrivs i följande text, framhåller att det fanns
två frågor med en betydande relevans samt översteg begränsningen som författarna satt
till 1.7 i faktorladdning. Dimensionen förklarar 10,6 procent av griddens olika signaler
och dess samband. Den fråga som visade sig mest central för denna dimension var i hur
hög grad företagsledningen hade erfarenhet av branschen.
TABELL 7. Dimension 3: Intern kompetens och erfarenhet.
Dimension 3

Intern
kompetens
erfarenhet

&

Fråga

Låg

Hög

Faktorladdning

5

Låg erfarenhet av branschen i
ftgledn

Hög erfarenhet av branschen i
ftgledn

2.18

13

Litet samband till brister i
ekfunk

Stort samband till brister i
ekfunk

1.74

4.6 Repertory grid analys
Med utgångspunkt från principalkomponentanalysen (se bilaga 3) visar studien på att
strukturen i företagen varit varierande, typologierna 3 och 4 som de flesta av företagen
befann sig inom visade sig samtliga ha en extern kompetens som var låg. För att
uppvisa att bättre resultat i analysen, och den andra dimensionen, hade ett alternativ
varit att anlita extern kompetens i större utsträckning än vad som gjordes. På grund av
den bristande ekonomifunktionen som rådde i många av företagen hade de varit
önskvärt att anlita revisor som skötte revisionen istället eftersom de är utbildade till att
sköta just detta. Detta är något som kan kopplas till den institutionella teorins regulativa
pelare som fokuserar på just lagar och regler och därmed bland annat vilka
bokföringsbestämmelser som företagen måste följa (Scott, 2008).
I den första dimensionen som angav hur pass god struktur företagen hade visade det sig
även ha låga kunskaper och erfarenheter av företagsledning, detta kan sammankopplas
till den normativa pelaren som anger hur företagen ska agera i sammanhang med
marknaden och samhällets förväntningar. Visade företagen en okunskap till marknaden
finns därmed även en stor sannolikhet att samhället tappar intresse och förtroende i att
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anlita företagen. Marknaden reagerar snabbt och i de situationer missnöjdhet uppstår
riskerar företagen att tappa kunderna och konkursen träder in.(Scott, 2008) Den
institutionella teorins tredje perspektiv, kognitiv struktur, kan kopplas samman med den
tredje dimensionen som avsåg intern kompetens och erfarenhet. Om företagen jobbat
mer på den interna kompetensen hade även påverkan på de anställde kunnat ske på ett
bättre sätt. I de fall kunskap och erfarenhet saknats hade den interna kompetensen
kunnat förbättras i och med utbildningar. Genom utbildning hade även en bättre
förståelse för omvärlden skapats.(Nygaard & Bengtsson, 2002)
Genom att skapa förståelse för dessa signaler och pelares olika påverkan har företagen
möjlighet att styra inom vilken typologi de önskar verka inom. De kan nu till exempel
befinna sig i typologi 4 om de har en bra och strukturerad verksamhet samt låg extern
kompetens, den låga kompetensen förutsätter dock att företag har hög intern kompetens
för att klara sig från konkurs. Alternativet är typologi 2 som även de har god struktur
men istället en hög extern kompetens.

4.7 Utvecklad analysmodell
För att uppfylla studiens tredje och sista delsyfte, att utveckla en analysmodell för att
förklara konkursförsatta företags identifierade signaler, har en utvecklad analysmodell
utarbetats under studiens gång (se figur 3 nedan). I modellen illustreras den
triangulering studien tillämpat: litteraturstudier, intervjuer med konkursförvaltare samt
data från tingsrätten. Denna typ av triangulering och varierande datainsamling har
möjliggjort en utveckling av analysmodellen för att skapa fördjupning i studiens
resonemang. Den komplexitet och otydlighet som intervjuer och gridder utgjorde har
gått från att vara omedvetna till att synliggöras och skapat medvetenhet.
Till skillnad från den föregående modellen har den utvecklade fler centrala signaler som
även baseras på tingsrättens data samt konkursförvaltares upplevelser. Modellen visar
att signalerna skickas till företaget som uppmärksammar dessa och har större möjlighet
att utföra åtgärder eftersom det nu finns mer specifika signaler att se till. I och med
denna upplysning kan företaget fortsätta bedriva sin verksamhet, detta till skillnad
gentemot tidigare då signalerna var färre och svårare att uppmärksamma samt åtgärda i
tid.
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5. Slutsatser
5.1 Återkoppling till syfte och forskningsfråga
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för signaler vid företagskonkurser. Detta
följs av tre delsyften som tillsammans avser att besvara huvudsyftet, vilka är att:
1. Identifiera de signaler som upplevs centrala vid konkurs med utgångspunkt i
konkursförvaltares upplevelse.
2. Identifiera typologier av konkursförsatta företag baserat på de centrala signalerna
samt med stöd i den institutionella teorin och dess tre grundläggande pelare.
3. Utveckla en analysmodell som förklarar konkursförsatta företags identifierade
signaler.
Genom att granska samt analysera tidigare studiers resultat samt syften har denna studie
identifierat och ökat förståelsen för de signaler som lett till att företag gått i konkurs.
Företagen som försatts i konkurs har delats in i fyra områden, typologier, med vardera
olika kännetecken till konkurs. Samtliga av dessa orsaker var baserade på
konkursförvaltares erfarenheter och uppfattningar. De olika typologierna
karaktäriserades av följande egenskaper: hög extern kompetens med dålig struktur, hög
extern kompetens med god struktur, låg extern kompetens med dålig struktur samt låg
extern kompetens med god struktur. Studiens resultat visar även på att domar från Luleå
tingsrätt bidragit med kritiska signaler för företag. De som visat sig mest frekvent
återkommande var minskad omsättning, brister i redovisning, sjukdom hos
ledning/ägare, brister i ledning samt kundförluster.
Med hjälp av konkursförvaltares erfarenheter och uppfattningar presenterar och visar
principalkomponentanalysen de skillnader som ansågs förekomma mellan företags
signaler till konkurs. De företag som hade en övervägande majoritet i analysens vänstra
sida, det vill säga för typologierna 1 och 3 ansågs kännetecknas av att de gått i konkurs
på grund av hög extern kompetens och dålig struktur samt låg extern kompetens och
dålig struktur. De företagen som befann sig på den högra sidan i analysen, det vill säga
för typologi 2 och 4, visade sig ha en majoritet bland de beaktade företagen sett ur
denna dimension. De ansågs kännetecknas av att de gått i konkurs trots att de hade hög
extern kompetens med god struktur samt låg extern kompetens med god struktur.
Studiens resultat kan även läsas från en annan dimension där det framkom att typologi 1
och 2 kännetecknades av att de bägge hade en hög extern kompetens inom företaget
men en för typologi 1 var strukturen mindre god och för typologi 2 var strukturen inom
företaget betydligt mer organiserad. Typologierna 3 och 4 kännetecknades däremot av
att inneha en låg extern kompetens i företaget. Typologi 3 visade sig även ha en sämre
struktur än typologi 4 uppvisade. Typologierna 3 och 4 hade inte bara en majoritet
mellan dessa två grupper, de hade även en betydande majoritet sett ur de båda
dimensionerna. Hela 26 företag av det totala antalet företag om 36 stycken, befann sig
inom typologi 3 och 4.
För att uppfylla det tredje delsyftet har en analysmodell utformats och utvecklats vilken
tydliggör och förklarar de kritiska signaler som sänds till företagen. De centrala
signalerna från tidigare studier, intervjuer med konkursförvaltare samt domar från
tingsrätten har sammanställts i modellen för att visa på vad som vanligtvis föranlett att
en konkurs aktualiserats. I modellen kan även sambanden ses till signalteorin, vilken
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bidragit till att ta fram signalerna, samt den institutionella teorin som identifierat
typologier av konkursförsatta företag.

5.2 Studiens bidrag
Denna studie riktar sig i första hand till små aktiebolag för att i största möjliga mån
uppmärksamma företagen om vilka signaler som är mest centrala vid konkurs. Genom
att uppmärksamma och beakta tidigare studiers signaler, tingsrättens domar samt
konkursförvaltares upplevelser kan företagen avvärja risken att gå i konkurs i ett
tidigare stadium.
Under arbetets gång har de identifierade signalerna diskuterats och jämförts mot tidigare
studier inom området. Det visade sig att även äldre studier är aktuella än idag inom
området och den bristande kunskapen fortsätter vara en ihållande central signal. För att
stärka studien och skapa bättre förståelse för detta komplexa område gjordes en
granskning av domar från Luleå tingsrätt som en komplettering till intervjuerna och
litteraturstudierna. Detta medförde att underlaget till resultaten blev mer omfattande och
stabilt. Med hjälp av insamlad data har vi identifierat skillnader och likheter mellan
företags anledningar till konkurs, typologier av konkursförsatta företag samt utvecklat
en analysmodell som förklarar de identifierade signalerna hos konkursförsatta företag.
Studien ger även bidrag till förslag på vidare forskning vilka presenteras nedan.

5.3 Förslag till vidare forskning
Under studiens gång och vid den datainsamling som gjordes framkom att majoriteten av
alla företag som försatts i konkurs mellan 2010 till och med 2013 avsåg små bolag. I
urvalsprocessen valdes därför att inkludera mikro samt små bolag och helt utesluta
medelstora bolag. Med bakgrund till detta anser vi att vidare forskning har möjlighet att
undersöka de medelstora företagen samt dess konkursorsaker och se om de skiljer sig
något i jämförelse till de små.
Till vidare forskning föreslår vi även att utföra samma typ av studie men med en utökad
urvalsgrupp, förslagsvis Sverige eller Norden. Det finns därmed ett betydligt fler
respondenter att kontakta och eventuellt undersöka om signalerna skiljer sig mellan
olika områden.
Eftersom samtliga beslut ett företag tar innebär en risk, samt att varje individ överväger
om beslutet är värt det eller inte, hade Prospect theory varit tillämpbar på denna
studie.(Edwards, 1996) Teorin syftar till att förklara hur företagsledaren gör val mellan
olika alternativ som alla innebär en risk. Teorin har även fördelen att inte förutsätta att
omvärlden ter sig likadant i alla situationer (Edwards, 1996), detta innebär att teorin väl
kan tillämpas för vidare forskning inom området eftersom konkurser ständigt sker och
att världen ständigt är föränderlig. Chansen är liten att alla konkurser sker på exakt
samma sätt eftersom de externa signalerna är svåra för företag att påverka själva, det
kan exempelvis röra sig om konjunkturförändringar. Vi har även funnit indikationer på
att manipulering av uppgifter enligt Prospect Theory beror på att intressenter och
fordringsägare i ett företag vill inge hopp om framtida avkastning men att detta senare
kan komma att medföra stora konsekvenser.(Edwards, 1996) Detta är något vi finner
intressant men med hänsyn till både tid och utrymme har denna studie inte behandlat
denna teori utan lämnat området till förmån för vidare forskning.
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6.4 Muntliga källor
Anonym konkursförvaltare 1. Muntlig intervju. 2014-03-18
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7. Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide/grid
Bilaga 1 visar den intervjuguide/grid som medtogs vid respektive intervju och som varje konkursförvaltare fyllde i. Mer om denna finns att läsa
under 3.2.1 samt 3.2.2.
LÅG 1

HÖG 7

1. Har i låg grad haft nära kontakt med företaget

Har i hög grad haft nära kontakt med företaget

2. Otydlig målbild med verksamheten

Tydlig målbild med verksamheten

3. Företaget hade få styrelsemedlemmar

Företaget hade många styrelsemedlemmar

4. Företaget hade en yngre VD

Företaget hade en äldre VD

5. Företagsledn. hade låg erfarenhet av branschen/marknaden

Företagsledn. hade hög erfarenhet av branschen/marknaden

6. Företagsledningen hade låg erfarenhet av företagsledning

Företagsledningen hade hög erfarenhet av företagsledning

7. Låga ekonomiska kunskaper hos företagsledningen

Höga ekonomiska kunskaper hos företagsledningen

8. Företaget hade låg kunskapsnivå

Företaget hade hög kunskapsnivå

9. Utb.nivån hos ledningen uppfattades låg (akademisk utb)

Utb.nivån hos ledningen uppfattades hög (akademisk utb)

10. Företagsledningen var i låg grad förändringsbenägna

Företagsledningen var i hög grad förändringsbenägna

11. Företaget var i låg grad känsligt för ett föränderligt ek. klimat

Företaget var i hög grad känsligt för ett föränderligt ek. klimat

12. Låg skuldsättning

Hög skuldsättning

13. Litet samband till brister i ekonomifunktionen

Stort samband till brister i ekonomifunktionen

14. Lågt förhållandesamband till konkurrens

Högt förhållandesamband till konkurrens

15. Anlitade revisor i liten utsträckning/låg grad

Anlitade revisor i stor utsträckning/hög grad

16. Det interna informationsflödet uppfattades lågt inom företaget

Det interna informationsflödet uppfattades högt inom företaget

17. Sänkt aktiekapital har bidragit till färre konkurser

Sänkt aktiekapital har bidragit till fler konkurser

18. Företaget hade i låg grad kunnat undvika konkurs

Företaget hade i hög grad kunnat undvika konkurs
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Bilaga 2 - Sammanställning av intervjuer
Bilaga 2 är en sammanställning av de intervjuade konkursförvaltarnas signaler, grupperat i 11 kategorier. Vi kan tydligt se att en otydlig målbild,
bristande ekonomiska kunskap samt bristande ekonomifunktionen varit de signaler som återkommit flest gånger bland de olika respondenterna. Mer
finns att läsa under avsnitt 4.2 i studien.

Signaler

Ftg har
Otydlig
Målbild/
otydlig
affärsplan

Liten
styrelse

Informatio
ns
svårigheter
i ledning/
styrelse

Låg
ekonimisk
kunskap

Brister i
ekonomifunktionen

Låg/ingen
akademisk
kunskap

Låg
erfarenhet
av ftg.
ledning

x

x

Låg
kunskap
om
bransch/
marknad

Signaler
utanför
ledningens
kontroll,
ex sjukdom

Känsliga
för
förändring
i det ek.
klimatet

Anpassa
sig till
externa
förändring
ar

Respondent
Respondent
1

x

x

x

Respondent
2

x

x

x

Respondent
3

x

x

x

Respondent
4

x

x

x

x

Respondent
5
Respondent
6

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Bilaga 3 - Principalkomponentanalys över konkursförsatta företag
Principalkomponentanalysen visar de två dimensionerna med högst varians. Dimension 1 (24,7%) anger företagsstrukturen och dimension 2 (17,5%)
anger graden av extern kompetens bland de olika företagen. De blå rutorna anger var de olika företagen positionerat sig enligt konkursförvaltarnas
upplevelser. Detta finns att läsa om under rubrikerna 3.4, 4.4 samt 4.6.
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Bilaga 4 - Dimensioner och faktorladdningar
Tabellen visar de olika dimensioner (1-13) och faktorladdningar som genererades vid inmatning av data i programmet Repertory Grid. 1-18
illustrerar de 18 frågor som gridden innehöll. Faktorladdningarna och dimensionerna finnas att läsa om i främst avsnitt 4.5.
Construct Loadings on Each Component
*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1,78

-1,24

-0,82

-1,14

-0,23

-0,08

0,81

-0,38

0,24

-0,6

-0,15

0,09

0,06

Låg/hög grad nära kontakt

2

2,29

-1,26

-0,22

-0,75

1,26

1,01

0,13

0,19

-0,1

0,37

-0,73

0,52

-0,14

Otydlig/tydlig målbild i verksamheten

3

1,33

2,54

1,24

-0,04

1,28

0,19

1,04

-0,71

0,12

-0,53

0,58

0,07

-0,03

Få/flertalet styrelsemedlemmar

4

0,71

-0,47

-0,06

0,38

0,16

-0,67

-0,91

-0,16

1,5

0,45

0,08

0,06

-0,38

Yngre/äldre VD

5

1,42

-1,37

2,18

-0,48

-0,3

-0,64

0,03

-0,87

-0,23

0,05

-0,48

-0,54

0,31

Låg/hög erfarenhet av branschen i ftgledn

6

2,7

-0,37

0,93

-0,52

-0,47

-0,51

-1,29

0,6

0,03

-0,18

0,48

-0,06

0,2

Låg/hög erfarenhet av ftgledn i ftgledn

7

2,42

0,4

-0,11

0,54

-0,53

0,04

-0,23

0,23

-0,69

-0,1

0,22

0,73

-0,1

Låga/höga ek kunskaper inom ftgledn

8

1,2

-0,77

0,09

0,59

-0,49

-0,9

0,22

-0,37

-0,3

-0,13

0,45

0,05

-0,68

Låg/hög kunskapsnivå

9

0,98

0,69

-0,33

0,75

-0,3

-0,55

0,53

-0,06

-0,55

1,17

0,13

-0,15

0,39

Låg/hög utbildningsnivå hos ledning

10

0,82

-0,76

-0,89

0,3

0,9

-1,17

0,76

0,65

-0,65

0,29

-0,05

-0,42

-0,33

Ftgledn var i låg/hög grad förändringsbenägna

11

-0,09

-1,52

-0,98

-0,54

-0,49

1,23

-0,31

0,16

-0,57

-0,38

0,7

-0,42

0,04

Låg/hög grad känsligt för föränderligt ek klimat

12

1,36

0,33

0,15

1,76

-1,44

0,47

0,89

0,86

0,49

-0,58

-0,58

-0,14

0,05

Låg/hög skuldsättning

13

-0,28

0,56

1,74

-0,93

0,15

0,58

0,31

1,79

0,01

0,28

0,07

-0,32

-0,38

Litet/stort samband till brister i ek. funktionen

14

1,15

-1,21

0,4

1,22

0,27

1,82

0,22

-0,54

0,36

0,67

0,47

-0,24

0,01

Lågt/högt förhållandesamband till konkurrens

15

2,29

1,88

-1,65

-0,03

0,83

0,01

-0,72

0,34

0,29

-0,19

-0,13

-0,64

0,24

Anlitade revisor i liten/stor utsträckning

16

-0,05

-1,34

-0,45

-0,17

0,29

-0,33

0,98

-0,07

0,57

-0,26

0,23

-0,39

-0,08

Lågt/högt internt informationsflöde

17

0,37

0,02

-0,46

-1,3

-0,82

-0,41

1,07

0,52

0,7

0,54

0,5

0,38

0,38

Sänkt ak har bidragit till färre/fler konkurser

18

0,74

1,97

-0,51

-1,28

-1,5

0,62

0,05

-0,9

-0,1

0,45

-0,3

-0,33

-0,53

Ftget hade i låg/hög grad kunnat undvika konkurs
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