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Sammanfattning 
Nästan alla företag oavsett bransch eller storlek har någon gång under sin levnad haft 
tillfälliga problem eller svårigheter. När en ekonomisk krissituation uppstår har företaget eller 
företagets borgenärer möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion. Denna utväg ges till 
företag som, trots sitt ekonomiska dilemma, anses ha en bärkraftig och lönsam affärsidé. 
Tanken är att det är bättre för samhället om företag som i grund och botten är lönsamma kan 
fortsätta att producera och bidra till samhällets ekonomiska utveckling. 

Bekymmer av ekonomisk karaktär kan uppstå av olika orsaker. Dessa orsaker kan variera i sin 
natur och det är ofta en kombination av olika anledningar som får företag på fall. 

Denna uppsats syfte är att identifiera och analysera de bakomliggande orsaker som medverkar 
till att företag kan drabbas av ekonomisk kris. Orsaksfördelningen ska därefter undersökas 
med utgångspunkt från företagens branschtillhörighet. Även hur svåra orsakerna är att 
bemästra ska utredas genom att analysera de undersökta företagens överlevnadsförmåga. 

Den förutsägande undersökningsmetoden har lämpat sig bäst då denna studie ska ge 
prognoser på vad som kan hända om vissa förutsättningar föreligger. Tillvägagångssättet har 
varit att systematiskt insamla data, sammanställa och analysera dem och sedan tolka 
resultatet. 

Teorikapitlet baseras och utgår från tidigare resultat. En redogörelse framförs över vad 
tidigare studier visat vara de mest frekvent förekommande orsakerna till ekonomiska 
svårigheter.  

Uppsatsens empiridel består av en redogörelse av ett utvalt datamaterial med information ur 
de tingsrättshandlingar, cirka 400 stycken, som berör företagsrekonstruktioner i Sverige under 
åren 2002 till 2004. Tonvikten har lagts på att utröna om företagen har drabbats av externa 
eller interna problem.  
 
Tidigare studiers iakttagelser och teori har analyserats mot det sammanställda datamaterialet 
över orsaker tillsammans med intervjuer av sakkunniga personer med varierande bakgrund 
och befattningar.  

Slutsatsen är att merparten av de företag som hamnar i ekonomisk kris gör det enbart på grund 
av faktorer som i grund och botten är påverkbara inom företaget. Resultatet visar att företag 
som har interna problem på individnivå även har svårt att bemästra sin besvärliga situation 
och överleva en längre tid. 

De externa bakomliggande orsakerna har ett bättre utfall än de interna. Även ett sunt företag 
kan drabbas av svårigheter som är utanför ledningens kontroll. När företaget ridit ut krisen är 
möjlighet till lönsamhet bättre än om krisen haft ett internt, ledningsrelaterat ursprung.  Denna 
slutsats är samstämmig med de tillfrågade experterna som alla vidhöll att en kompetent 
ledning är a och o för att driva ett företag framgångsrikt. 
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1 Inledning 
Det första kapitlet börjar med en beskrivning av problembakgrunden. Därefter ställs 
problemformuleringen samt de berörda frågeställningarna upp följt av syftet. Till sist 
redovisas de aktuella avgränsningarna för denna studie. 

1.1 Problembakgrund 
Nästan alla företag oavsett bransch eller storlek har någon gång under sin levnad haft 
tillfälliga problem eller svårigheter. För att företaget ska kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet har omstruktureringar eller avveckling av icke lönsamma delar varit helt 
nödvändiga. Det kan emellertid uppstå situationer då företaget har så allvarliga likvida 
problem att det kan behöva ställa in sina betalningar.  

Det finns olika stadier i ett företags liv i vilka de känsligaste perioderna för en stor ekonomisk 
kris inträffar, i tillväxtfasen och/eller i fasen nedgång eller ”evigt liv” (Folkesson, 2002). Se 
figur 1.1. 

  

 

1. Introduktion 

2. Tillväxt 

3. Mognad 

4. Mättnad 

5. Nedgång eller ”evigt liv”  
 

 

Figur 1:1. Stadier i ett företags liv (Folkesson, 2002, s. 16). 
Ett företags ekonomiska kriser och betalningsproblem kan vara av helt olika svårighet och 
karaktär. När skulderna är större än tillgångarna är företaget insufficient. Om skulderna är 
långsiktiga behöver detta inte vara kritiskt då företaget kan få in pengar till dess att skulderna 
faller till betalning (Stenberg & Sigbladh, 2003). 

Om ett företag däremot saknar likvida medel att betala en skuld som förfaller till betalning 
befinner sig företaget i en illikvid situation (Folkesson, 2002). Vid en illikvid situation kan det 
istället finnas andra medel i företaget som snabbt kan förvandlas till kontanter att betala 
skulderna med (Stenberg & Sigbladh, 2003). 

En än mer akut ekonomisk situation för företaget är när det hamnar på obestånd. Definitionen 
av obestånd står att finna i 1 kap. 2 § Konkurslagen: ”Med obestånd (insolvens) avses att 
gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna förmåga inte är endast 
tillfällig.” För att bedöma om en gäldenär är insolvent eller ej måste en prognos för framtiden 
göras. Det kan vara svårt att bedöma om ett företag verkligen är på obestånd eller om det rör 
sig om mindre allvarliga ekonomiska svårigheter. Om företaget har ställt in betalningarna 
eller saknar utmätningsbara tillgångar är företaget på obestånd (Stenberg & Sigbladh, 2003).  
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Insufficient Illikviditet Insolvens/obestånd

Skulderna är större än 
tillgångarna

Tillfällig 
betalningsoförmåga

Ej tillfällig 
betalningsoförmåga

Ej kritiskt om skulderna 
är långsiktiga

Finns tillgångar som  
kan omvandlas till 
kontanter

Saknar utmätningsbara 
tillgångar

Företagsrekonstruktion Konkurs

 
Tabell 1:1. Olika grader och karaktär av betalningsproblem. 

Ett företag som hamnat i en illikvid situation kan sedan hösten 1996 ansöka om ett 
rekonstruktionsförfarande då lagen om företagsrekonstruktion, LFR, trädde i kraft i Sverige.  

Innebörden av LFR är att tingsrätten, vid de flesta tillfällen efter en skriftlig ansökan av 
gäldenär eller borgenär, beslutar om företagsrekonstruktion får inledas eller ej. I denna 
ansökan ska bland annat en kortfattad redogörelse lämnas om företagets ekonomi och 
orsakerna till betalningssvårigheterna samt ett förslag till rekonstruktör. Rekonstruktörens 
uppgift är att upprätta en rekonstruktörsberättelse, vilken ska ge en bild av gäldenärens 
ekonomiska problem och orsaker till dessa. Den ska även innehålla en sammanställning som 
redovisar vilka åtgärder som måste vidtas för att syftet med företagsrekonstruktionen ska 
uppnås. Förutsättningar för företaget att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer 
undersöks också, så kallat ackord. Beslutet är giltigt i tremånadersperioder och kan därefter 
omprövas, dock maximalt i ett år (Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion). 

Den tidigare ackordslagen (1970:847) har lyfts in i stort sett oförändrad i LFR för att utgöra 
ett tänkbart led under en företagsrekonstruktion. För att kunna inleda ett 
rekonstruktionsförfarande var det tidigare enligt ackordslagen ett krav att företaget skulle vara 
på obestånd. Vid obestånd anses möjligheten att framöver betala sina skulder som obefintlig 
och att betalningsoförmågan därmed inte endast är tillfällig. Enligt LFR är det dock 
tillräckligt att företaget endast har illikviditet vilket innebär att betalningsproblemen endast är 
tillfälliga och förhoppningsvis går att lösa (Folkesson, 2004 och Oppenheimer, Blomberg, 
Nilsson, Reiner, Nylund, & Sjöstedt, 2003). 

Europeiska Kommissionen genomförde mellan åren 2002 och 2003 en studie tillsammans 
med flertalet experter från fjorton av EU:s medlemsstater, sju kandidatländer samt Norge. 
Syftet var att främja nyföretagarklimatet och rekonstruktionsförfarandet. Fyra centrala 
områden diskuterades inom ramen för projektet; 

 Tidiga varningssignaler 

 Rättssystemet 

 Nystart av företag 

 Sociala attityder 

I rapporten angående företagsrekonstruktioner nämner kommissionen att staten bör verka för 
att företag lättare ska kunna genomgå en företagsrekonstruktion. Dock framhålls även vikten 
av att företag som inte är livskraftiga ej bör få möjlighet att genomgå förfarandet. Det är för 
fordringsägarnas bästa som företag med en icke bärkraftig affärsidé bör likvideras fortast 
möjligt under ordnade former (Europeiska Kommissionen, 2003).  
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Det är inte bara staten som kan hjälpa företag att genomföra bättre och mer effektiva 
företagsrekonstruktioner. Även allmänheten kan ha en avgörande roll för hur bra ett företag 
klarar av en rekonstruktion och hur företaget också efter rekonstruktionsförfarandet kan 
fortsätta sin verksamhet. Exempelvis kan allmänhetens medvetenhet om obestånd och dess 
konsekvenser förbättras, vilket skulle kunna få till följd att den ”badwill” som idag omger 
företag som misslyckas minskas. Om allmänheten på grund av ett företags misslyckande 
slutar köpa varor och tjänster från det drabbade företaget finns det små möjligheter att det i 
fortsättningen ska kunna bli livskraftigt igen. Istället kan företaget tvingas att söka om 
konkurs. Företaget måste också få fortsatt stöd även från andra intressenter; som affärspartner, 
finansiärer och fordringsägare (Ibid.).  

Enligt rapporten är företagsmisslyckanden inte alltid företagets eget fel och bör således inte 
straffas i längden för något de inte kunnat råda över. Om företaget inte misslyckades på grund 
av sin egen inkompetens eller liknande vore det bättre för samhället om företaget kunde 
fortsätta att producera och bidra till samhällets ekonomiska utveckling. Studier gjorda av 
Boston Consulting Group visar att företagare som genomgått någon form av misslyckande 
bakåt i tiden lär sig av sina misstag. Denna kunskap använder de sedan i sitt företagande, 
vilket skapar produktivitet och ny sysselsättning som i sin tur bidrar till ökad BNP i landet. 
Det är därmed viktigt att samhället lär sig att det är acceptabelt att misslyckas så till vida 
företagaren inte hade kriminella avsikter (Ibid.). 

Syftet med en rekonstruktion är att få företag med betalningssvårigheter på fötter igen. De 
företag som är aktuella är de som på sikt ändå bedöms som lönsamma och som har en bär-
kraftig affärsidé. Företagsrekonstruktioner är, både ur ett samhällsekonomiskt och företags-
ekonomiskt perspektiv, av stor betydelse och nytta då en rekonstruktion kan leda till att 
företaget undviker konkurs. De åtgärder som utförs ska förbättra företagets lönsamhet och 
kreditvärdighet i ett längre perspektiv.  

I praktiken innebär rekonstruktionen två moment: dels en skuldsanering efter förhandling med 
borgenärerna (finansiell rekonstruktion) och dels en ändring i verksamheten (rekonstruktion i 
sak) så att den blir lönsam igen (Hellners & Mellqvist, 1997). 

Många författare anger i sina studier vilka orsaker som är ofta förekommande bland företag 
som hamnar på obestånd eller som ansöker om konkurs. Dock har ingen utförligare forskning 
omkring vilka av dessa orsaker som är de mest förekommande stått att finna.  

Denna uppsats har valt att undersöka om de företag som genomgått företagsrekonstruktion 
under åren 2002-2004 i Sverige har drabbats av externa eller interna problem. Av figur 1.2 
nedan framgår en grövre indelning av orsakerna. För en mer utförlig beskrivning om de 
interna respektive externa orsakerna, se avsnitt 2.5 samt bilaga 1. 

Orsaker

Interna Externa

Ekonomi-
Styrnings-
faktorer

Omkostnads-
faktorer

Affärs-
Styrnings-
faktorer

Marknads-
faktorer

Kund och 
lev. faktorer

Force majeure
faktorer

Individ-
faktorer

Orsaker

Interna Externa

Ekonomi-
Styrnings-
faktorer

Omkostnads-
faktorer

Affärs-
Styrnings-
faktorer

Marknads-
faktorer

Kund och 
lev. faktorer

Force majeure
faktorer

Individ-
faktorer

 
Figur 1:2. Orsakerna till betalningssvårigheter uppdelade på interna respektive externa orsaker  
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Studien har sammanställt ett datamaterial med information från alla tingsrättshandlingar, till 
ett antal av cirka 400, som berör företagsrekonstruktioner i Sverige under de ovan nämnda 
åren. Uppgifterna har hämtats främst från ansökan om företagsrekonstruktion och från 
rekonstruktörsberättelsen. Dessa företag är av skiftande karaktär beroende på faktorer som 
bransch, storlek och geografiskt läge. De har dock en gemensam nämnare och det är att de 
alla har bakomliggande problem som i sin tur har lett fram till en finansiell kris i företaget. 
Det är dessa problem tillsammans med teori och intervjuer av personer med expertkompetens 
inom området som denna uppsats undersökt närmare.  

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Det finns idag förutfattade meningar om korrelation mellan vissa branscher och ekonomiska 
problem. Att få en bekräftelse eller dementering av dessa genom att undersöka detta 
problemområde ses som väsentligt för intressenter såsom företagsfinansiärer, banker, 
advokater, forskare, revisorer och företagare, vilka alla sannolikt är angelägna om vidare 
forskning inom detta ämne. Även företagsrekonstruktioners slutliga resultat (utfall) framstår 
som relevant i förhållande till företagens huvudsakliga problem och branschtillhörighet.  

I första hand har studiens problemfokus varit följande frågeställning: 

- Vilka bakomliggande orsaker bidrar till att företag hamnar i ekonomisk kris? 

Efter att ha identifierat och kartlagt de bakomliggande orsakerna har även följande områden 
studerats: 

• Orsaksfördelningens utseende i förhållande till branschtillhörighet 

• Orsaksfördelningens utseende i förhållande till överlevnadsförmåga hos företag i 
ekonomisk kris 

• Branschtillhörigheten i förhållande till överlevnadsförmåga hos företag i ekonomisk 
kris 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att identifiera och analysera vilka problem som medverkar till att företag 
kan hamna i ekonomisk kris. Orsaksfördelningen ska därefter undersökas med utgångspunkt 
från företagens branschtillhörighet samt hur svåra orsakerna är att bemästra genom att studera 
de studerade företagens överlevnadsförmåga. 

1.4 Avgränsningar 
Tingsrättshandlingar rörande företagsrekonstruktioner från år 2002 till och med år 2004 har 
sammanställts. Att studera tidigare år än dessa hade inneburit alltför stor datamängd att 
hantera för omfattningen av denna studie. Anledningen till att 2005 års rekonstruk-
tionshandlingar inte ingår i underlaget beror på att en stor del av dessa ärenden inte är 
avslutade vid tiden för uppsatsarbetet. 

Tyngdpunkten har lagts på de bakomliggande orsaker som föranlett att företaget ansöker om 
företagsrekonstruktion, därmed görs ingen detaljanalys av själva rekonstruktionsförfarandet.  
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2 Metod 
Metodkapitlet avser att redogöra för den vetenskapssyn uppsatsen arbetats fram ifrån samt 
vilken metod som använts för att svara på undersökningens problemformuleringar och för att 
uppnå syftet. I detta kapitel redogörs även för hur data från datamaterialet klassificerats samt 
vilken teori som delvis legat till grund för detta. Sist i kapitlet lämnas en redogörelse för 
trovärdigheten av den valda metoden samt även kritik mot den. 

2.1 Vetenskapssyn 
Inom samhällsvetenskapen finns det framförallt två vetenskapliga synsätt, nämligen 
positivism och hermeneutik. Båda nämnda synsätt har använts i denna uppsats dels genom en 
analys av kvantitativa data, dels med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

De data som sammanställts i datamaterialet bygger på kvantifiering, eller så kallad 
omkodning av kvalitativa data, som är en utlöpare av positivismen. Kvantifiering av data ger 
en bättre förståelse och gör det lättare att utläsa sambanden mellan olika variabler 
(Gustavsson, 2004). Kvantitativa metoder tillämpas således för att analysera kvalitativa data 
och därmed  kunna svara på den uppställda problemformuleringen. 

Genom att använda en positivistisk syn kan författarna förhålla sig objektiva och osynliga i 
förhållande till det uppställda problemet (Patel & Davidson, 2003). 

Resultaten från den kvantitativa undersökningen har kompletterats med intervjuer med 
personer som är väl insatta i det studerade problemet. Detta har gjorts för att uppnå en bättre 
och djupare kunskap om problemområdet. Då den erhållna kvalitativa informationen behöver 
tolkas och förstås faller den under den hermeneutiska vetenskapssynen.  

Med hjälp av intervjuerna uppnås en mer holistisk syn på problemet och belyser inte enbart de 
fristående beståndsdelarna som skulle bli fallet om bara ett positivistiskt synsätt använts 
(Ibid.).  

Intervjuerna har genomförts efter det att arbetet inletts med datamaterialet och den 
kvantitativa analysen. Därmed har en förförståelse för problemet skapats, vilket kan göra det 
svårt att vara helt objektiv i tolkningen av intervjuerna. Med ökade kunskaper från 
intervjuerna utvecklas förförståelsen och erfarenheterna ytterligare (Ibid.). Förförståelsen har i 
och med detta påverkat det sätt intervjuerna genomförts. 

2.2 Val av metod 
Det är viktigt att välja en metod utifrån problemformulering och det uppsatta syftet. Nedan 
följer en redovisning av valda metoder samt varför de valts. Även andra metodalternativ 
redovisas och varför dessa inte lämpar sig för denna studie.  

2.2.1 Kvantitativ kontra kvalitativ forskningsmetod 
En variabel är kvantitativ om den ursprungligen antar numeriska värden. Alternativt är 
variabeln kvalitativ om ursprunget är från icke-numeriska värden. Inför en datorbearbetning 
ges värdet på en kvalitativ variabel siffror vilket innebär att variabeln kodas (Dahmström, 
2005).  

Denna studie har således använt kvalitativa variabler som till exempel branschtillhörighet och 
problemorsak. Till datorbearbetningen har data sammanställts från alla företagsrekon-
struktioner som ägt rum i Sverige under åren 2002-2004. Den information som ställts samman 
kommer från företagens ansökningar om företagsrekonstruktioner, från rekonstruktörs-
berättelsen och från tingsrätternas slutliga utlåtande om företagsrekonstruktionens utfall. Från 
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dessa handlingar har de angivna orsakerna till betalningssvårigheterna noterats, vilken 
bransch de tillhör samt företagsrekonstruktionens utfall.  

Kodningen av problemorsakerna gör det möjligt att studera procentuell fördelning per bransch 
och utfall för att sedan uttrycka och sammanställa detta grafiskt. Inför klassificeringen av 
orsakerna i kategorier har därmed subjektiviteten i den information som företagen och 
rekonstruktören själva angett reducerats. 

2.2.2 Undersökningsmetoder 
Det finns fyra olika undersökningsmetoder; explorativa, deskriptiva, explanativa och 
förutsägande. Den förutsägande undersökningsmetoden lämpar sig bäst då en studie ska ge 
prognoser på vad som skulle kunna hända om vissa förutsättningar föreligger (Lekvall & 
Wahlbin, 1993), vilket passar väl in på denna studies kriterier. Ansatsen är att undersöka om 
branschtillhörighet påverkar vilken typ av orsaker till betalningssvårigheter ett företag har 
samt om de olika orsakerna har en inverkan på företagens framtida överlevnadsförmåga. 

2.2.3 Ansatser 
Induktion och deduktion är två former av förklaringsmodeller varav den senare använts i 
denna uppsats. Induktion innebär att man studerar ett fenomen utan att först ha förankrat 
undersökningen i någon befintlig teori. En deduktiv ansats till det definierade problemet har 
valts då frågeställningarna har härletts från befintlig teori. Dessa frågeställningar har därefter 
prövats med hjälp av de empiriska undersökningarna vilka genomförts med vetenskapliga 
metoder (Patel & Davidsson, 2003). 

2.3 Datainsamling 
De data som krävs i en undersökning kan samlas in på olika sätt. Vid intervjuer är 
utgångspunkten att den information som krävs inte finns tillgänglig sedan tidigare vilket 
innebär en primärdataundersökning. Vid användning av redan insamlad data kan dessa 
användas direkt eller ytterligare bearbetning vara nödvändig vilket innebär en 
sekundärdataundersökning. (Dahmström, 2005) 

2.3.1 Primärkällor 
De intervjuer som genomförts räknas som primärinformation. Studien inleddes med tre 
intervjuer för att skapa förståelse om var intresset för studien låg i samhället.  

Vid senare tillfällen har ytterligare intressenter intervjuats utifrån de uppställda fråge-
ställningarna. Respondenterna har valts ut för att de har anknytning till det studerade 
problemet och för att de har en, för denna uppsats, eftersträvansvärd kompetens.  

En intervjuteknik med låg grad av standardisering och låg grad av strukturering har använts 
för denna uppsats (Patel & Davidson, 2003).  

Innan intervjuerna genomfördes togs en intervjuguide fram. Den innehåller vissa stolpar som 
är intressanta att diskutera kring. Denna struktur har valts för att gynna en öppen diskussion 
kring problemet där intervjupersonen fått optimalt utrymme att inrikta diskussionen mot det 
han eller hon anser viktigt. Intervjuguidens uppgift är att säkerställa att få svar på likartade 
frågor vid de olika intervjutillfällena och för att ingen viktig fråga ska falla i glömska. Den 
annars öppna diskussionen bidrar till att intervjurespondenten gärna får lägga till information 
som han eller hon anser har förbisetts under intervjun. För en mer utförlig bild av 
intervjuguiden, se bilaga 2.  
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För att respondenten skulle kunna förbereda sig inför intervjun samt även för att se om veder-
börande var rätt person för intervjun, skickades en kort sammanfattning av uppsatsens syfte 
och utförande ut i förhand via e-post.  

Personliga möten underlättar ofta intervjuer då det bidrar till en mer följsam och anpassnings-
bar undersökningsmetod (Bell, 1993). Genom att se personen som intervjuas kan även 
ansiktsuttryck läsas av. Intervjuerna har därför genomförts av båda uppsatsförfattarna. Genom 
att båda är närvarande minskar risken för feltolkningar och tillförlitligheten i registreringen av 
svaren ökar. Registreringen av svaren blir extra viktiga då intervjuerna ej spelats in. 
Anledningen till att inspelningsalternativet valts bort är för att det är mycket tidsödande samt 
att det kan hämma vissa intervjurespondenter vilket Ejvegård (1993) påpekar. Tyvärr har 
personliga möten inte kunnat ske med alla respondenter. Intervjun med Leif Nyberg har skett 
via telefon och e-postkorrespondens då han befinner sig Örebro. 

2.3.2 Sekundärkällor 
De rekonstruktionshandlingar som använts för att sammanställa datamaterialet är i form av 
sekundära data, vilket Sverke (2004) kallar registerdata.  

Även den litteratur som utgör grund till teorikapitlet räknas som sekundärkällor. För mer 
information om den litteratur som studerats hänvisas till avsnitt 2.4 om användning av tidigare 
kunskaper.  

2.4 Användning av tidigare kunskaper (teorier, modeller & 
utredningar) 

Tillämpade teorier är hämtade från böcker, artiklar och lagtexter. Det finns inte många studier 
som behandlar exakt det område som denna studie undersöker och därför har sökningar gjorts 
efter teorier som har anknytning till det studerade problemet. Några sökord som använts är 
företagsrekonstruktioner, konkurser och obeståndssituationer samt deras engelska motsvarig-
heter. Även information om orsaker som försatt företag i konkurs har varit av intresse för att 
kunna jämföra resultaten med tidigare studier. I teorikapitlet har de teorier som är av värde för 
denna studie sammanställts.  

Även proposition om rekonstruktion enligt LFR har studerats för att få insikt om varför denna 
lag kommit till och även vilka bestämmelser som kritiserats. Denna information har dock inte 
använts i teorikapitlet. Däremot har informationen bidragit till att öka förståelsen för det 
problem som studeras samt bidragit till problembakgrunden. 

Klassificeringen av orsakerna har gjorts genom granskning av rekonstruktörsberättelsen och 
ansökan om företagsrekonstruktion. Litteratur och artiklar har studerats för att ta fram en 
klassificering som passar bäst på de data som finns att tillgå.  

En av de modeller som inspirerat kodningsarbetet är B.M. Lambrechts modell som 
presenteras i artikeln ”The Impact of Debt Financing on Entry and Exit in a Duopoly”. Denna 
modell innebär kortfattat att orsaker till företags misslyckande kan kategoriseras i två grupper; 
”Common economic factors” och ”Firm-specific factors”. Ofta innebär misslyckanden en 
komplex interaktion mellan en mängd olika orsaker. Lambrechts modell analyserar i vilken 
ordning företag går i konkurs givet en viss industri och om denna ordning är influerad av en 
samling ekonomiska och företagsspecifika faktorer. Den ger en förståelse för varför en 
omorganisering av skulder hjälper vissa företag att överleva men för andra endast innebär en 
tidsfrist innan konkursen är ett faktum (Lambrecht, 2001).  

Även Ingrid Arnesdotters doktorsavhandling ”Om betalningsinställelse och offentligt ackord” 
har bidragit till kodningsarbetet av orsakerna till betalningssvårigheterna. I sin avhandling 
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beskriver hon en mängd olika orsaker som föranleder betalningsinställelse och offentligt 
ackord. Hon har klassificerat orsakerna som uppgetts i godemansberättelserna i huvud- och 
delgrupper på samma sätt som Gösta Kedner gjorde i sin rapport från 1970-talet. 
Huvudorsakerna i Arnesdotter och Kedners studie är bristande utbildning, otillfredsställande 
organisation, finansiering, investering, lönsamhet, företagsutveckling, planering och kontroll 
samt till sist faktorer utanför ledningens kontroll (Kedner, 1975; Arnesdotter, 1982).  

Dessa tidigare studier har framförallt bidragit till uppdelningen mellan interna och externa 
faktorer och att finna beskrivande benämningar på datamaterialets kategorier, se näst-
kommande avsnitt. 

2.5 Datamaterialet 
De orsaker som angetts har klassificerats in i externa respektive interna orsaker. De externa 
faktorerna anses ske utanför ledningens kontroll, medan de interna orsakerna har klassificerats 
i orsaker som är påverkbara av eller relaterade till ledning och ägare.  

De externa orsakerna som inträffar och inverkar på företaget utan att ledningen kan ha verkan 
på dess utfall har delats upp i tre underkategorier; marknadsfaktorer, kund- och leverantörs-
faktorer samt force majeure-faktorer. Till marknadsfaktorerna hör problem som allmän 
konjunkturnedgång, vilken orsakat minskad efterfråga på företagets produkter och tjänster 
vilket i sin tur påverkat omsättningen. Även ofördelaktiga fluktuationer i valutor och 
råvarupriser hör till marknadsfaktorer som bedömts som utanför ledningens kontroll. 

Till segmentet kund- och leverantörsfaktorer hör stora kreditförluster som orsakats av kund 
eller leverantörs konkurs eller likviditetsproblem. Hit hör även priskrig som orsakats av hög 
grad av konkurrensutsatthet, oskäliga prishöjningar hos leverantör samt oförmånliga 
hyresavtal. Tvist med motpart så som myndigheter, leverantörer eller kunder kan leda till 
kostsamma processer för ett företag och tillhör därför också detta segment. 

Den sista externa kategorin, force majeure-faktorer innefattar olika typer av naturkatastrofer, 
bränder, strejk, påtvingad flytt etcetera. 

De interna, ledningsrelaterade orsakerna har delats in i fyra grupper. I den första gruppen, 
ekonomistyrningsfaktorer, hittas problem som akut likviditetsbrist, obetalda skatter och 
avgifter, betalningsanmärkningar och finansieringsproblem som i sin tur bland annat kan bero 
på misslyckade nyemissioner. Under ekonomistyrning har även de orsaker som har 
anknytning till finansiella problem inom koncernen placerats. 

Den andra gruppen som döpts till omkostnadsfaktorer innefattar att ledning eller ägare har 
haft en bristande kostnadskontroll över de löpande utgifterna och/eller haft alltför stora övriga 
kostnader inom områden som expansion, utveckling och investeringar. De företag som inte 
lyckats anpassa sin kostnadsstruktur då förändrade marknadsförutsättningar har lett till 
minskad efterfråga och omsättning hamnar i denna kategori.  

Affärsstyrningsfaktorer omfattar exempelvis orsaker som att företaget har haft ett alltför stort 
ensidigt kundberoende eller alltför orealistiska marknadsprognoser. Med orealistiska 
marknadsprognoser menas bland annat en felaktig prissättning, låg lageromsättningshastighet 
eller att företaget har haft en historiskt dålig lönsamhet. Den tredje underkategorin i denna 
grupp är produktionsfaktorer vilka innebär bland annat kvalitetsproblem, reklamationer eller 
gammal teknologi.  

Sist bland de ledningsrelaterade orsakerna finns individfaktorer. Dessa orsaker har mer 
personlig karaktär och beror på en eller ett fåtal personer. Exempel på sådana problem är 
sjukdom, förskingring, tvister inom ledningsgrupp och även ineffektivitet och bristande 
kompetens. 
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Denna studie har fokuserats på de utlösande orsakerna i första hand. I de fall något av 
företagen angett flera orsaker och där ingen haft en klar utlösande roll har fler tagits med i 
studien, både externa och interna. Detta leder till att det i resultatredovisningen förekommer 
fler orsaker än antal företag.  

Till branschkategoriseringen har Affärsvärldens branschindex valts som mall då denna 
branschindelning stämde mycket väl överens med de olika verksamheter som de analyserade 
företagen bedriver. En översikt över dessa branscher med tillhörande underindex återfinns i 
bilaga 3. 

Med hjälp av Bolagsverkets Näringslivsregister har en sammanställning gjorts om företagen 
överlevde även efter det att ärendet avskrivits. Dessa uppgifter insamlades i slutet av april 
2006 och registrerades därefter i datamaterialet. Bolagsverkets statuskodning har använts för 
att beskriva företagens situation men har, för överskådlighetens skull, slagits samman till tre 
grupper vilka beskrivs i tabellen nedan. 

Bolagsverket Datamaterialet 
Konkurs inledd - företaget är under avveckling

Konkurs avslutad - företaget har upphört att existera

Likvidation avslutad Ej aktivt
Likvidation beslutad 

Avregistrerad – p.g.a. verksamheten upphört

Blankt – företaget är aktivt 

Fusion inledd Aktivt

Fusion avslutad 

Företagsrekonstruktion inledd - rekonstruktion är 
beslutad 

Företagsrekonstruktion 

 
Tabell 2:1. Statuskodning enligt Bolagsverkets Näringslivsregister, samt den indelning som använts till 
denna uppsats utfallsanalys. 

Om likvidation och fusion är avslutad är företaget upplöst. Detsamma gäller vid 
avregistrering. De företag som ej påträffats vid sökning hos Bolagsverket har i datamaterialet 
fått koden Ingen uppgift. 

2.6 Kritisk granskning av metoden 
En nackdel med den använda informationen är att den är härledd från företaget och 
rekonstruktörens uppfattning om orsakerna till den uppkomna situationen. Registrerade data 
utgör kanske inte hela sanningen då det i något fall kan vara så att varken företaget eller 
rekonstruktören förstår det verkliga problemet bakom de ekonomiska svårigheterna. Det kan 
även tänkas att företaget har anledning att dölja vissa saker i några av fallen. Gäldenären är 
ändå skyldig enligt 2 kapitlet §14 att lämna alla upplysningar om sin ekonomiska situation till 
rekonstruktören som är av intresse för rekonstruktionen av företaget (Lag (1996:764) om 
företagsrekonstruktion). Denna lag tillsammans med det stora datamaterial som använts gör 
att denna felkälla kan betraktas som försumbar, även om den självklart uppmärksammats.  

Den 1 januari 2004 ändrades reglerna om förmånsrätt. De nya förmånsrättslagarna innebär 
kortfattat följande; statens förmånsrätt för skatter och avgifter avskaffas, en ny lag om 
företagsinteckning träder i kraft, förmånsrätten för en hyresvärds fordran vid konkurs 
avskaffas samt att anställdas löneskydd vid konkurser stärks (RSV, 2003). Förhoppningen är 
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att färre företag skall behöva gå i konkurs och fler genomföra företagsrekonstruktion. Att 
denna lagändring trädde i kraft mitt i den tidsperiod som denna studie valt att granska anses 
endast ha påverkat själva antalet företagsrekonstruktioner men inte de bakomliggande 
orsakerna. 

I vissa tingsrättshandlingar har det fattats eller varit bristfällig information om vilken 
verksamhet företaget bedriver. Detta kan ha medfört att en del företag klassificerats in i fel 
bransch. I de fall företag är mångsysslare har en bedömning gjorts angående vilken 
verksamhet som är deras huvudsakliga och hänfört dem till den branschen. Det antal företag 
detta berör är dock litet och påverkar inte undersökningen i stort. I de fall ingen verksamhet 
kunnat utläsas har dessa rekonstruktionsärenden uteslutits ur undersökningen. 

I första hand har de orsaker som rekonstruktören angett i rekonstruktörsberättelsen eller i 
rekonstruktionsplanen använts för att få en mer objektiv syn på företagens ekonomiska 
problem. I de fall de nämnda orsakerna varit fler än en har bedömning gjorts av vilket 
problem som kom först och sedan utlöste de andra. I de fall detta inte varit möjligt har fler 
eller alla orsaker använts. Detta leder till att det finns fler orsaker till rekonstruktion än företag 
i undersökningen. 

Självklart begränsas studien även av hur välgjorda tolkningarna är av undersökningsmaterialet 
samt av det faktum att vissa branscher bara är representerade med ett fåtal företag. Ytterligare 
en svaghet i studien är att det insamlade datamaterialet, vilket berör företag som ansökt om 
företagsrekonstruktion, respondenters erfarenheter samt teori, generaliseras till att gälla 
företag i all sorts ekonomisk kris. I mångt och mycket har dock teorin och respondenterna 
baserat sina svar på erfarenheter inom konkursärenden, vilket ändå ger en bred utgångspunkt 
för analysen.  

De undersökta företagen kan ha påverkats av det rådande konjunkturläget under den givna 
perioden. Detta är emellertid inget som denna studie kunnat råda över givet dess 
begränsningar i tid och omfattning.  

Den kvalitativa metodansatsen möjliggör flexibilitet då det är möjligt att göra ändringar i 
upplägget under undersökningens gång. Denna flexibilitet kan samtidigt vara en svaghet 
eftersom den insamlade informationen då kan skilja sig mellan de olika respondenterna. 
Skillnaderna kan ha uppkommit genom att vår erfarenhet ökat under informations- och 
undersökningsfasen. Även intervjuerna kan skilja sig genom att ordningsföljden på frågorna 
är olika och genom vilka frågor som fått mer fokus under diskussionen (Holme & Solvang, 
1997). Dock är inte detta något stort problem för denna studie, då svaren inte är tänkta att 
användas för att jämföra de olika personernas åsikter, utan för att öka förståelsen för det 
uppställda problemet.  

Även intervjuarnas förförståelse kan förvränga svar och bidra till misstolkningar. Det 
Svenning (1997) kallar för analytiska felslut i form av att intervjuarna lyfter fram det som 
stödjer det de själva kommit fram till och på så sätt missar värdefull information. För att 
undvika feltolkningar har långa och ledande frågor, negationer och förutsättande frågor 
undvikits (Patel & Davidson, 2003).  

En fara i att använda sig av en deduktiv ansats är att den teori som ligger till grund för de 
uppställda frågeställningarna i allt för stor utsträckning påverkar undersökningen. Detta skulle 
kunna få till följd att undersökningen inte upptäcker något nytt (Ibid.). Då inga tidigare teorier 
som behandlar exakt de intresseområden denna studie behandlar har påträffats är inte heller 
detta ett stort problem. Den deduktiva ansatsen har snarare bidragit till ett objektivt 
förhållningssätt. 
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2.7 Uppsatsens tillförlitlighet 
För att en uppsats ska anses som tillförlitlig i sina resultat krävs det att den har utförts på ett 
objektivt sätt och att den innehar hög reliabilitet och validitet. Nedan redogörs för dessa 
begrepp i samband med hur studien utförts.  

2.7.1 Objektivitet 
Det är inte lätt att uppnå objektivitet i samhällsvetenskapen. Forskaren har alltid sina egna 
tankar om problemet, så kallad förförståelse, och i den kvalitativa delen är det svårt att helt 
bortse från denna aspekt. Med hänsyn till att datamaterialet redan sammanställts innan 
intervjuerna genomförts samt att förförståelsen även utökats med litteraturstudien innan kan 
objektiviteten i studien bli lidande. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan detta dock vara en 
tillgång för att tolka och förstå undersökningens problem.  

2.7.2 Reliabilitet  
I denna studie kan reliabiliteten påverkas genom tillförlitligheten i den kodning som 
genomförts av informationen från tingsrättshandlingarna. Det är möjligt att en annan forskare 
skulle tolka informationen på ett annat sätt. För att öka studiens reliabilitet har kodnings-
arbetet riktats mot så konsistenta tolkningar som möjligt (Lekvall & Wahlbin, 1993). En 
godtagbar reliabilitet innebär att de slumpmässiga felaktiga komponenterna i studiens 
empiriska data tagit ut varandra, vilket bör uppfyllas i denna studie då undersöknings-
materialet är så pass omfattande (Sverke, 2004). 

Intervjuarnas personlighet och färdigheter samt intervjusituationen kan alla påverka 
reliabiliteten på de genomförda intervjuerna (Merriam, 1994). Därför har ledande och 
förutsättande frågor undvikits i så stor mån som möjligt för att undvika att påverka 
respondenten. 

2.7.3 Validitet 
Hög validitet innebär att det som avsetts har undersökts, det vill säga, undersökningen är inte 
behäftad med systematiska fel. Detta kan jämföras med reliabiliteten som innebär slump-
mässiga fel. För att en undersökning ska vara reliabel krävs inte att undersökningen innehar 
validitet, men för att en studie ska ha validitet måste studien ha reliabilitet (Hellevik, 1996).  

Således beror bedömningen av validiteten på om författaren har uppfyllt syftet med att 
verkligen mäta de avsedda egenskaperna. Om detta ernåtts räknas validiteten som hög. Dock 
är det svårt att bedöma om den metod som använts har hög eller låg validitet och det slutliga 
beslutet bygger oftast på en subjektiv bedömning (Lekvall & Wahlbin, 1993).  

För att komma åt problemet om denna studies mätinstrument har hög validitet eller inte har 
olika tekniker använts. Exempel på två av dessa är att undersöka innehållsvaliditeten och den 
samtliga validiteten (Patel och Davidson, 2003). Enligt innehållsvaliditeten har frågorna till 
intervjuerna samt kategorierna till datamaterialet utformats efter den teoretiska referensram 
studien utgått ifrån. För att bedöma den samtliga validiteten har två olika tekniker använts för 
att mäta samma sak; den kvantitativa och den kvalitativa undersökningsmetoden. 

Även några av de steg Sverke beskriver i sin process för att säkerställa validiteten har varit till 
nytta för uppsatsen: 

 Det empiriska innehållet har granskats för att på ”intellektuell väg” bestämma om de 
använda mätinstrumenten utgör troliga indikationer av den teori som använts 

 Som nämnts tidigare är det ingen idé att undersöka validiteten om man inte vet om 
undersökningen har reliabilitet 
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 Resultaten har jämförts med liknande studier för att se om skillnader kan identifieras 

(Sverke, 2004). 
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3 Teori 
Teorikapitlet inleds med en redovisning av tidigare studiers erfarenheter och upptäckter. 
Även förutsättningarna för ett företag att kunna driva ett lönsamt företag kommer att tas upp 
och vilka varningssignaler och olika karaktärer som är vanliga att se hos företag som senare 
kan hamna på obestånd. Även olika modeller som kan användas för att identifiera dessa 
tidiga varningssignaler redovisas. Sist i kapitlet redogörs för vad tidigare studier visat vara 
de mest frekvent förekommande orsakerna till ekonomiska svårigheter. Mycket av teorin har 
använts för att öka läsarens förståelse för problem som kan uppstå i ett företag. Hur dessa 
påverkar företag kommer nämligen inte att beaktas närmare i empirikapitlet. 

3.1 Förutsättningar för att driva ett lönsamt företag 
Många studier tar upp vilka förutsättningar företag bör ha för att kunna drivas lönsamt och 
inte hamna på obestånd. Några av dessa tas upp i detta avsnitt. 

Affärsidé - En exklusiv affärsidé är mycket viktig för att ett företag ska lyckas (Nutek, 1992b). 
Det är viktigt att företagets verksamhet är förenlig med marknadens behov. Om det inte finns 
någon efterfrågan på det företaget erbjuder påverkar det både volymer och lönsamhet 
(Carlson, 2004). Lönsamhet är avgörande för hur företaget kommer att klara sig ifrån 
obestånd. Genom att öka intäkterna eller minska kostnaderna, eller båda, kan ett bättre resultat 
uppnås, vilket kan avhjälpa många kommande ekonomiska kriser (Lundén & Svensson, 
1995).  

I Nuteks studie om bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag framgår 
det att många av de intervjuade bankmännen har dålig erfarenhet av företagare som startar 
företag på grund av arbetslöshet. Företag som startas av personer som vill tjäna pengar, 
förverkliga en dröm eller vara sin egen har däremot en mycket bättre överlevnadsförmåga 
(Nutek, 1992b). 

Ledning - Ledningens kompetens och erfarenheter på områden som företagets produkter, 
produktion, kunder och marknad har stor betydelse om företaget ska kunna drivas på ett 
hälsosamt sätt (Svedin, 1992). En ledning tillsammans med de anställda vilka har en stor 
drivkraft och kompetens kan ändra ett företags vinstpotential, särskilt om kompetensen är 
kopplad till ett fåtal nyckelpersoner. En hög kompetens kan vara avgörande för ett företags 
framgångar då det är denna som ska användas för att analysera olika koncept som ska skapa 
goda förutsättningar (Carlson, 2004).  

Styrelsen - Även styrelsens sammansättning är mycket viktig för ett företags överlevnads-
förmåga. Styrelseledamoten bör ha en bred kompetens och ett stort engagemang för det 
enskilda företaget. De som Folkesson kallar för ”styrelseproffs” respektive ”sovande 
styrelseledamöter” är inte att föredra. Styrelseproffsen har alltför ofta för lite tid att ägna åt 
det enskilda företaget och de sovande styrelseledamöterna är ofta tillsatta endast för att lagen 
föreskriver det. De har därför ingen egentlig funktion och hjälper inte företaget fram i de 
viktiga besluten (Folkesson, 2002).  

Administration - Det krävs att ett företag har bra rutiner för informationshantering för att inte 
överflödig information ska störa och ta tid i arbetsprocessen (Carlson, 2004). Det är inte alltid 
den kreative entreprenören är rätt person även för de administrativa delarna av företaget. 
Enligt Stenberg och Sighblad (2003) är det snarare mer sällan att så är fallet. Det är därför 
viktigt att dessa innovatörer införskaffar nödvändig kompetens eller tar hjälp utifrån om hur 
företaget ska drivas. 



 14

Redovisning - Redovisningen är ett av de viktigaste redskapen ett företag kan använda sig av 
för att kunna drivas på ett framgångsrikt sätt. En bra redovisning hjälper företagsledningen att 
fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. En välskött redovisning kan till och med hjälpa företag att i 
rätt tid upptäcka eventuella kommande likviditetsproblem och obestånd (Lundén & Svensson, 
1995).  

Likviditet - En god likviditet är a och o för att ett företag inte ska komma på obestånd. För att 
upptäcka om företagets likviditet är tillräcklig kan en likviditetsbudget ställas upp. Den kan 
hjälpa företaget att upptäcka kommande luckor i kassaflödet redan innan de inträffar. En 
svacka i likviditeten kan innebära att företaget inte kan betala sina fakturor i rätt tid. Det finns 
dock ett antal sätt för att snabbt kunna bättra på likviditeten. Några exempel är att skaffa en ny 
kredit hos företagets bank, leasa istället för att äga saker, genomföra en nyemission eller sälja 
några av företagets tillgångar etcetera. Några av de åtgärder som föreslås är egentligen bara 
ett sätt att tillfälligt lätta på trycket, istället för att ta tag i de verkliga problemen (Ibid.). 

Marknadsföring - Företag som har ett känt varumärke kan lättare marknadsföra sina 
produkter/tjänster. Om företaget dessutom har patent på sin idé elimineras i princip 
konkurrenternas försök att ta sig in på marknaden. Välkända företag har också lättare att 
expandera. Båda dessa fördelar gör det lättare för det enskilda företaget att kunna styra priser 
och marginaler på marknaden (Carlson, 2004).  

Tillväxt och expansion - Om företaget befinner sig på en tillväxtmarknad kan företagets 
lönsamhet öka tack vare minskad konkurrens. Desto större marknadsandel som företaget får, 
desto större påverkan kan det ha på olika inköpskanaler och distributionsled. Detta leder till 
ökad vinstpotential då stora företag ofta kan pressa priserna och få bättre villkor (Ibid.). 

Dock kan en snabb tillväxt också tära på ett företags likviditet. Anledningen till att ett företag 
som i grunden är sunt med en bra affärsidé inte klarar av att växa alltför snabbt beror på att 
det måste använda sig av dyra finansieringslösningar såsom leverantörskrediter, bankkrediter 
och skattekrediter (Folkesson, 2004). Ofta ökar spannet mellan kundfordringar och 
leverantörsskulder samtidigt som mycket av företagets kapital binds i lager, inventarier samt i 
den löpande driften. Detta kan orsaka brist på kapital när fakturorna ska betalas (Lundén & 
Svensson, 1995). Att expanderande företag använder sig av lånade pengar för att finansiera 
tillväxten kan vara förödande om exempelvis banken bestämmer sig för att säga upp lånen 
eller kräver extra amorteringar (Gotthard, Karlmark, Palmér, & Thuresson, 1992). Den högre 
belåningsgraden utsätter även företaget för en större risk då det blir mer känsligt för 
omsättningsminskningar på grund av konjunktursvängningar eller kundförluster (Folkesson, 
2002).  

Kvalitet - Företag som erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet samt har en kompetent 
stab, har större möjlighet att styra prissättningen. En bra kvalitet bidrar också till att företaget 
blir mindre känsligt för konkurrenter på marknaden. Ett företag måste även ständigt utveckla 
nya produkter och tjänster så att de inte riskerar att tappa marknadsandelar till konkurrenter 
när de kan erbjuda nyare och bättre lösningar. Ett mindre teknikberoende företag har därför 
större möjlighet att öka vinstmarginalerna då de slipper höga utvecklingskostnader (Ibid.).  

Konkurrens - Det är bra för ett företag att slippa en stark konkurrens då det ofta leder till lägre 
tillväxt och minskad lönsamhet för företaget. På en konkurrensutsatt marknad finns en 
tendens till att strategierna inte längre utgår ifrån kundernas behov och produktutveckling, 
vilket är det sunda. För att skydda sig mot en höggradig konkurrens är det viktigt att 
företagets produkter exponeras bättre än konkurrenternas och det bästa sättet att uppnå detta 
är att företaget handhar egna distributionskanaler. Även en flexibel produktion är viktig då 
störningar från konkurrenterna lättare kan begränsas. De företag som har omvändbara resurser 
kan lättare hantera minskade volymer genom att hitta alternativa användningsområden. Detta 
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leder till en lägre sårbarhet för yttre faktorer och ökar därmed vinstpotentialen (Ibid.). 
Omvändbara resurser kan också hjälpa ett företag som är för beroende av ett fåtal 
leverantörer, vilket annars skulle kunna leda till dyra omställningskostnader eller till 
försämrad konkurrens (Hedman, 1994). 

Investering - Företag som kontinuerligt uppdaterar sin maskinpark eller som precis avslutat en 
investeringsfas har ofta ett bättre utgångsläge än sina konkurrenter som kanske precis står 
inför en stor investering. Att investera i nya maskiner är en stor kostnadspost på grund av 
kapitalkostnaderna och avskrivningarna. Även en jämn säsongsfördelning av intäkter är 
fördelaktigt för ett företag. Om exempelvis en säsong skulle gå förlorad måste nästa säsong 
kompensera för den förlusten (Carlson, 2004).  

Brottslighet - Även att de personer som är inblandade i företagets verksamhet har ärliga 
avsikter med företaget är viktigt för dess fortlevnad (Svedin, 1992). För att en person ska 
anses haft oärliga avsikter ska de kriminella handlingarna ha varit uppsåtliga. Även 
oaktsamhet kan straffas om avvikelserna anses som ett ej godtagbart beteende. Det är dock 
inte glömska, slarv eller misstag som straffas utan bara det som klassas som grov oaktsamhet 
(Edström, Lundén & Svensson, 1999). 

3.2 Karaktär och tidiga varningssignaler hos företag på obestånd 
Folkesson har funnit att varningssignaler kunnat utläsas långt innan en ekonomisk kris blivit 
aktuell i många av de krisdrabbade företag han arbetat med. Vilka varningssignaler ska då 
företagsledningen och andra av företagets intressenter vara särskilt uppmärksamma på? Det 
finns en mängd varningssignaler som kan hjälpa till att förutse en ekonomisk kris inom 
företaget. Nedan redovisas olika författares erfarenheter om tidiga varningssignaler. Även 
olika skeenden i ett företags liv som intressenter och företagsledningen ska vara vaksamma på 
när de inträffar redovisas. 

Ägarstruktur - Ett företag kan ha goda skäl till att ha många korsvisa ägare eller ha en ägare 
till många bolag eller ha verksamheter som går in i varandra. Man ska dock vara observant på 
denna typ av bolagsbildningar eftersom det ofta är svårt att i tid upptäcka tidiga varnings-
signaler. När krisen väl är ett faktum, drabbas ofta inte bara det företag som ursprungligen 
hade problem, utan det drar ofta med sig de andra bolagen i fallet (Folkesson, 2002).  

Att byta ägarstruktur från ett familjeföretag kan innebära att ”vi andan” försvinner, vilket 
påverkar de anställdas motivation till att arbeta. En ändrad ägarstruktur kan emellertid vara 
nödvändig då exempelvis de gamla ägarna förbrukat sitt förtroende hos sin omgivning. Därför 
kan en ändrad ägarstruktur vara både en positiv eller en negativ åtgärd beroende på 
omständigheterna (Ibid.).  

Likviditet - Det finns ett antal åtgärder ett företag kan använda för att bättra på sin likviditet. 
För olika intressenter kan dessa åtgärder tolkas som tidiga varningssignaler på att företaget är 
på väg in i en ekonomisk kris. Ett företags försämrade lönsamhet kan döljas genom 
”balansmässig kosmetika”, varför företagets verkliga tillstånd kan vara dolt länge. Denna 
skönhetsmiss brukar dock uppdagas i samband med att företaget behöver ansöka om nya 
krediter hos sin bank eller liknande kreditinstitut (Nutek, 1992a, s. 62). Att företaget försöker 
skaffa mer kapital genom att ansöka om nya krediter eller genom att ägarna sätter in mer 
kapital är ofta ett tecken i sig att det är illikvit. Likviditeten kan också ökas genom att ansöka 
om amorteringsfrihet och/eller bättre räntevillkor eller genom att företaget skjuter upp 
löneutbetalningar till efter månadsskiftet (Lundén & Svensson, 1995).  

Om företaget hyr eller leasar istället för att äga, eller om företaget säljer sina tillgångar för att 
istället leasa tillbaka några av dem kan detta vara ett tecken på att företaget är i behov av 
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likviditet. Likviditeten kan även ökas genom att företaget belånar eller säljer sina kund-
fordringar till finansbolag (Ibid.). Dessa transaktioner löser bara de ekonomiska problemen på 
kort sikt eftersom den verksamhet som ska generera pengar inte har ändrats. Däremot ökas 
troligen företagets driftskostnader samt att fordringsägarnas andel vid en eventuell senare 
konkurs blir mindre (Folkesson, 2002).  

Det kan också finnas ett bakomliggande skäl till att företag är angelägna om att få in sina egna 
fordringar tidigare. Även när ett företag börjar returnera redan beställda varor kan det vara ett 
tecken på att företagets likviditet inte är tillräcklig för att betala dem. En realisation av varor 
som inte infaller som vanligt kan även det vara ett tecken på att företaget är i desperat behov 
av kapital (Lundén & Svensson, 1995). 

Redovisning - Viss information om ett företag kan utläsas av de kvantitativa data som finns i 
företagets finansiella redovisning. Dåliga nyckeltal i jämförelse med branschgenomsnittet kan 
vara ett tecken på att företaget är på väg in i en obeståndssituation. Ett krisföretags finansiella 
siffror ska emellertid tas med en nypa salt eftersom det ofta har en bristfällig bokföring. En 
felaktig bokföring kan således medverka till att även företag som ej är lönsamma kan uppvisa 
bra nyckeltal (Folkesson, 2002).  

Tidpunkten för offentliggörande av ekonomiska rapporter speglar mycket väl om företaget har 
stora förluster eller ej. En del företag anser det vara värt en förseningsavgift eftersom ett 
dåligt resultat då kan döljas en längre tid. Även då ett företag ändrar sin policy för hur det ska 
offentliggöra sina redovisningar ska omvärlden reagera (Ibid.).  

I redovisningen kan också utläsas om företaget genomgått en kraftig omsättningsökning, 
vilken, som nämnts tidigare, kan leda till likviditetsproblem i framtiden (Edström et al., 
1999). En alltför snabb expansion kan fortare än man anar leda företaget in i konkurs. Om 
företagets ursprungliga idé var bärkraftig, tas den troligen upp av ett annat företag som 
fortsätter att utveckla den (Folkesson, 2002).  

Personal/revisor - Ett företag som tidigare haft en bristfällig ekonomifunktion kan vinna 
mycket på att anställa en kompetent ekonomiansvarig. Dennes uppgift blir att rensa upp i 
företagets ekonomi för att upptäcka fel och brister. Att en existerande ekonomichef avsäger 
sig sitt uppdrag kan vara ett tecken på att en ekonomisk kris är i antågande inom ett par 
månader. Även orsaken till ett byte av revisor bör utredas då det kan innebära en försämring 
för företaget om den nya revisorn inte är lika bra som den förra. Byte av revisor kan eventuellt 
motiveras med att företaget vill komma undan med något. Exempelvis kan företaget vilja 
aktivera utgifter istället för att periodisera dem till det räkenskapsår de kommer att utnyttjas. 
Aktivering av utgifter görs ofta för att undvika balansmässiga underskott. Detta ger en 
balansräkning som vid en obeståndssituation kan betraktas som en ballong då det kommer att 
uppdagas att det inte finns några tillgångar kvar. Detta är ännu en anledning till att företag ska 
ha en seriös ekonomiavdelning och anlita en bra revisor (Ibid.). 

Verksamhetsförändringar - Ett företag som genomgår vad Folkesson kallar ”förändrings-
hysteri” är ofta ett tecken på att företagsledningen vill få företaget att genomgå en snabb 
förändring för att få det på fötter igen. Dessa förändringar är dock oftast ytliga, som 
förändrade företagsnamn och logotype, byte av lokaler etcetera. Företagsledningen borde 
istället ta tag i de verkliga problemen som föranlett krisen. Dessa förändringar kan uppfattas 
som positiva utifrån, men är ofta mer kostsamma än lönsamma för företagen. De kan även i 
många fall vara ett spel för gallerierna då företagsledningen kan vilja avleda uppmärksam-
heten från de verkliga problemen (Ibid.).  

Även förändrade strategier, som att gå in i en ny marknad, är ofta dömda att misslyckas om 
dess underliggande orsak är att företaget går dåligt på hemmamarknaden. För att citera 
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Folkessons egna ord: ”Ett företag som inte lyckas på sin hemmamarknad, kommer sannolikt 
inte heller att lyckas på exportmarknaden.” (Ibid., s. 34).  

Ekonomiska kriser är också vanliga i samband med att företag går in i en ny bransch. Ofta går 
det inte att applicera de gynnsamma strategierna från den tidigare branschen i den nya. Den 
ursprungliga taktiken är ofta att företaget lättare ska klara sig genom en nedgång i den ena 
branschen genom att då kunna tjäna pengar i den andra. Folkesson har dock märkt att denna 
taktik sällan fungerar då de branscher företagen är verksamma i ändå tycks drabbas av kriser 
samtidigt (Ibid.).  

Beroendeställning - En varningsklocka bör ringa hos både företaget och dess intressenter när 
det är beroende av en enda kund, leverantör, nyckelperson, produkt eller en idé. Om någon av 
dessa förutsättningar skulle försvinna kan hela företaget stå och falla med det (Ibid.). Ett för 
stort kundberoende kan leda till en oekonomisk överkapacitet om någon av nyckelkunderna 
skulle gå förlorad. Det blir även svårare för företaget att styra prissättningen och marknaden 
Dock kan de företag som tidigt specialiserat sig på en vara eller en kund ofta ha större 
möjligheter än dess konkurrenter att bli lönsamma (Carlson, 2004). 

Konsumtion - Företagsledare som spenderar mycket pengar på diverse lyxartiklar ger gärna 
sken av att det är acceptabelt att ”slösa” med företagets pengar även för de övriga anställda. 
När denna konsumtion går till överdrift, kan det också vara ett tecken på att företaget försöker 
suga ut det mesta som går medan det är på väg in i en stundande konkurs. Lyxartiklar som 
extrema lyxbilar, dyra mattor och dyr konst är enligt Folkesson betydligt vanligare i 
konkursföretag än i företag generellt (Folkesson, 2002). Konsumtion av lyxartiklar är således 
en varningssignal av två skäl; att företaget slösar med de medel som finns att tillgå eller att 
ledningen redan insett att företaget kommer att gå i konkurs och därför passar på att leva det 
goda livet medan det ännu går.  

Betalningsproblem - Att ett företag lägger upp en avbetalningsplan tyder troligen på att det 
har allvarliga betalningssvårigheter (Lundén & Svensson, 1995). När det gått så långt att 
företaget ansöker om att få anstånd med sina betalningar eller ett ackord, är företagets 
betalningssvårigheter ofta ett faktum. Betalningsanmärkningar, obetalda skatter, utmätningar, 
konkursansökningar med mera är exempel på sena varningssignaler. Ofta är då skadan redan 
skedd och företaget redan alldeles för nära ett rekonstruktionsförfarande eller en konkurs 
(Folkesson, 2002). 

3.3 Att upptäcka och förebygga uppkomsten av ekonomiska kriser 
I detta avsnitt behandlas modeller och analysmetoder ett företag kan använda för att i ett tidigt 
skede upptäcka och förebygga ekonomiska kriser.  

3.3.1 Credit Scoring 
Ett sätt att upptäcka tidiga varningssignaler är genom en så kallad scoringmodell. Med hjälp 
av statistiska metoder kan en scoringmodell som bygger på historiska data och antaganden om 
framtiden förutspå om ett företag kommer att hamna i betalningssvårigheter inom ett par år 
(Caouette, Altman & Narayanan, 1998). Den sjuvariabla ZETA-modellen som utvecklades på 
1970-talet kan ge information om en kommande konkurs i ett företag upp till fem år innan den 
inträffar. Precisionen ett år innan konkurs är så pass hög som 90 procent och fem år tidigare är 
den 70 procent (Altman, 1993). 

Idag används modellen framförallt av olika kreditinstitut för att förutse en eventuell låntagares 
återbetalningsförmåga. Modellen identifierar de kvaliteter som karakteriserar ett hälsosamt 
företag. Genom att undersöka dessa kvaliteter i oändligt många dimensioner, genom en så 
kallad multivariat modell, kan ett totalt betyg för företaget fås fram (Caouette et al., 1998).  
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Att ett företag skulle konstruera en scoringmodell själva är lite väl ambitiöst. Istället kan 
generella scoringmodeller användas vilka är utformade för att passa fler användare. För att ta 
reda på vilken riskklass det specifika företaget innehar kan det vända sig till ett kredit-
upplysningsföretag som Upplysningscentralen (UC) eller Dun & Bradstreet (D&B).  

3.3.2 Att upptäcka och identifiera olika risker 
I sin bok om hur företag ska kunna arbeta med olika analysmetoder för att upptäcka varnings-
signaler och styra mot uppställda mål skriver Carlson (2004) att företag är utsatta för två typer 
av risker. 

Två typer av risker

Affärsrisk Rörelserisk

Strukturell risk Finansiell risk

•Konkurrensklimatet
•Kunder & leverantörer
•Marknadssituation
•Produktlivscykeln
•Affärsidéns kvalitet

•Kapitalstruktur
•Kassaflöden
•Räntemarginaler
•Räntevillkor

•Kostnadsstruktur
•Investeringsstruktur
•Personalstruktur

Två typer av risker

Affärsrisk Rörelserisk

Strukturell risk Finansiell risk

•Konkurrensklimatet
•Kunder & leverantörer
•Marknadssituation
•Produktlivscykeln
•Affärsidéns kvalitet

•Kapitalstruktur
•Kassaflöden
•Räntemarginaler
•Räntevillkor

•Kostnadsstruktur
•Investeringsstruktur
•Personalstruktur

 
Figur 3:1. Två typer av risker ett företag är utsatta för (Carlson, 2004). 

Affärsrisken påverkas av externa faktorer (omvärlden) som konkurrensklimatet, kunder och 
leverantörers styrka samt beroende på om marknaden befinner sig i en tillväxt-, mognad- eller 
nedåtgående fas. Affärsrisken företaget utsätts för påverkas också av var i produktlivscykeln 
produkten/tjänsten befinner sig samt affärsidéns kvalitet.  

Rörelserisken som avser interna faktorer i företaget delar Carlson upp i strukturella och 
finansiella komponenter. De strukturella komponenterna påverkas av företagets förhållande 
mellan fasta och rörliga kostnader, investeringar samt personalens åldersstruktur, kapacitet 
och kompetens. Den finansiella risken påverkas istället av den kapitalstruktur företaget har, 
kassaflöden, räntemarginaler och räntevillkor (Ibid.).  

Affärsrisken bedöms utifrån en kvalitativ analys medan rörelserisken lättast bearbetas genom 
kvantifieringar av olika mätningar och nyckeltal. 

Genom att hantera dessa risker i förhållande till varandra kan företag lättare bedöma den 
position de har samt vad den positionen får för konsekvenser. Olika kombinationer av risker 
ger skilda riskklassificeringar. Se tabell 3:1 nedan.  
Affärsrisk Position

Strukturell Finansiell

Hög Hög Hög Farlig
Hög Hög Låg Riskfylld
Hög Låg Hög Riskfylld
Hög Låg Låg OK?

Låg Låg Låg Säker
Låg Låg Hög Stabil
Låg Hög Låg Stabil
Låg Hög Hög OK?

Rörelserisk

 
Tabell 3:1. Olika kombinationer av risker samt deras riskklassificering (Carlson, 2004, s. 22). 
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3.3.3 Operationella och finansiella risker 
Hedman (1994) beskriver risker som operationella respektive finansiella risker. Mellan dessa 
risker ska det finnas en balans, vilket även Carlson beskrev. ”Om den operationella risken är 
hög så bör den finansiella risken vara låg och omvänt.” (Ibid., s. 23).  

Operationella risker är: 

 Beroende av nyckelpersoner – specialister, ledande befattningshavare och viss 
utrustning 

 Brist på resurser i allmänhet – personal, energi och lokaler 

 Leverantörsrisker – leverantörsberoende och kvalitet 

 Kundrisker – kundstruktur, kreditrisker och kundanpassning 

 Samhällsförändringar – ändring av lagstiftning, infrastruktur och värderingar 

 Strukturförändringar – flera olika risker samtidigt 

Finansiella risker är: 

 Risk för obestånd eller konkurs – det egna kapitalet är förbrukat 

 Likviditetsrisk – förmågan att kunna betala skulder när de förfaller till betalning 

 Kapitalkostnadsrisk – finansieringskostnaderna ändras 

(Ibid., s. 23-24). 

3.3.4 Risker i förädlingscykeln 
Som redan nämnts av både Folkesson och Carlson så är ett företag mycket sårbart för avhopp 
av nyckelpersoner, prishöjningar, variationer i kvaliteten och dylikt när det befinner sig i en 
beroendeställning av ett fåtal leverantörer, kunder, resurser eller samhällsfaktorer. Företagare 
bör därför i ett tidigt skede gå igenom de risker som finns i den egna förädlingscykel för att 
kunna förhindra att eventuella kriser uppstår eller vara beredda på dem om de skulle 
uppkomma.  

Leverantörsrisk - Vilka leverantörer ett företag anlitar har stor betydelse, enligt Hedman. Han 
anser att företag bör fokusera på ett antal frågor i analysen av sina leverantörer och även vilka 
konsekvenser eller åtgärder som kan bli nödvändiga. Några exempel hämtade ur Hedmans 
bok är: 

Hur många olika leverantörer har företaget? Tvingas företaget anpassa sin produktion efter 
leverantören eller kan priset på varorna bli för högt om det är få eller bara en leverantör? Är 
företaget känsligt för prisfluktuationer och kan dessa prisändringar förutses? Finns det 
substitut på varor och leverantörer och vad skulle det kosta? Hur beroende är leveranserna av 
ett fungerande nätverk/infrastruktur och hur kan det påverkas av olika former av störningar? 
Vilken kvalitet håller varorna och hur jämn är den? ”Kan man inte anpassa sin kostnadsmassa 
eller ersätta en förlorad agentur, kan ett företag gå från vinst till obestånd på mycket kort tid.” 
(Ibid., s. 26). 

Produktionsrisk - Använder sig företaget av konkurrenskraftiga produktionsmetoder och 
tekniker? Är man flexibel i produktionen om marknadsförhållandena skulle ändras? Hur ser 
behovet av personal ut, specialister och nyckelpersoner eller är verksamheten 
personalintensiv? Vilken erfarenhet har ledning och styrelse att styra verksamheten? 

Kundrisk - Har verksamheten inriktats mot en eller ett fåtal kunder i ett eller ett fåtal segment? 
Är produkterna knutna till någon form av långsiktigt åtagande i form av service och garantier? 
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Hur lång livslängd har produkterna och kan de lätt ersättas av andra liknande produkter som 
redan finns eller kommer att finnas på marknaden? 

Kreditrisk - Ju längre betalningsvillkor företag har desto större blir kreditrisken. Ett större 
antal och en större spridning bland kunderna kan minska kreditrisken. Det är viktigt att ha 
kunnig personal som driver in fordringar i tid eftersom försenade betalningar leder till ökad 
kapitalbindning och ökade kostnader för varje försök till indrivning.  

Affärsrisken och förädlingscykeln - Ju längre förädlingscykel en produkt har desto större blir 
affärsrisken. Detta beror på att mer kapital binds i produktionen och det tar tid innan företaget 
får betalt för de utlägg de gjort. Ökad kapitalbindning kräver i många fall extern finansiering 
vilket ökar kostnaderna ytterligare för produktionen. Även risken att de inte ska få täckning 
för de ackumulerade kostnaderna vid en försäljning ökar. Den långa förädlingen ökar även 
risken för inkurans och ökad konkurrens från andra företag. 

Hög

Låg

Risk

Förädlingsvärde

Tid Hög

Låg

Risk

Förädlingsvärde

Tid

 
Figur 3:2. Affärsrisken (Hedman, 1994, s. 27). 

3.3.5 Riskminimering genom analys 
Om ett företag har många kunder och leverantörer med en hög riskfaktor ökar även företagets 
egen risknivå (Carlson, 2004). Det är därför av betydelse att företaget bedömer dessa risker 
och ser över hur de kan minimeras.  

Genom att undvika kunder med låg betalningsvilja kan företaget minska sina risker. Många 
företagare litar för mycket på gamla kunders betalningsförmåga och följer således inte upp 
kunden tillräckligt. Självklart ska även nya kunder följas upp, i synnerhet om det handlar om 
så stora belopp att företaget inte har råd att förlora pengarna. Genom att i största mån undvika 
att sälja på kredit eller begära förskottsbetalning kan företag minska sina risker ytterligare. 
Även avtal om återtagandeförbehåll eller säkerheter minskar företagets risk att inte få igen det 
som sålts (Edström et al., 1999).  

Företagets leverantörer bör inneha en god kvalitet för att kunna producera och leverera den 
kvalitet som efterfrågas på marknaden. Därför kan även en analys av leverantörerna vara 
avgörande för ett företags framtida affärer. En viktig egenskap hos leverantörer är att de 
bedöms ha en god överlevnadsförmåga. Denna är av betydelse eftersom företag som hamnar i 
ekonomiska svårigheter lätt kan tulla på kvaliteten i det material som levereras till kund. Även 
leveranser i tid är en förutsättning för att det egna företagets produktion ska fungera (Stenberg 
& Sigbladh, 2003).  

3.4 Orsaker till betalningssvårigheter enligt tidigare studier 
Till detta avsnitt har tidigare studier på området studerats angående orsaker som föranlett 
företag att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion. De orsaker som nämnts av olika 
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författare har delats in i interna respektive externa orsaker enligt samma klassificering som 
använts i denna uppsats.  

3.4.1 Interna orsaker 
I sin juridiska doktorsavhandling kom Kedner (1975) fram till att den främsta orsaken till 
varför företag inom svenskt näringsliv hamnat i konkurs berodde på låg omsättningshastighet 
samt pressade priser på grund av hög konkurrens. Hela 16 procent av fallen drabbades av 
denna orsak. 

Slarv eller bristfälliga kompetens om hur ekonomistyrningen i företaget ska skötas kan, som 
nämnts tidigare, leda till att företagaren inser alldeles för sent att företagets ekonomi är 
ohållbar i längden. I Kedners avhandling hamnar bristande intern kontroll och styrmedel, så 
som budgetering och kalkylering som den näst mest förekommande orsaken till att de 
undersökta företagen hamnat på obestånd (Kedner, 1975). 

Persson och Tuula (2000) fann i sitt tidigare arbete Är lagen om företagsrekonstruktion en 
papperstiger? att för stor lagerhållning är ett problem hos många av de företag som ansökt om 
företagsrekonstruktion mellan åren 1996 och 2000. Ett företag som drivs av en okunnig 
ledning med alltför stor optimism kan lätt dra på sig ett för stort lager. 

Kedner fann att ledningens bristande kunskaper i åtta procent av fallen varit orsak till konkurs 
(Kedner, 1975). En inkompetent ledning är även enligt Strömberg och Thorburn (1996) en 
anledning till varför företag hamnar på obestånd. Nellbeck skriver i sin handbok om 
krishantering i företag att okunskap hos ägare och ledning ofta leder till felaktiga beslut. 
Felaktiga beslut kan bidra till att hela företagets affärskoncept är feltänkt, vilket i sin tur 
kanske gör det hopplöst att förverkliga. Dessa misslyckade affärsbeslut leder enligt Strömberg 
och Thorburn (1996) till en alldeles för låg lönsamhet hos företaget.  

Strömberg och Thorburn (1996) erfor, i sin empiriska undersökning om orsaker som 
föranledde insolvens, att ledningens personliga problem låg bakom tillståndet. Det kan vara 
att en person som innehar en nyckelfunktion blir allvarligt sjuk eller i värsta fall avlider.  

Nellbeck (2004) beskriver att företag som bedriver verksamhet med kriminellt uppsåt eller att 
någon anställd gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet kan vara en bidragande orsak till 
att vissa företag hamnat i ekonomisk knipa. Även Persson och Tuula (2000) och Strömberg 
och Thorburn (1996) har visat på förekomsten av detta. 

Ett företag med dålig lönsamhet hamnar lätt på obestånd. En obeståndssituation kan 
emellertid även uppkomma då företag uppvisar en god lönsamhet. Som nämnts tidigare är 
nämligen även en god likviditet viktig för att företag ska klara av att betala fakturor i tid 
(Edström et al., 1999). Nuteks rapport visar att likviditetsproblem är den vanligaste orsaken 
till att ett företag ställer in betalningarna (Nutek, 1992b).  

En annan orsak till att företag hamnar på obestånd är att otidsenlig maskinteknik och 
utrustning används, vilket leder till att företaget inte längre kan konkurrera om kunderna på 
samma villkor som tidigare. Det kan vara att företaget inte kan konkurrera om priset på grund 
av en mer kostsam framställning eller overheadkostnader för en produkt eller tjänst eller att de 
inte kan konkurrera med den kvalitet andra företag kan erbjuda. Ofta beror denna icke 
existerade uppdatering på att företaget drivs av en föråldrad och/eller oengagerad 
familjestyrelse eller ledning. Detta kan i sin tur bidra till att företaget inte längre drivs på ett 
lönsamt sätt (Nellbeck, 2004). Även Persson och Tuula (2000) har funnit i sina 
undersökningar att många företag inte ändrar sin kostnadsstruktur och produktion trots att 
förutsättningarna på marknaden ändrats. Stigande kostnadsökningar i form av lönehöjningar, 
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varuinköp, hyror etcetera var i åtta procent av fallen Kedner (1975) undersökte den 
bidragande orsaken till att företagen varit tvungna att ansöka om konkurs. 

Företag som genomgår en kraftig expansion, som gör stora investeringar eller som har mycket 
höga kostnader i uppstartningsfasen har alla en ökad risk att hamna på obestånd i ett senare 
skede (Persson & Tuula, 2000). Snabb expansion i konjunkturkänsliga branscher är särskilt 
utsatta, i synnerhet då expansionen skett i en bransch med låga försäljningspriser på grund av 
den rådande konjunkturen (Nellbeck, 2004).  

Nellbeck (2004) anser att förvärv av problemföretag inte heller är en lyckad strategi, särskilt 
inte om de köps med lånade pengar. Han varnar för att dessa företag kommer dränera moder-
bolaget då det kommer att behöva mer och mer rörelsekapital för att överleva. 

För hög skuldsättningsgrad i allmänhet framstår inte som en bra idé för företag som vill vara 
livsdugligt enligt Strömberg och Thorburns (1996) erfarenheter. Persson och Tuulas (2000) 
studie visar att en olönsam finansiering för företaget ofta leder till insolvens. I Kedners 
avhandling fann han att fem procent av konkursfallen hade startat med för litet eget kapital 
eller så hade ägarna inte tillfört tillräckligt med kapital i företagens expansionsfas (Kedner, 
1975). Även Nellbeck (2004) hävdar att ett för litet eget kapital kan leda till problem för 
företaget. Särskilt om det undermåliga kapitalet kombineras med okunnighet och för stor 
optimism. Många av de företag som hamnar på obestånd i Sverige är nystartade 
enmansföretag. 

Både Persson och Tuula (2000) och Strömberg och Thorburn (1996) har funnit att många 
företag drabbas av ekonomiska svårigheter på grund av ekonomiska problem inom koncernen. 
Det kan vara allt från att moderbolaget är insolvent till att det redan försatts i konkurs.  

Ett företag kan också hamna i ekonomiskt trångmål på grund av att en kund försatts i konkurs 
(Strömberg & Thorburn 1996). Denna orsak kan även räknas till externa orsaker. 
Anledningen till att den ändå tas upp som en intern orsak är att företaget drabbas hårt av 
förlusten av en inkomstkälla, särskilt då det har ett stort beroende av en eller ett fåtal stora 
kunder (Persson och Tuula (2000). Som nämnts tidigare har även företagets rutiner att följa 
upp sina kunders ekonomiska situation brustit. Att följa upp sina kunder är enligt Carlson 
(2004) viktigt om företaget är beroende av endast en eller ett fåtal. Men visst kan det även 
vara så att företaget ibland blir tvunget att utföra ett riskfyllt uppdrag istället för att inte få 
några.   

Tvister och oenigheter kan bli så kostsamma att företag hamnar på obestånd (Persson & 
Tuula, 2000 och Strömberg & Thorburn, 1996). Beroende på om dessa oskiljaktigheter sker 
inom företaget mellan aktieägare, ledning och styrelse, eller om de sker mot en extern motpart 
kan dessa tvister hamna under både externa och interna orsaker.  

3.4.2 Externa orsaker 
De externa orsaker som nämnts av författarna är inte lika många till antalet som de interna. 
Det gör dem dock inte mindre betydelsefulla för ett företags framtidsutsikter. Företags-
ledningen kan mestadels inte göra något åt dessa externa problem, varför de kanske blir än 
viktigare för ett företags förmåga att överleva eller inte.  

Att en kund försätts i konkurs eller får betalningssvårigheter vilket leder till att företaget inte 
kan få betalt för uppdrag de redan utfört kan lätt försätta ett företag i ett ekonomiskt dilemma 
(Persson & Tuula, 2000 och Strömberg & Thorburn, 1996). Denna orsak angavs även som en 
intern orsak, och åtskillnaden för hur orsaken ska klassificeras, beror på ledningens 
uppföljning av kunden innan uppdraget genomfördes och om det var den enda kunden som 
företaget kunde leverera till. Det kan vara så att konkurrensen är mycket hård bland olika 
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leverantörer, men det kan också bero på att det bara finns en kund som efterfrågar företagets 
produkter eller tjänster.  

Även om en leverantör försätts i konkurs kan företaget drabbas hårt (Persson & Tuula, 2000). 
Det kan vara svårt att hitta en annan leverantör som kan leverera samma vara, till samma 
kostnad och inom de tidsramar som företaget behöver för att självt kunna bedriva sin 
verksamhet vidare (Hedman, 1994).  

Ett företag som inte kan häva olönsamma kontrakt kan hamna i ekonomisk knipa visar 
Persson och Tuulas (2000) studie. Denna orsak kan bara räknas som extern om det inte gick 
att förutspå att detta kontrakt skulle bli oförmånligt för företaget. Dessa oförmånliga kontrakt 
kan i slutänden enligt Strömberg och Thorburn (1996) leda till kostsamma kontraktstvister, 
vilket kan spä på det oförmånliga kassautflödet om företaget skulle förlora.  

Andra externa störningar företag kan råka ut för är oförmånliga valutakursförändringar och 
räntehöjningar. Det är problematiskt för ett företag att expandera om det är verksamt i en 
bransch som är utsatt för negativa makroekonomiska krafter (Nellbeck, 2004). Denna 
osäkerhet kan dock företagsledningen minska genom till exempel hedgefonder. Det kostar lite 
att säkra dessa störningar, men kan vara bra om inte företaget har råd att förlora det som 
satsats. Därför kan även denna externa påverkan också höra till interna orsaker.  

Vissa företag som varit tvungna att ansöka om företagsrekonstruktion i Persson och Tuulas 
(2000) studie hade drabbats av så kallade force majeure-händelser. Detta kan vara allt från 
brand och strejk till naturkatastrofer.  

Även konkurrensen på marknaden är avgörande för hur företag kommer att klara sig (Nutek, 
1992b). Om exempelvis ett priskrig bryter ut kan det leda till minskade marginaler för 
företaget, vilket kan föranleda en stundande ekonomisk kris.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet hämtat från tingsrättshandlingar och en 
resultatredovisning över detta. Därefter görs en jämförelse mellan företagsrekonstruktioner 
och konkurser. Slutligen presenteras material från de intervjuer som genomförts 

Empirikapitlet inleds med en faktaruta över de undersökta företagen som ansökt om 
företagsrekonstruktion mellan de studerade åren.  

Denna tabell åskådliggör dels 
hur fördelningen ser ut per år 
samt hur urvalet gjorts för att 
få fram det slutgiltiga antalet 
undersökta företag.  

Studien omfattar 401 företag 
varav: 

 Sju företag saknar upp-
gift om orsak  

 Två företag saknar upp-
gift om bransch 

 Två företag saknar upp-
gift om både bransch 
och orsak  

Ett moderbolag med 37 
dotterbolag (i tabellen intill 
kallad koncern A) har ansökt 
om företagsrekonstruktion av 
samma anledning. Av dessa 
har endast ett av dotter-
bolagen tagits med i studien 
då resultatet annars blir 
missvisande på grund av den 
stora påverkan företagen 
skulle ha på statistiken. 
Dessa företag var verksamma 
inom dagligvaruhandeln med 
underkategori konsument-
varor. Därmed ingår totalt 
354 företag i studien.  

 

 

4.1 Resultatredovisning 
För att på ett överskådligt och förståeligt sätt kunna visa resultatet av undersökningen har ett 
antal olika diagram sammanställts. I första hand har studiens fokus varit de bakomliggande 
orsakerna till företagens betalningsproblem. I studiens intresse ligger även viljan att 
undersöka om orsaksproblemen skiljer sig åt mellan branscher och om utfallet skiljer sig åt 
mellan olika orsaker och branscher. 

Tabell 4:1. En sammanfattande faktatabell över de studerade 
företag som genomgått en företagsrekonstruktion mellan år 2002-
2004.

företag 
totalt

med i 
studien

utan 
koncern A

135 130 130
129 124 124
137 136 100
401 390 354

företag 
totalt

med i 
studien

utan 
koncern A

Ekonomisk förening 3 3 3
Enskild firma 7 7 7
Handelsbolag 5 5 5
Ideel förening 1 1 1
Kommanditbolag 1 1 1
Privat aktiebolag 348 343 307
Publikt aktiebolag 21 17 17
Ingen uppgift 15 13 13
Totalt 401 390 354

Medel Median
13,4 8,8

25 10,5
37 mkr 11 mkr

Företagsrekonstruktioner fördelat per år

2002

Fakta om de undersökta fallen

2003
2004
Totalt

År

Företagsrekonstruktioner fördelat per organisationsform

Diverse fakta om de undersökta företagen

Ålder vid ansökan*
Antal anställda**
Omsättning***

*ingen uppgift i 68 av fallen
**ingen uppgift i 109 av fallen
***ingen uppgift i 124 av fallen
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4.1.1 Företagens branschtillhörighet 
Diagrammet nedan beskriver den procentuella branschfördelningen hos de 354 företag som 
ansökt om företagsrekonstruktion. Den bransch som genomgått flest företagsrekonstruktioner 
är industri, vilken står för 40 procent av alla undersökta företag. Även företagsgruppen inom 
konsumentvaror är hårt utsatt men är ändå bara knappt hälften så stor som industrisektorns 
andel. Därefter kommer en lucka ner till IT- och tjänstebranschen, där 39 respektive 37 
företag återfinns. Övriga branscher är lindrigt drabbade med ett fåtal ansökningar under 
mätperioden. 
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Diagram 4:1 De rekonstruerade företagens branschtillhörighet 

4.1.2 Orsak till ansökan om rekonstruktion enligt Lagen om 
Företagsrekonstruktion (LFR) 

Företagen i datamaterialet har i vissa fall drabbats av fler än en orsak, vilket föranledde dem 
att ansöka om rekonstruktion enligt LFR. I klassificeringen har en avgränsning gjorts, vilken 
innebär att ett företag inte registrerats med fler än fyra orsaker totalt, två interna respektive två 
externa orsaker. Denna avgränsning var nödvändig för att komplexiteten och datamängden 
annars skulle bli för stor för denna uppsats syfte och omfattning. Det var också mycket få 
företag som drabbats av fler än två interna respektive externa orsaker var. Endast sex företag 
registrerades med maxantalet fyra bidragande orsaker till ansökan om företagsrekonstruktion. 
Se tabell nedan. 

Totalt Totalt
1 2 3 4 # ftg # orsaker

Finans 10 8 18 26
Hälsovård 3 2 5 7
Industri 65 60 13 2 140 232
IT 16 23 39 62
Konsumentvaror 39 38 3 3 83 136
Media & Underhållning 7 3 1 11 17
Råvaror 2 6 1 9 17
Telekommunikation 7 3 2 12 19
Tjänster 19 14 4 37 59
Totalt # företag 168 157 23 6 354
Totalt # orsaker 168 314 69 24 575

Antal orsaker

 
Tabell 4:2. En sammanställning av de antal orsaker som registrerats per företag inom respektive bransch.  
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Många företag, 25 procent, har drabbats av både interna och externa orsaker. Drygt 60 procent 
av företagen har drabbats av enbart interna orsaker. Motsvarande siffra för externa orsaker är 
över tio procent. Se diagram nedan. 

25%

12%63%

En blandning av de två

Externa orsaker

Interna orsaker

 
Diagram 4:2. Andelen företag som drabbats av endast en eller två interna respektive externa orsaker samt 
de som drabbats av två till fyra interna och externa orsaker.  

4.1.3 Skiljer sig orsakerna åt mellan olika branscher? 
En närmare undersökning av fördelningen mellan interna respektive externa orsaker per 
bransch visar att andelen företag som endast drabbats av interna orsaker varierar mellan cirka 
60 procent upp till 80 procent. Andelen företag som enbart drabbats av externa problem är 
liten och i tre av branscherna obefintlig. Företag vilka drabbats av både interna och externa 
orsaker är större än de som endast drabbats av externa. De varierar mellan cirka 45 procent till 
20 procent av andelen företag totalt. Översta raden i diagrammet anger antal företag i 
respektive bransch. Se diagram nedan. 
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Diagram 4:3. Andelen företag som drabbats av interna/externa eller en blandning av de två faktorerna. 

4.1.4 Andel och branschfördelning för respektive intern orsak 
Till detta avsnitt har antalet företag inte längre någon betydelse utan istället studeras 
fördelningen av totalt antal orsaker som företagen drabbats av. Med andra ord innebär detta 
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att antalet företag som varit med i undersökningen är 354 till antalet, medan totalt antal 
orsaker som nu kommer att undersökas är 426 interna och 149 externa orsaker.  

De faktorer som i de flesta fallen orsakat företag att ansöka om rekonstruktion enligt LFR är 
omkostnadsfaktorer med hela 37 procent av den totala andelen interna orsaker. 
Affärsstyrningsfaktorerna och ekonomistyrningsfaktorer har 29 respektive 25 procent. Det 
som är utmärkande för fördelningen mellan de interna faktorerna är att individfaktorerna 
endast medverkat till betalningssvårigheter i nio procent av fallen.  Se cirkeldiagrammet 
nedan på fördelningen av de interna orsakerna.  
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25%
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Affärsstyrningsfaktorer

Ekonomistyrningsfaktorer

Individfaktorer

 
Diagram 4:4. Total fördelning av interna orsaker. 

Fördelningen av de interna faktorerna i respektive bransch finns i diagrammet nedan. 
Utmärkande i förhållande till den totala fördelningen av interna orsaker är att råvarubranschen 
endast drabbats av omkostnadsfaktorer i cirka 15 procent av fallen medan denna faktor står 
bakom hela 50 procent av hälsovård- och telekommunikationsbranschens svårigheter.  

IT-branschen har under den undersökta perioden inte drabbats nämnvärt av 
affärsstyrningsfaktorer, endast ungefär 15 procent har varit den bidragande faktorn. Däremot 
har affärsstyrningsfaktorer varit den i särklass största bidragande faktorn inom media och 
underhållningsbranschen på närmare 45 procent.  

Ekonomifaktorernas påverkan skiljer sig också mellan de olika branscherna. I 
råvarubranschen har denna faktor den största procentuella påverkan med nästan 40 procent. 
Inom hälsovård-, konsumentvaror och telekommunikationsbranschen står dock inte denna 
orsak bakom någon större andel av problemen.  

Individfaktorernas låga andel av de bakomliggande orsakerna till att företagen varit tvungna 
att ansöka om rekonstruktion enligt LFR visades redan i cirkeldiagrammet ovan. De två 
branscher vilka drabbats av individfaktorer mer än de andra är media och underhållning samt 
tjänstebranschen. Hälsovårdsbranschen anser sig inte ha drabbats av denna orsak alls, 
tillsammans med resterade branscher som i bara några få fall har redovisat att dessa orsaker är 
de som legat bakom problemen. Översta raden i diagrammet anger antal interna orsaker i 
respektive bransch. 
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Diagram 4:5. Fördelning av interna orsaker per bransch. 

4.1.5 Andel och branschfördelning för respektive extern orsak 
Bland de externa orsakerna är det kund- och leverantörsfaktorerna med cirka 55 procent som 
är den klart största bakomliggande externa orsaken till att företagen varit tvungna att ansöka 
om företagsrekonstruktion. Även marknadsfaktorer har en stor andel på 40 procent. Däremot 
har de så kallade force majeure-faktorerna endast varit de bidragande orsakerna hos ett fåtal 
av företagen.  
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Diagram 4:6. Total fördelning av externa orsaker.  

Fördelningen mellan de externa orsakerna skiljer sig markant mellan de olika branscherna. IT-
media och underhållnings- och råvarubranschen har övervägande marknadsfaktorer som 
underliggande orsak med cirka 60, 85 respektive 75 procent av totala antalet externa orsaker.  

Finans-, industri-, telekommunikations- och tjänstebranschen har alla övervägande kund- och 
leverantörsfaktorer som underliggande orsak. Hälsovårdsbranschen har endast drabbats av en 
extern orsak varför dess fördelning blev hela 100 procent på kund- och leverantörsfaktorer. 
Fördelningen mellan marknadsfaktorer och kund- och leverantörsfaktorer i konsument-
varubranschen är förhållandevis jämn dem emellan.  
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Force majeure-faktorer har endast drabbat industri-, konsumentvaru-, samt tjänstebranschen. 
Översta raden i diagrammet anger antal företag i respektive bransch. 
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Diagram 4:7. Fördelning av externa orsaker per bransch. 

4.1.6 Underorsaker till de interna faktorerna 
De interna orsaker vilka hade den största enskilda påverkan på företagen var orealistiska 
marknadsprognoser, expansion, utveckling och nyinvestering samt bristande kostnadskontroll 
där den första hör till affärsstyrningsfaktorer, och de två sistnämnda till omkostnadsfaktorer.  
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Tabell 4:3. Total fördelning av interna orsaker, på detaljnivå. 

Inom finansbranschen står fyra orsaker för 14 procent vardera bakom betalningssvårigheterna, 
nämligen orealistiska marknadsprognoser, konkurs- och likviditetsproblem hos koncernbolag, 
expansion, utveckling och nyinvestering samt bristande kostnadskontroll.  

Hälsovårdsbranschens sex orsaker är fördelade på sex olika orsaker vilket ger 17 procent 
vardera per orsak, se diagram.  
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I industribranschen utmärker sig främst orealistiska marknadsprognoser och expansion, 
utveckling och nyinvestering med 17 procent vardera av fördelningen. 

IT-branschens främsta interna faktor till svårigheterna inom företagen är expansion, 
utveckling och nyinvestering med 25 procent av den totala andelen interna orsaker. Samma 
fördelning återfinns i telekommunikationsbranschen där 29 procent av fallen kan hänföras till 
denna faktor.  

Både konsumentvaror och media och underhållningsbranschen har främst drabbats av 
orealistiska marknadsprognoser med 26 respektive 36 procent av orsakerna.  

Råvarubranschen tillsammans med tjänstebranschen har framförallt drabbats av bristande 
redovisning och administration, se tabell nedan. I tabellen är de vanligaste orsakerna 
markerade med mörkgrått för att lättare få en överskådlighet över dem i respektive bransch.  

Finans Hälsovård Industri Konsument-
varor

IT Media och 
under-

hållning

Råvaror Tele-
kommunika-

tion

Tjänster Grand 
Total

Bristande kostnadskontroll 14% 17% 13% 18% 14% 9% 15% 21% 13% 15%
Bristande redovisning och 
administration

10% 0% 8% 12% 10% 0% 31% 0% 17% 11%

Ekonomisk brottslighet 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Expansion, utveckling och 
nyinvestering

14% 17% 17% 16% 25% 18% 0% 29% 13% 17%

Finansieringsproblem 10% 17% 10% 4% 16% 0% 8% 14% 7% 9%
Ineffektivitet 5% 0% 2% 3% 4% 18% 0% 0% 11% 4%
Konkurs och likviditetsproblem hos 
koncernbolag

14% 0% 7% 2% 8% 0% 0% 0% 9% 6%

Kundberoende 10% 17% 4% 4% 0% 9% 0% 7% 11% 5%
Orealistiska marknadsprognoser 14% 17% 17% 26% 16% 36% 15% 7% 13% 19%
Produktionsfaktorer 5% 0% 9% 4% 0% 0% 23% 14% 2% 6%
Samarbetsproblem/interna 0% 0% 1% 2% 0% 0% 8% 7% 4% 2%
Sjukdom 5% 0% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Uppbyggnad och grundinvestering 0% 17% 6% 6% 8% 9% 0% 0% 0% 5%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Tabell 4:4. Fördelning av interna orsaker, på detaljnivå, per bransch i tabellformat. 

För en mer detaljerad bild av underorsakernas fördelning per bransch hänvisas till bilaga 4. 

4.1.7 Underorsaker till de externa faktorerna 
Inom de externa orsakerna är det den allmänna konjunkturnedgången som är den 
dominerande orsaken till att företag ansökt om rekonstruktion enligt LFR, vilken 
klassificerats som en marknadsfaktor. Den klart näst största orsaken är att företagen råkat ut 
för att en kund eller leverantör drabbats av konkurs eller likviditetsproblem som i sin tur 
drabbat företaget så hårt att det varit tvunget att ansöka om rekonstruktion enligt LFR. Tvist 
med motpart ligger på en tredje plats med 13 procent. Som fjärde största orsak ligger 
konkurrensutsatthet med 9 procent. De tre sistnämnda hör alla till kategorin kund- och 
leverantörsfaktorer. 
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Tabell 4:5. Total fördelning av externa orsaker, på detaljnivå. 
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Fördelningen mellan respektive bransch är intressant och alla branscher är fördelade på två 
olika orsaker utom råvaror som främst drabbats av fluktuerande valuta och råvarupriser. De 
branscher som varit mest känsliga för den allmänna konjunkturnedgången är hälsovård, IT, 
konsumentvaror och media och underhållningsbranschen. Resterande branscher har främst 
drabbats av konkurs och likviditetsproblem hos någon kund eller leverantör. De branscher 
som berörs främst av denna orsak är finans, hälsovård, telekommunikation och 
tjänstebranschen. Se tabell nedan. 

Finans Hälsovård Industri Konsument-
varor

IT Media och 
under-

hållning

Råvaror Tele-
kommunika-

tion

Tjänster Grand 
Total

Konjunkturnedgång 18% 0% 38% 34% 64% 83% 0% 20% 23% 36%
Konkurrensutsatthet 24% 0% 8% 7% 0% 17% 0% 20% 8% 9%
Konkurs/likviditetsproblem hos 
kund/lev

41% 100% 32% 17% 27% 0% 0% 40% 38% 29%

Naturkatastrof/brand/annan skada 0% 0% 6% 14% 0% 0% 0% 0% 15% 7%
Prishöjning 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Tvist med motpart 12% 0% 16% 14% 9% 0% 25% 0% 15% 13%
Valutakurser och råvaror 6% 0% 0% 3% 0% 0% 75% 20% 0% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Tabell 4:6. Fördelning av externa orsaker, på detaljnivå, per bransch i tabellformat. 

4.1.8 Överlevnad hos de rekonstruerade företagen 
En illustration över de företag som ansökt om företagsrekonstruktion enligt LFR mellan de 
undersökta åren utgör en dyster syn. All information om företagens status är framtagna den 24 
april 2006 och har, som tidigare nämnts, inhämtats från Bolagsverket och Skatteverket. 
Endast 24 procent av de ursprungliga företagen bedriver idag verksamhet och ytterligare fem 
procent har fortfarande en instabil ekonomi då de än en gång genomgår en 
företagsrekonstruktion. Detta sammantaget leder till att hela 70 procent av företagen har 
försvunnit från marknaden. 
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Ingen uppgift Företagsrekonstruktion Aktivt Ej aktivt Totalt 

3 st 18 st 86 st 247 st 354 st 

Diagram 4:10. De rekonstruerade företagens överlevandefrekvens, uppgift från 2006-04-24 

4.1.9 Överlevnad utifrån interna problem 
Staplarna nedan ger ett begrepp om vilka interna orsaker som kan leda till att företag lättare 
klarar livhanken. Skillnaden mellan omkostnadsfaktorer och affärsstyrningsfaktorer är endast 
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några procent. Om den bakomliggande orsaken har karaktär av en affärsstyrningsfaktor är 
överlevnadsfrekvensen 32 procent. Med överlevnadsfrekvens menas aktiva företag och 
företag som genomgår företagsrekonstruktion. Motsvarande siffra för omkostnadsfaktorer är 
28 procent. Övriga två interna orsaker, ekonomistyrningsfaktorer och individfaktorer, 
kommer inte långt efter med 23 procent respektive 16 procent. 
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Diagram 4:8. Respektive intern orsaks överlevnadsfrekvens 

4.1.10 Överlevnad utifrån externa problem 
Ett analogt diagram för de externa orsakerna visar att företag som hamnat i ekonomisk knipa 
på grund av force majeure-faktorer har en mycket god chans att klara sig. Hela 40 procent av 
totalt antal force majeure-faktorer är hänförlig till företag som lever per slutet av april 2006. 
Det bör ändå understrykas att denna grupp av orsaker är få till antalet. Om blicken istället 
riktas mot de två övriga grupperna, marknadsfaktorer och kund- och leverantörsfaktorer, 
framgår det att andelen orsaker, kopplade till livsdugliga företag, är jämn med vardera cirka 
30 procent av totalt antal orsaker. 
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Diagram 4:9. Respektive extern orsaks överlevnadsfrekvens 
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4.1.11 Överlevnad utifrån företagens branschtillhörighet 
Följande diagram beskriver om en viss bransch klarar sig bättre än andra när det gäller 
företagens överlevnadsfrekvens. Branschen media och underhållning har ett klart försprång. 
Hela 45 procent av dessa företag är aktiva eller genomgår för närvarande en 
företagsrekonstruktion vilket ändå innebär att de fortfarande är vid liv. Motsvarande siffra för 
samtliga företag i undersökningen är 29 procent.  

Övriga branscher som lyckats bättre än snittet är tjänster, finans och industri vilka alla ligger 
över 30 procent. 

Branscher vars överlevnadsfrekvens är klart sämre än genomsnittet är IT-, råvaror och 
telekomsektorn men den bransch som definitivt klarat sig sämst med 100 procent inaktiva 
företag är hälsovård. Det ska dock poängteras att denna bransch endast består av fem företag 
vilket därmed kan göra resultatet missvisande.  
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Diagram 4:11. Överlevnadsfrekvens inom varje bransch 

4.2 Konkurs kontra företagsrekonstruktion 
Antalet konkurser har stadigt minskat sedan toppåret 1992 förutom en mindre ökning som 
skedde under 2000-talets fyra första år. Under de två senaste åren har trenden återigen varit 
neråtgående då antalet konkurser under 2004 och 2005 minskade med sju respektive elva 
procent.  

Under åren 2002 till 2004 har antalet konkurser tingsrätterna fattade beslut om legat omkring 
8 000 företag per år. Alternativt uttryckt sattes i snitt ca 30 företag i konkurs varje arbetsdag 
under dessa år. Motsvarande antal för rekordåret 1992 var 85 stycken. Antalet aktiva företag i 
Statistiska Centralbyråns, SCB, företagsregister har pendlat mellan ca 850 000 och 900 000, 
vilket innebär att ca 1 procent av de aktiva företagen per år under mätperioden gått i konkurs 
(ITPS, 2003, 2004, 2005 & 2006).  



 34

Skillnaden mellan antalet företagsrekonstruktioner och antalet konkurser är mycket markant, 
vilket syns i diagrammet nedan som beskriver utvecklingen mellan åren 1996 och 2004. Av 
diagrammet framgår det även att de två variablerna samvarierat under dessa år. Uppgift om 
antalet företagsrekonstruktioner saknas för åren 2001 och 2002. 
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Diagram 4:12. Antal företagskonkurser och företagsrekonstruktioner 1996-2004 (1996-1999 Persson & 
Tuula, 2000, Konkurser 2000-2004 ITPS, 2006, Företagsrekonstruktioner 2002-2004 egen bearbetning) . 

För att även åskådliggöra de mest respektive minst konkursutsatta branscherna i förhållande 
till det totala antalet aktiva företag i respektive bransch har ett medelvärde, uttryckt i procent, 
för de tre åren beräknats. 
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Diagram 4:13. Andel företag i konkurs i förhållande till total företagsstock, branschvis 2002-2004 (ITPS, 
2003, 2004 & 2005, egen bearbetning). 
Detta innebär att den mest konkursutsatta branschen under de tre åren var hotell- och 
restaurangbranschen följt av transportbranschen och företag inom parti och detaljhandel.  
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4.3 Undersökningsfrågor 
Nedan presenteras de genomförda intervjuerna samt respondentens koppling till det studerade 
ämnet. 

4.3.1 Industrifonden - Investmentbolag 
På Industrifonden har Yvonne Petersson intervjuats. Hon är investeringsansvarig på 
Industrifonden och ordförande i Iteksa som är ett regionalt riskkapitalbolag inriktat på 
innovativa teknikbaserade företag som har en stor tillväxtpotential. Petersson var tidigare 
nordisk VD på läkemedelsbolaget Baxter. Hon har även varit ansvarig för portföljbolagen hos 
Affärstrategerna och VD för Chemel. 

De vanligaste orsakerna enligt Yvonne Petersson till varför företag hamnar på obestånd är 
inkompetens hos ledningen. Inkompetens hos ledningen går endast att lösa genom att byta ut 
ledning och styrelse i företaget. Detta höjer även anseendet utåt mot företagets kunder och 
leverantörer. Ett aktuellt exempel på detta är företaget New Wave Group med Torsten Jansson 
i spetsen som framgångsrikt övertagit och effektiviserat anrika Orrefors Kosta Boda Holding 
AB. Trots detta är det ändå ovanligt att en ägarförändring sker i bolag som genomgår en 
företagsrekonstruktion.  

Även olämpliga styrsystem är en vanlig orsak som kan ställa till det för företagens 
överlevnadsförmåga. Många företag har fortfarande manuella styrsystem, som tar längre tid 
att använda samtidigt som företagaren inte lika lätt kan följa upp och få en helhetsbild över 
företagets ekonomiska situation. Andra företag har istället investerat miljonbelopp på 
komplexa system de inte har användning för. Att företagen inte har ett styrsystem anpassat för 
den verksamhet de bedriver samt företagets storlek både försvårar och fördyrar många 
processer.  

Ett annat vanligt förekommande problem är att företag som är i behov att göra sig av med 
personal ändå inte gör det. Orsaken till detta är för det mesta att ledningen helt enkelt inte 
orkar, ofta beroende på att de har en personlig relation med de anställda. Denna personliga 
relation förekommer många gånger på mindre orter där företaget kanske till och med är den 
största inkomstkällan för invånarna.  

Att ledning och styrelse kan ha missat omvärldsbevakningen orsakar också ekonomiska kriser 
i företag enligt Petersson. Särskilt viktigt är det att ledningen håller sig uppdaterad hela tiden 
för att inte missa några tåg i branscher som har snabb utveckling.  

En annan orsak som ofta diskuteras är huruvida företag drar nytta av lagen för egen vinning. 
På den frågan svarar Petersson att hon inte tror att kriminella uppsåt ligger bakom 
företagsrekonstruktioner. Ofta är det exempelvis familjeföretag som har hamnat i en ond 
cirkel som behöver ansöka om rekonstruktion enligt LFR, antingen för att kompetensen varit 
för låg eller för att ingen i familjen vill ta över företaget. 

4.3.2 Svenskt Rekonstruktionskapital – Riskkapitalbolag 
Joakim Lindén arbetar som investment manager på Svenskt Rekonstruktionskapital (SRK). 
SRK ägs av Industrifonden, Skandia Liv, Östersjöstiftelsen och Carl Bennet AB och arbetar 
med att aktivt rädda företag ifrån konkurs genom företagsrekonstruktioner. Genom kunskap, 
kapital och erfarenheter kring företagsrekonstruktioner kan SRK hjälpa företag som i grunden 
har en sund affärsidé att klara sig undan en konkurs.  

Diskussionerna till att starta ett delägt riskkapitalbolag som skulle arbeta enbart med att låna 
ut krediter till företag som hamnat i finansiella svårigheter startade mellan krisåren 2001 och 
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2002. Främst var det IT-företagen som var hopplöst överkapitaliserade men som hade en god 
affärsidé i botten. 

Innan Lindén började arbeta med rekonstruktioner på SRK arbetade han bland annat som 
kreditanalytiker på Nordea samt med utveckling och avveckling av kreditengagemang på 
Securum.  

Företagaren - Den viktigaste faktorn för att ett företag ska kunna gå bra är, enligt Joakim 
Lindén, VD:n i fråga. Detta resonemang motiverar han med argumentet att om 100 företag 
med samma affärsidé ger sig in på en marknad så överlever bara företagen med den mest 
kompetenta ledningen. Detta menar han stärker resonemanget att det är personerna som driver 
företaget som måste vara kompetenta och inte affärsidén i sig.  

Det finns två olika typer av entreprenörer, dels risktagaren samt den sanna entreprenören. 
Risktagaren börjar med att tänka ut hur kapital ska skaffas, då helst med andras pengar, för att 
kunna utveckla en produkt. Kontakt tas med riskkapitalister som bidrar med en summa 
pengar. När produkten är skapad börjar sökandet efter ytterligare kapital för att finansiera 
produktionsanläggningen, marknadsföringen etc. Detta betyder att innan företaget ens har 
börjat få några intäkter har man lagt ner miljontals kronor för att få igång företaget. 
Målsättningen för dessa företag är att tjäna stora pengar fort, man vill inte vänta. Detta 
riskkapitalmarknadsstyrda sätt att starta företag på blev vanligt på 1990-talet. 

Den sanna entreprenören å andra sidan börjar titta mot kunden och marknadens behov. I 
början av företagets liv måste kanske entreprenören ha ett jobb vid sidan om för att kunna 
försörja sig, eftersom det nya företaget knappt går runt, om ens det. Entreprenören har skaffat 
sig en heltidssyssla men troligtvis ingen penningmaskin. Efterhand växer företagets 
verksamhet och vinsterna ökar, vilka används för att finansiera företagets egen tillväxt. Det tar 
troligen längre tid innan grundaren kan tjäna stora pengar på företaget, om någonsin, men det 
var så här IKEA en gång startade. Det är på det här sättet en sann entreprenör går till väga vid 
uppstartandet av ett företag. Framgångsrika entreprenörer är ofta lågutbildade. Se bild. 

Lågutbildad

VisionärAnalytisk

Högutbildad

Lågutbildad

VisionärAnalytisk

Högutbildad

 
Figur 4:1. Entreprenörens egenskaper enligt Joakim Lindén, SRK. 
Inom den gråa rutan befinner sig de flesta entreprenörerna. Förklaringen till det enligt Lindén 
är att högutbildade har mycket högre krav på att tjäna mycket pengar när de tagit sin examen 
än vad lågutbildade har. Därför startar sällan högutbildade nya företag. Det förklaras också 
genom att en persons beteende förstärks i och med en högre utbildning. Om en person är 
analytiskt lagd och studerar vidare inom matematik på högskolenivå kommer personen hamna 
långt ifrån triangelns topp (se utritad punkt i bilden). 
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De känsligaste tidpunkterna för ett företag är i uppstartningsfasen samt mogna företag i 
mogna branscher. Ofta har företaget för små marginaler tillsammans med en styrelse som inte 
är tillräckligt kompetent.  

Positiva händelser kan en VD förmedla ut och dela med sig till de anställda, men så fort något 
negativt inträffar är VD väldigt ensam med sina problem. Därför är det viktigt att en VD 
omger sig med en kompetent styrelse att prata av sig alla negativa händelser och känslor med. 
Därför är även detta en vikig aspekt när ett företag startar sin verksamhet och ska sätta 
samman en styrelse och ledning 

Lindén tror inte att det är många företag som hamnar på obestånd på grund av ohederlighet, 
särskilt inte på grund av uppsåt till brott. Istället tror han att företag som får problem med 
ekonomin ofta är optimister och tror att det kommer att bli bättre imorgon. Denna optimism 
kan leda till att vissa åtgärder inte vidtas i tid och man fortsätter istället att föra företaget 
djupare in i krisen. En annan orsak som kan leda till ouppsåtlig brottslighet är när företag 
omger sig av dåliga och inkompetenta rådgivare. Kompetensluckor uppstår ofta när till 
exempel familjemedlemmar sitter med i styrelsen.  

Generationsskiftesbolag - Ett företag börjar gå sämre i många fall när grundaren bestämmer 
sig för att trappa ned och anställer den första tjänstemanna VD:n. Det finns många skäl till 
detta. Ett kan vara att grundaren inte riktigt släpper taget utan fortsätter att lägga sig i hur 
företaget sköts. Detta bidrar till att den nya VD:n inte lär sig alla grunder i hur företaget ska 
skötas och att rapporteringsstrukturer består. Det vill säga, personalen fortsätter att komma till 
grundaren med problem och synpunkter istället för till den nya VD:n. Grundaren och den nya 
VD:n kanske också har helt olika syn på hur företaget ska ledas, vilket kan fördjupa de ovan 
nämnd problemen med att grundaren inte vill släppa taget.  

Ofta sker en felaktig rekrytering av den nya VD:n då grundaren inte är tillräckligt kompetent 
inom detta område. Därför är det också viktigt att det finns en bra styrelse som kan hjälpa till 
att rekrytera en lämplig tjänstemanna VD. Detta är dock ofta inte fallet. I denna typ av företag 
är ofta styrelseposterna ärvda av familjemedlemmar som inte alls är tillräckligt insatta i 
branschen och företagsvärlden. Det grundaren ska se till vid en överlämning av VD posten är 
att han/hon kan lämna företaget helt åt den nya VD:n. Detta är bäst för alla parter.  

Stora investeringar - Stora oproportionerliga belåningar till investeringar är i allmänhet aldrig 
bra. Lindén gav ett exempel; 

Ett företag lånar 15 miljoner kronor för att bygga en industrifastighet på landsbygden. När 
fastigheten står klar är den troligen bara värd 5 miljoner kronor. Detta upptäcker sannolikt 
banken som i detta läge kommer att kräva att företaget ska amortera av på lånet snabbare 
samtidigt som företaget åläggs en högre ränta. Detta var troligen inte beräknat i budget för 
investeringen vilket gör att företaget får det tufft ekonomiskt. VD:n blir mer upptagen med 
detta problem, vilket gör att fokuseringen på försäljning av företagets produkter minskar, 
vilket i sin tur bidrar till att orderboken faller ihop. Med minskade intäkter kommer de 
ekonomiska problemen bli ännu större.  

Felaktiga beslut kan även fattas vid ett företags flytt. Ofta underskattas kostnaderna för själva 
flytten. Även arbetet blir lidande då fokus för en tid flyttas till själva flyttandet. Ofta är även 
kalkylerna felräknade och omställningstiderna längre än väntat.  

Att köpa dyra maskiner fungerar på samma sätt. Ofta inträffar installationsproblem vilket 
fördyrar processen.  

Förvärv av nya verksamheter – Ofta kan förvärv av nya verksamheter stöta på problem. Det 
är ofta svårare än vad företagen trott att integrera personalen till att jobba tillsammans. Detta 
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försvåras ofta genom diverse kulturkrockar. Ofta har företagen varit konkurrenter tidigare 
vilket gör det märkligt för många anställda att anpassa sig till att nu samarbeta.  

Förvärvet kan också på grund av bristfällig analys bli alltför dyrt vilket också är en riskfaktor 
i sig eftersom de överräntor företaget måste betala tär på ekonomin.  

Förändringar i prisstrukturer – Snabba prisförändringar på till exempel råvaror kan vara 
förödande för vissa företag. Om ett företag som befinner sig på en mellanhandsposition är 
beroende av till exempel olja i sin produktion hamnar de i en knepig sits när priserna ökar. 
Här kan det bli viktigt för företaget och dess intressenter att sortera företag i olika riskklasser 
beroende på var i produktionskedjan företaget befinner sig. Om man är ett litet företag mitt i 
kedjan är det lätt att hamna i kläm.  

Skiften i utbuds- och efterfrågemönster - Oväntade skiften i utbuds- och efterfrågemönster kan 
skapa problem för företag. Ett företag som inte haft en avdelning som sysslat med forskning 
och utveckling av nytt utbud ligger extra illa till. Trots att ett företags produkter och 
produktionen fungerar bra idag finns det alltid en risk att något annat företag dyker upp och 
gör jobbet effektivare och billigare, vilket kan bidra till att företaget blir utkonkurrerat direkt. 
Därför är det alltid viktigt att företag hela tiden försöker hitta nya och bättre lösningar på sin 
produkt. Företaget måste också hela tiden följa med i de allmänna tendenserna i samhället. Att 
ett företag inte har en FoU-avdelning behöver självklart inte vara en krissignal, men man bör 
hålla företagets utveckling under luppen som Lindén uttrycker det.  

Dålig kombination av olika risker - Många företag kombinerar olika typer av risker dåligt, till 
exempel en osäker orderingång och samtidigt höga fasta kostnader. Ett företag som 
kombinerar den här typen av risker är i farozonen. Det finns enligt Lindén tre typer av risker, 
rörelserisk, finansiell risk samt tidsrisk. Rörelserisken kan anpassas att lämpa sig för 
företagets förutsättningar till exempel genom att löner anpassas efter resultat. Likaså kan den 
finansiella risken minskas genom att till exempel inte låna dyrt i onödan. Men enligt Lindén 
hamnar ändå tidsrisken på prioritetslistan som nummer ett att hantera för ett företag. 
Tidsrisken handlar om att få in order snabbt. Utan order, inga intäkter.  

Lindén tror att företag i utvecklingsbranscher och underleverantörer är utsatta för större risker 
än andra. Underleverantörer har ofta stora fasta kostnader i kombination med osäkra 
leveranser. Lindén tror att underleverantörer bör undvika att bli för beroende av företag som 
inte är lojala mot den svenska marknaden. Risken är stor att de flyttar sin produktion 
utomlands när möjligheten ges till bättre villkor där.  

4.3.3 NUTEK – Regionalpolitisk företagsfinansiering 
Wilhelm von Seth är enhetschef på Nutek på enheten för företagsstöd. Nutek är den statliga 
myndighet som tar beslut om regionala utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag.  

Von Seth anser att en orsak till problem sällan kommer ensam. En verksamhets 
överlevnadsförmåga handlar i första hand om ledningens affärsmässiga förmåga. Han 
uttrycker det som att en del företagare har matjord i fickorna medan andra tycks ha hål i dem. 
Ledningen måste kunna utkristallisera vad det är som hotar den verksamhet som bedrivs. 
Andra viktiga åtgärder är att sprida företagets försäljning för att inte bli för kundberoende. 

Ägarnas välvilja att hjälpa ett företag i kris är också betydelsefullt för om det kommer att 
hamna på obestånd eller ej. Som exempel nämndes Ericsson vars aktieägare ställde upp på 
den nyemission som var nödvändig för att få företaget på fötter igen. Detta kan vara svårare i 
mindre företag, vilka ofta bara har en eller ett fåtal ägare som kanske inte har tillräckligt med 
kapital att tillföra företaget.  
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4.3.4 FöreningsSparbanken - Bankjurist 
Leif Nyberg är jurist på FöreningsSparbanken AB och har arbetat med företagsrekonstruk-
tioner sedan mitten av 90-talet. Nyberg är specialiserad inom området företagsrekonstruktion, 
övrig obeståndshantering samt kreditsäkerhetsfrågor. 

Enligt Föreningssparbanken och Nybergs analyser är bristande management en tämligen 
vanlig orsak som ensam eller tillsammans med andra orsaker har lett till företagets problem-
situation.  

En ytterligare aspekt är enligt Nyberg bristande vilja eller förmåga från företagets ägare att 
tillskjuta nödvändigt kapital. En förhållandevis vanligt uppkommande problemsituation i en 
rekonstruktion är att ägarna saknar medel eller vilja att tillskjuta nödvändigt kapitaltillskott till 
företaget. I en fungerande verksamhet är en grundpelare att det föreligger en vettig och logisk 
riskfördelning mellan ägare och kreditgivare/leverantör.  

Nyberg beskriver att ytterligare ett problem är bristande intresse eller förståelse från befintliga 
ägare om eventuella behov av ägarförändringar. Ett sätt att lösa företagets problem är att 
bredda eller förändra ägarstrukturen för att på så sätt möjliggöra kapitaltillskott och/eller 
förbättra kompetensen i närståendekretsen. Enligt Nyberg visar det sig dessvärre många 
gånger att den befintliga ägaren visar litet intresse eller förståelse för sådana förslag. 

4.3.5 Peter Smedman – Jurist och Företagsrekonstruktör 
Peter Smedman arbetar som företagsjurist i eget företag. I denna uppsats representerar han 
rekonstruktörers uppfattning om det studerade ämnet. Smedman har sedan tidigare en lång 
erfarenhet inom konkurser och företagsrekonstruktioner. Under cirka 15 år satt han som VD 
vid Ackordscentralerna samt under en kortare tid som koncernchef på ALMI Företagspartner.  

Orsakerna - Smedman anser att det i många företag finns en standard VD, som han även 
kallar ”robot VD”. Denne följer alla bokföringsgrunder, arbetar med bokslut, månadsrapporter 
och budget och som med andra ord använder alla standardmässiga styrmedel. Det finns sedan 
VD:ar vars kompetens ligger över respektive under denna standardnivå. Nystartade företag 
hamnar ofta i ekonomisk kris då VD:n är oerfaren, har brister i kunskap om styrmedel och 
därmed befinner sig under standardnivån.  

Ofta är det ledningens kompetens som fungerar som en skiljeväg mellan företag som går 
dåligt respektive de som går bra. I de företag som styrs av en VD som inte innehar rätt 
kompetens spelar det ingen roll vilken bransch denne är verksam i. Det finns många företag 
som lider av dålig sjukdomsinsikt. Ofta upptäcker inte företagsledningen att företaget lider av 
ekonomiska svårigheter förrän krediten är slut. Detta beror på att de använder sig varken av 
ekonomisk vägledning eller nyckeltal. En annan anledning till att företag ofta ansöker om 
företagsrekonstruktion alldeles för sent är att företagsledningen tror att det ekonomiska läget 
snart kommer att vända. Smedman liknar ett företags framtidstro vid en bandyklubba; för 
tillfället en rak väg neråt men snart vänder allt och går uppåt igen. 

Oerfarenhet av att driva företag är en mycket vanlig orsak till att företag senare hamnar på 
obestånd. Många personer som blir uppsagda, och går in i arbetslöshet, blir mer eller mindre 
tvungna att starta eget. Att starta ett nytt företag av denna anledning är aldrig bra. Alla 
människor är inte skapta för att driva ett eget företag enligt Smedman. 

Även problemet med att företaget har brist på kapital på grund av att det är alldeles för svårt 
att attrahera riskkapitalisters kapital finns. 

Smedman anser att även kriminella handlingar orsakar både konkurs och företagsrekonstruk-
tioner. 
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Andra orsaker till betalningssvårigheter är när företag går i arv, detta är sällan lönsamt en 
längre period. Även det att Sveriges företagare börjat halka efter kompetensmässigt är en stor 
bidragande faktor till att företag ansöker om företagsrekonstruktioner.  

Ett företags lokaliseringen i Sverige kan också skapa problem. Ett exempel på detta är södra 
Norrlands inland där det är svårt att driva lönsamma företag, mest beroende på den bristande 
logistikmöjligheten. På dessa platser styrs ofta kreditgivning med hjärtat snarare än med 
hjärnan, där det senare hade varit att föredra eftersom det hade varit mer lönsamt.  

I vissa fall beror inte ett företags fall på enbart faktorer relaterat till företagsledningen. Ett 
exempel som Smedman tog upp gäller ett företag han varit med och rekonstruerat. Det visade 
sig att företaget drevs av en mycket kompetent ledning, men trots det kunde de inte förutse 
den vikande marknaden. Således kan även externa orsaker drabba ett företag. I dessa fall 
inträffar ofta händelser som att exempelvis marknaden börjar agera vansinnigt och hela 
företagets omvärld rasar samman. Smedman nämner som exempel på ovan beskrivna 
situation bankkrisen då plötsligt bankernas låneinteckning hos fastighetsbranschen försvann 
på grund av att säkerheterna halverats.  

Även vissa lagstiftningsändringar kan påverka ett företag i icke önskvärd riktning. Då staten 
exempelvis drog upp takten på momsredovisningen var det många företag som drabbades av 
illikviditet. Även kravet på F-skattesedel kan försätta företag i svårigheter om den inte 
beviljas. Smedman anser dock att det är bra att det finns vissa hinder på vägen så att inte vem 
som helst kan starta och driva ett företag. En F-skattesedel fungerar som en trygghet för 
företagets kunder och leverantörer.  

De mest utsatta branscherna - De branscher som Smedman anser vara mer utsatta för 
företagsrekonstruktioner än andra är bygg-, restaurang-, konfektions- samt detaljhandels-
branschen. Byggbranschen har ofta sämre ekonomiska rutiner, medan restauranger har dålig 
ordning i kombination med många incitament att fuska. Smedman anser att 
konfektionsbranschens problem ligger mestadels i ökad priskonkurrens från klädproducenter 
utomlands, bland annat Kina.  

De företag som lider av uppenbara ledningsproblem är relativt lätta att hantera i ett 
företagsrekonstruktionsförfarande. Det är inte ovanligt att ledningspersoner drabbas av 
personliga kriser genom åren, vilket påverkar dem till att bli sämre ledare. Många av dessa är 
villiga att avstå från ledarrollen och ersättas av någon mer passande. Ofta förekommande är 
att företaget säljs och de nya ägarna får tillsätta en ny ledningsgrupp.  

För de företag som tagit på sig en för stor kostnadsbild som till exempel dyra och stora lokaler 
och för många anställda är den bästa lösningen att skaffa fram nya ägare till företaget. Det är 
ofta mycket lättare att komma utifrån och styra upp företaget. Det är inte alltid lätt att avskeda 
sina egna anställda, särskilt om företaget är verksamt på en liten ort. Dock är det ofta lättare 
att avyttra ett företag i konkurs eftersom det då finns konkreta tillgångar. Vid ett 
rekonstruktionsförfarande säljs en balansräkning som även inkluderar skulder.  

4.3.6 FöreningsSparbanken – Enheten för kreditstöd 
Håkan Dorm är chef på FöreningsSparbanken AB:s interna avdelning för problem-
engagemang och kreditstöd. I själva verket vill FSB inget hellre än att företag med i grunden 
en bra affärsidé ska fortsätta vara kund hos dem. Det finns därför en specifik avdelning, med 
tolv anställda, vilken endast arbetar med att hjälpa företagskunder i kris. 
Föreningssparbanken, FSB, har som mål att få till stånd en tyst rekonstruktion med sina 
företagskunder innan företagens ekonomiska problem blivit så allvarliga att de är tvungna att 
ansöka om rekonstruktion enligt LFR eller konkurs. Varje år genomför FSB:s kreditstöd 
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hundratals rekonstruktioner av företag. Dessa rekonstruktioner kan innebära allt från ett nytt 
lån eller kredit till att ledningen byts ut. FSB anser att de för de mesta lyckas med dessa 
rekonstruktioner och om banken en gång har hjälpt en kund stannar den ofta kvar och blir 
därmed en mycket lojal kund. Om företaget i tid, innan den ekonomiska krisen blivit för djup, 
konsulterar banken istället för att ansöka om företagsrekonstruktion uppstår en win-win 
situation. 

Orsaker och varningssignaler - Dessa varningssignaler består bland annat av information från 
Upplysningscentralen, UC, vilken till exempel kan visa att företagen är sena med betalningar 
till leverantörer eller skattemyndigheten, att de bytt styrelse, VD eller revisor eller att 
företagen lämnat in en oren årsredovisning.  

Banken har även ett internt så kallat ”Early Warnings system” där de själva kan upptäcka 
signaler från kunden. Exempel på sådana signaler är till exempel tillfällig övertrassering av 
kundens bankkonto, att lagret minskat drastiskt eller att kunden ber om en 
överbryggningskredit med kort löptid. En annan handling banken inte uppskattar är att 
företagen belånar sina fakturor via ett externt fakturabolag då detta leder till minskad säkerhet 
för banken. Mycket information hämtas även ur företagens redovisning. 

Andra varningssignaler är när VD eller ekonomichef plötsligt avskedas eller om 
företagsledaren blivit svårt sjuk. Många av dessa ”mjukare” faktorer övervakas och registreras 
via lokalkontoren. Rapportering sker löpande till kreditstöd om det finns en risk att företaget 
kan hamna i en framtida obeståndssituation inom tre till 24 månader.  

Ofta anser ledningen att likviditetsproblemen endast är tillfälliga och att de inte beror på 
företaget självt utan på externa omständigheter. Istället för att komma till banken och be om 
hjälp döljer de problemen genom att se till att banken alltid betalas i första hand medan 
leverantörsfakturor och skatter betalas i andra hand.  

Att ekonomiska problem ofta skulle uppstå på grund av ekonomisk brottslighet är inget FSB 
känner av. Ett aktuellt problem de drabbats av är däremot att vissa företag utfärdat så kallade 
luftfakturor eller belånat koncerninterna fakturor. 

De problem som ofta uppstår i företagen är enligt FSB följande: 

Ledning – denna faktor har stort inflytande på den problematik som uppstår i företag. Ofta 
hänger den sittande ledningen inte med i det snabba tempo som råder på arbetsmarknaden 
utan lunkar på i den takt som rådde på 70-talet. Vid ledningsproblem kan FSB inte gå in 
operativt och tillsätta personer utan de ger förslag på extern kompetens som för tillfället finns 
att tillgå. Detta problem är ofta svårt att tackla då det handlar om stor prestige hos den sittande 
ledningen.  

Ekonomikontroll – denna funktion är ofta eftersatt och behöver förstärkas, vilket är relativt 
lätt att åtgärda.  

Produktionsproblem – detta problem anser FSB är svårt att råda bot på. 

Generationsskiften – detta problem är för närvarande aktuellt då många 40-talister går i 
pension och vill lämna över företaget till barnen. Många arvingar är dock ovilliga att ta över 
då de kanske har en högskoleutbildning från en större stad och inte är villiga att flytta tillbaka 
till den mindre ort varifrån företaget drivs. Ett annat problem är när det finns flera barn i 
familjen som alla vill ta över företagets styre, då det är svårt att veta vilken kompensation som 
ska erläggas till den som ej fick ta över.  

Branscher - Branscher som för närvarande är extra utsatta är underleverantörer till större 
företag som Electrolux, Ericsson och Volvo. Särskilt utsatta är underleverantörer till 
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fordonsbranschen. Ofta ställer dessa stora företag orimliga betalningskrav på sina 
underleverantörer, vilka inte har mycket annat att göra än att ställa upp på dem. Detta innebär 
att banken får erbjuda hjälp med factoring och checkkrediter. Även utflyttningen av dessa 
storföretags produktion drabbar de små underleverantörerna hårt. Dessa företag måste slimma 
sina kostnader för att överleva. 

Banken är vid kreditgivning mer restriktiv mot vissa branscher än andra. Detta beror framför 
allt på om en viss bransch är mer konjunkturkänslig och har därmed inget att göra med 
branschfördomar. Idag har vissa serviceföretag, som t ex frisörer, svårt att få lån. Även 
bilhandlarbranschen har kreditproblem vilket framförallt beror på hård konkurrens samt 
rådande konjunkturläge.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer kunskapsstoffet från teorikapitlet, intervjuerna samt sammanställd 
data att analyseras. Analysen kommer att bygga på jämförelser mellan dessa tre element för 
att ta fram vilka likheter respektive skillnader som finns i den allmänna uppfattningen kring 
det studerade problemet.  

5.1 Analys av de bakomliggande orsakerna 
Över 60 procent av företagen som ansökt om rekonstruktion enligt LFR har drabbats av 
enbart interna problem och bara drygt 10 procent av enbart externa orsaker. De resterande 
procenten är fördelade på företag som drabbats av både interna och externa orsaker 
tillsammans. Genom detta resultat, tillsammans med de genomförda informantintervjuerna, 
råder det stor enighet om att den absolut viktigaste och avgörande faktorn för denna studie är 
ledningens roll och inverkan på ett företags livskraft. De interna faktorerna, som de 
klassificerats i denna studie, betraktas som påverkbara inom företaget och därmed även av 
ledningen. 

Många svårigheter och även framgångar är relaterade till ledningens kompetens och agerande 
på det ena eller andra sättet. En bra ledning ska kunna analysera den verksamhet de befinner 
sig i och se vad som eventuellt hotar den. I slutändan är det ändå alltid ledningens 
affärsmässiga förmåga som ska driva företaget. Intervjurespondenterna har framhållit 
ledningsrelaterade problem som den främsta bidragande orsaken till att företag hamnar på 
obestånd eller i någon form av ekonomiska svårigheter.  
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Figur 5:1. Ledningen som avgörande faktor på ett företags livskraft. 
Joakim Lindén anser att ett företags VD är den viktigaste orsaken till om ett företag kommer 
gå bra eller dåligt. Även Yvonne Petersson menar att inkompetens hos ledningen är den 
absolut främsta orsaken till att företag hamnar på obestånd. Även Wilhelm von Seth anser att 
en verksamhets överlevnadsförmåga i första hand handlar om ledningens affärsmässiga 
förmåga. Intervjun med Nyberg på FSB visade också på att bristande management är en 
relativt vanlig problemorsak, där ledningen ofta inser alldeles för sent att företaget lider av 
ekonomiska problem. Detta var även Smedmans uppfattning. I Kedners undersökning 
framgick det att hela åtta procent av de företag han undersökte gick i konkurs på grund av att 
ledningen hade bristande kunskaper. Även Nellbeck, Strömberg och Thorburn framhåller 
denna orsak som stor och förödande för ett företag och kan bland annat leda till för låg 
lönsamhet hos företaget.  

Precis som Nutek har Smedman funnit att nyföretagande som startas på grund av arbetslöshet 
inte är en bra idé. Ofta har personen ingen erfarenhet av att starta och driva ett eget företag 
eller så finns ingen hållbar affärsidé i grunden. Som Svedin skrev så är det otroligt viktigt att 
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ett företag byggs på en hållbar affärsidé och att man som företag erbjuder något som 
efterfrågas på marknaden.  

En otillräcklig omvärldsbevakning kan leda till att företaget inte längre ser till vad marknaden 
faktiskt efterfrågar. Detta kan innebära problem för företag enligt Petersson. Även Lindén 
hävdar detta och tillägger att ett företag hela tiden måste utveckla sin produkt för att det inte 
ska dyka upp en konkurrent som kan göra jobbet bättre. Dorm anser också han att en ledning 
som inte hänger med i det snabba tempo som råder på arbetsmarknaden ofta är grunden till de 
problem som senare uppstår. Detta togs även upp i teorin av bland annat Nellbeck som 
nämnde att en utebliven uppdatering kan bero på att företaget drivs av en föråldrad och 
oengagerad styrelse. Att ledningen omger sig av en kompetent styrelse, som kan hjälpa 
ledningen att fatta de rätta besluten är därför en mycket viktig faktor enligt Lindén. Även 
Folkesson menar att ett företag lättare hamnar på obestånd om en kompetent styrelse saknas.  

Kedner och Persson och Tuula har funnit i sina undersökningar att företag som inte ändrar 
sina kostnads- och produktionsstrukturer efter den rådande marknaden har svårt att överleva. I 
undersökningen för denna uppsats framgick det att faktorerna bristande kostnadskontroll 
tillsammans med produktionsfaktorer, vilka tillhör omkostnadsfaktorer respektive 
affärsstyrningsfaktorer stod för 15 och sex procent vardera av totala andelen interna orsaker.  

En dålig kombination av risker är inte heller bra för ett företags fortlevnad, vilket återgetts i 
teorikapitlet från flera författare samt även av Lindén. Genom att undersöka vilka företag som 
ansökt om rekonstruktion enligt LFR har vi funnit att särskilt individfaktorer och force 
majeure-faktorer oftast inträffar självständigt och inte tillsammans med en annan orsak, det 
vill säga, intern respektive extern faktor. 

En ledning bör också sprida företagets försäljning för att inte bli för kundberoende enligt von 
Seth. Detta ansågs också som en viktig faktor företag skulle ta hänsyn till i den förebyggande 
fasen som beskrevs av både Carlson och Hedman. I undersökningen framkom det att ett för 
stort kundberoende drabbat företagen i fem procent av fallen av interna orsaker.  

I Kedners undersökning hamnade bristande ekonomistyrning som den näst mest 
förekommande orsaken till att företagen i studien hamnade på obestånd Även Pettersson anser 
att olämpliga styrsystem är ett vanligt problem hos företag. Detta framkommer även i det 
studerade datamaterialet. Resultaten visar att om företagen hade haft möjlighet att bättre följa 
upp sina ekonomi- och affärsstyrningsfaktorer skulle många av de problem som de drabbats 
av kunnat undvikas. Bland företagen som drabbats av interna problem drabbades 26 procent 
av företagen av just bristande kostnadskontroll, redovisning och administration. 

I FSB reagerar man på om ett företag, om än bara tillfälligt, övertrasserar sitt konto eller om 
det belånar sina fakturor hos externa fakturabolag. Denna varningssignal nämndes även i 
teorin då det kan tyda på att företaget har haft bristande kontroll på sin ekonomistyrning, 
vilket lett till behov av kapitaltillskott. Denna orsak var också vanligt förekommande i de 
undersökta företagen. Särskilt inom finans-, råvaru- och tjänstebranschen.  

Lindén hävdar att stora investeringar ofta blir kostsammare än beräknat och fokus flyttas då 
från den egna verksamheten till dessa problem, vilket i sin tur innebär att verksamheten som 
ska generera inkomster blir lidande. Även förvärv av nya verksamheter kan bidra till att 
företag stöter på ekonomiska problem. Dels kan problemen bestå i svårigheter att integrera 
den nya verksamheten, dels kan en bristfällig analys medverka till att köpet i slutändan blir 
dyrare än planerat, vilket tär på ekonomin. Lindén är den enda respondenten som nämner 
denna orsak som ett eventuellt problem. Dock tas denna aspekt upp i teorikapitlet av bland 
annat Nellbeck och Persson och Tuula. I datamaterialet framkom att hela 17 procent av 
företagen drabbades av konsekvenserna av expansion, utveckling och nyinvestering. De 
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branscher som var mest utsatta var finans-, industri-, IT- och telekommunikationsbranschen, 
där de två sistnämnda var särskilt framträdande. 

Både Nyberg och von Seth framhåller företagets ägare som en viktig faktor om de ska klara 
av en företagsrekonstruktion eller ej. Det är viktigt för företaget att ha ägare som har förmåga 
och vilja att tillskjuta nytt kapital till företaget när det behöver det. Ägarna kan lätt bidra till 
att en rekonstruktion inte blir möjlig i ett företag då det ofta är ett krav från kreditgivare och 
leverantörer att det råder en relevant riskfördelning mellan dem och ägarna. Kedner fann att i 
fem procent av de konkurser han undersökte var företagen underfinansierade, antingen redan 
från starten eller i expansionsfasen. Persson och Tuula fann i sin studie att en olönsam 
finansiering i många fall lett företag till insolvens. Inte heller en för stor skuldsättningsgrad är 
att föredra enligt Strömberg och Thornburn. Resultat av datamaterialet visar att nio procent av 
orsakerna kan hänföras till just finansieringsproblem hos företagen.  

Att ett företag kan råka ut för ekonomiska svårigheter på grund av att ett företag inom samma 
koncern råkar ut för problem har nämnts i litteraturen men inte av intervjurespondenterna. I 
undersökning av datamaterialet har denna orsak bidragit till sex procent av orsakerna inom 
interna faktorer. Finansbranschen är den bransch som drabbats hårdast med 14 procent av 
dess totala interna orsaker.  

Strömberg och Thorburn hävdar att ledningens personliga problem kan orsaka problem i ett 
företag. Detta är även tydligt i FSB:s ståndpunkt eftersom de genast följer upp exempelvis ett 
företag vars företagsledare blivit sjuk. Även ekonomisk brottslighet tas upp bland de andra 
författarna som en bidragande orsak till problem. Dock anser varken Dorm eller Petersson att 
ekonomisk brottslighet är ett betydande problem hos företag som hamnar på obestånd, vilket 
däremot Smedman gör. I föreliggande studie framkom att dessa faktorer, som benämnts 
individfaktorer, drabbade företagen i knappt sju procent av fallen, andelen individfaktorer var 
nio procent inom interna faktorer.  

När det gäller de externa orsakerna var det bara tre respondenter som nämnde några externa 
orsaker. Lindén beskrev att snabba förändringar i prisstrukturer kan vara förödande för företag 
som är beroende av till exempel råvaror. Detta kan jämföras med råvarubranschen som 
drabbats av just fluktuationer i valutakurser och råvarupriser i drygt 30 procent av de fall 
företagen ansökt om rekonstruktion enligt LFR.  

Smedman anser att ett företag kan drabbas av externa problemen trots att det drivs av en 
mycket kompetent ledning. Några exempel Smedman tog upp på faktorer som 
företagsledningen inte kan råda över är när marknaden börjar agera vansinnigt och hela 
företagets omvärld rasar samman. Detta har även banken uppmärksammat och visar sig 
genom att de är mer restriktiva vid kreditgivningen mot vissa branscher. Enligt Dorm beror 
detta på att vissa branscher är mer konjunkturkänsliga än andra. Undersökningen visade att 
konjunkturnedgång stod för 36 procent av det totala antalet externa faktorer. I totalt fyra av de 
nio branscherna var det den allmänna konjunkturnedgången som hade störst påverkan bland 
de externa orsakerna. Särskilt IT och media och underhållning drabbades extremt hårt av 
denna orsak. 

Även vissa lagstiftningsändringar kan drabba företagets verksamhet enligt Smedman. Denna 
typ av samhällsförändringar diskuterade även Hedman om där även förändringar av värde-
ringar eller infrastruktur kan innebära en stor risk för företaget.  

Dorm anser att särskilt underleverantörer till större företag ofta drabbas av faktorer som 
endast deras kunder råder över. Större företag flyttar utomlands och de som är kvar ställer ofta 
orimliga betalningskrav. De företag som i dessa fall är för beroende av en enda kund eller som 
inte klarar av att anpassa sin kostnadsmassa till de nya förutsättningarna kan då få det svårt att 



 46

klara sig undan en eventuell företagsrekonstruktion eller konkurs. I teorin togs även en annan 
extern orsak upp, nämligen att ett företag kan drabbas av att en leverantör eller kund hamnar 
på obestånd. I det sammanställda datamaterialet framgick det klart och tydligt att just kund- 
och leverantörsfaktorer är den största orsaken till ansökan om rekonstruktion enligt LFR med 
54 procent. Inom detta segment var det framförallt konkurs/likviditetsproblem hos 
kund/leverantör som stod för en stor del. Denna står nämligen för 29 procent av de externa 
orsakerna. Framförallt tre branscher har drabbats hårt av denna orsak, nämligen finans-, 
telekommunikations- samt tjänstebranschen. 

Inom kund- och leverantörsfaktorer finns även underkategorin konkurrensutsatthet vilken i 
Kedners undersökning var en mycket frekvent återkommande orsak. Dock hade inte denna 
orsak ett lika stort inflytande i denna uppsats. Endast nio procent av den totala andelen 
externa orsaker bestod av denna orsak.  

Även tvister med externa parter kan drabba ett företag tungt om de utsätts för höga kostnader i 
samband med det. I undersökningen framkom att denna orsak står för 13 procent av de totala 
externa orsakerna. Denna orsak är inte störst bland några branscher utan hamnar kring tredje 
plats i vanligast förekommande faktorer bland de externa orsakerna. 

5.2 Analys av branschtillhörighet kontra problemorsak 
Riskkapitalbolaget SRK startades för att stilla behovet av kreditgivning till företag som 
hamnat i finansiella problem under krisåren 2001 till 2002. Det var enligt SRK framförallt IT-
företag som var överkapitaliserade men som ändå hade god affärsidé som drabbades. Övriga 
områden med hög risk att hamna i ekonomiska problem är företag i utvecklingsbranscher och 
underleverantörer. Detta påstående stämmer väl överens med Föreningssparbankens 
erfarenhet. FSB anser att underleverantörer till fordonsbranschen, bilförsäljningsbranschen 
och vissa serviceföretag som till exempel frisörer är hårt drabbade. 

Företagsjurist Peter Smedman, som arbetar som rekonstruktör, anser att de mest utsatta 
branscherna för företagsrekonstruktioner är bygg-, restaurang-, konfektions- och detalj-
handelsbranschen. 

Övriga intervjupersoner har ej haft tillräcklig kännedom för att uttala sig i frågan. 

Konkursstatistik mellan åren 2002 till 2004 visar att hotell- och restaurangbranschen är mest 
konkursutsatt följt av transport-, detaljhandel- och byggbranschen. 

Industribranschen är den bransch som har haft flest antal företagsrekonstruktioner med 40 
procent av de totalt drabbade företagen. Konsumentvaru- och IT-branschen följer därefter 
med 23 respektive 11 procent. I denna studies branschklassificering ingår transport- bygg- och 
fordonsbranschen i kategori industri. Verksamhet som omfattar bilförsäljning, restaurang, 
samt kläd- och detaljhandel återfinns i kategorin konsumentvaror. Detta innebär att de resultat 
som framkommit i denna undersökning rörande vilka branscher som riskerar genomföra en 
företagsrekonstruktion stämmer mycket väl överens med tillfrågad expertis åsikter. Analys av 
konkursstatistik visar att företagsrekonstruktioner och konkurser frekvent uppträder i samma 
branscher. 

5.3 Analys av överlevnaden utifrån orsaker och bransch 
Nästa avsnitt beskriver orsaksfördelningens utseende och företagens branschtillhörighet i 
förhållande till dess överlevnadsförmåga. 
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5.3.1 Överlevnad utifrån interna respektive externa orsaker 
Av de 426 interna orsaker som ligger till grund för att företag ansöker om 
företagsrekonstruktion är det kategorierna omkostnadsfaktorer och affärsstyrningsfaktorer 
som har det bästa överlevnaden. Dessa är även störst till antalet med 157 orsaker i kategori 
omkostnadsfaktorer respektive 126 orsaker i kategori affärsstyrningsfaktorer. I den senast 
nämnda kategorin är 32 procent av totalt antal affärsstyrningsfaktorer hänförliga till företag 
som fortfarande är aktiva eller som genomför en företagsrekonstruktion. Motsvarande siffra 
för omkostnadsfaktorer är 28 procent. 

Skillnaden i överlevnadsfrekvens mellan de två ovan nämnda grupperna av orsaker är 
marginell men avståndet till de två övriga interna orsaksgrupperna, ekonomistyrningsfaktorer 
och individfaktorer är mer signifikant. Motsvarande siffror, hänförliga till aktiva företag och 
företag under rekonstruktion, 23 respektive 16 procent. Detta innebär att om ett företag har 
problem på individnivå är chansen till överlevnad ringa.  

Detta påstående är ej i samklang med Peter Smedmans erfarenhet. Han anser att uppenbara 
ledningsproblem som till exempel personliga kriser är lätta att hantera. Detta genom att ersätta 
ledningen med någon för uppgiften mer lämpad då många av dessa är villiga att avstå från 
ledarrollen. Den bästa lösningen och som även är ofta förekommande, är att företaget säljs 
och de nya ägarna får tillsätta en ny ledningsgrupp. 

Håkan Dorms uppfattning angående individproblem är mer överensstämmande med denna 
uppsats resultat. Dorm beskriver att ett utbyte av den sittande ledningen kan vara svårt då det 
rör sig om en stor prestigefråga. 

En annan aspekt som stödjer att individbaserade orsaker är svåra att råda bot på är 
generationsväxlingar. Generationsskiftesbolag löper ofta en högre risk att hamna på obestånd 
enligt Lindén. Att företag ärvs har Smedman inte heller en bra erfarenhet av. Även Dorm tog 
upp detta problem som troligen kommer att öka när alla fyrtiotalister närmar sig sin pension. 
Detta kan klassas som ledningsproblem då det underliggande problemet ofta är att det inte 
finns någon inom familjen som är villig att ta över, eller hur de som inte fick ta över ska 
kompenseras. Problem kan också uppstå då en så kallad tjänstemanna VD måste anställas 
vilket bland annat Folkesson påpekade i sin bok. 

De externa orsakerna är färre till antalet, endast 149 stycken. Av de totalt tre orsaksgrupperna 
marknadsfaktorer, kund- och leverantörsfaktorer och force majeure-faktorer är det den 
sistnämnda som har den största andelen orsaker, 40 procent, som är hänförlig till aktiva, 
verksamma företag. Dock är populationen liten inom denna orsakskategori. Motsvarande 
siffror för marknadsfaktorer och kund- och leverantörsfaktorer är cirka 30 procent. 

5.3.2 Överlevnad utifrån företagens branschtillhörighet 
Med studiens omfattning av de 354 företag som ansökt om företagsrekonstruktion är 103 
företag, det vill säga 29 procent, fortfarande aktiva i slutet av april 2006. Denna siffra 
inkluderar även de företag som för närvarande genomgår ytterligare en företagsrekon-
struktion. Företagen som överlevt har därmed hitintills klarat sig mellan drygt ett och drygt 
fyra år efter genomförd rekonstruktion.  

Ovan beskrivna resonemang innebär att cirka 70 procent av de ursprungliga företagen i 
undersökningen upphört att existera. Detta kan jämföras med statistik över konkurser. Under 
den aktuella mätperioden gick i snitt 1 procent av alla aktiva företag i Sverige i konkurs. 

Vid en närmare granskning av branschtillhörighet kontra utfall utläses att av de 103 företag 
som överlevt är det bransch media och underhållning som klarat sig allra bäst följt av tjänster, 
finans och industri. Det omvända förhållandet råder för hälsovård, IT, råvaror och telekom. 
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Andelen verksamma företag efter rekonstruktionsförfarandet inom branschen media och 
underhållning är hela 45 procent. Denna siffra kan jämföras med andelen aktiva företag i 
branschen hälsovård som är noll procent och branschen IT som är 15 procent. 

I nämnd ordning är industri-, konsument- och IT-branschen de branscher som mellan åren 
2002 till 2004 har haft flest ansökningar om företagsrekonstruktion. Trots detta visar 
föreliggande undersökning att företagen inom dessa branschsektorer ändå har cirka en 
tredjedels chans att klara livhanken vilket var något bättre än utfallet för hela populationen 
som är 29 procent. 

Noterbart är att inom varken övrig empiri eller teorins referensram har kunskap eller uppgifter 
om företags överlevnadsförmåga, efter genomförd företagsrekonstruktion, i specifika 
branscher påträffats.  
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6 Slutsatser 
Kapitlets avsikt är att besvara frågeställningar och därefter framställa de slutsatser som 
framkommit utifrån teori, empiri och analys. Avsnittet avslutas med en avslutande diskussion 
innehållande förslag till fortsatt arbete. 

Uppsatsens frågeställningar och syfte kommer att besvaras i samma ordning som vid 
inledningen. 

- Huvudsyftet var att besvara frågan vilka bakomliggande orsaker bidrar till att företag 
hamnar i ekonomisk kris? 

Analysen av datamaterialet tillsammans med den sammanställda teorin och de genomförda 
intervjuerna visar att merparten av de företag som hamnar i ekonomisk kris gör det enbart på 
grund av faktorer som i grund och botten är påverkbara inom företaget, det vill säga, det som i 
denna studie klassificerats som interna orsaker. 

Sammanställningen av företagsrekonstruktionshandlingarna visar att endast drygt 10 procent 
av de undersökta företagen har drabbats av enbart externa faktorer medan mer än 60 procent 
drabbats av enbart interna faktorer. I resterande företag har en blandning av både interna och 
externa faktorer bidragit till den ekonomiska krisen.  

Inom de interna orsakerna är de tre största faktorerna, i fallande ordning, omkostnadsfaktorer 
(37%), affärsstyrningsfaktorer (29%) och ekonomistyrningsfaktorer (25%). Individfaktorer 
vilka endast har nio procents inverkan är således en mycket liten bidragande orsak till att 
företagen varit tvungna att ansöka om företagsrekonstruktion.  

När det gäller de externa orsakerna är det främst kund- och leverantörsfaktorerna (53%) 
tillsammans med marknadsfaktorer (40%) som har den största bidragande effekten på de 
studerade företagen. 

• Det första delsyftet var att kartlägga orsaksfördelningens utseende i förhållande till 
branschtillhörighet 

Fördelningen mellan interna, externa och en blandning av de två skiljer sig mellan de olika 
branscherna. Det finns emellertid ingen markant skillnad förutom att det finns tre branscher 
som inte drabbats av en enda extern orsak; hälsovård, råvaror samt telekommunikation. Att 
telekommunikationsbranschen endast är marginellt utsatt för externa problem är en intressant 
företeelse. Framställningen i media av denna bransch har under mätperioden varit att 
marknaden varit vikande på grund av den rådande konjunkturen.  

Vid en granskning av branscherna som helhet har de tre största interna orsakerna tillsammans 
en inverkan på mer än 80 procent av alla branscher och till och med en inverkan på 90 procent 
på alla branscher utom tre. Skillnaden är liten mellan branscherna, de har alla drabbats i stor 
omfattning av interna orsaker.  

Branschtillhörigheten hos de externa orsakerna skiljer sig däremot åt. Det är dock svårt att dra 
någon generell slutsats då många branscher uppvisar för få orsaker, vilket leder till att de blir 
för dominerande. 

• Det andra delsyftet var att kartlägga orsaksfördelningens utseende i förhållande till 
överlevnadsförmåga hos företag 

De interna orsakernas fördelning i förhållande till företagens livsduglighet ger oss en bild av 
vad som påverkar ett företags överlevnadsfrekvens. Två av grupperna, omkostnadsfaktorer 
och affärsstyrningsfaktorer ger företagen cirka 30 procent möjlighet att överleva. Däremot ger 
problem på individnivå en sämre utgångspunkt, med endast 16 procents överlevnad, för att 
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klara ekonomiska kriser i framtiden. Företag som har interna problem på personnivå har 
därmed svårt att klara livhanken i framtiden.  

De externa orsakernas fördelning i förhållande till företagens livsduglighet visar att företag 
som drabbas av extraordinära händelser som naturkatastrofer, bränder eller översvämningar 
har hela 40 procent möjlighet att fortleva trots att de genomgått en företagsrekonstruktion. De 
övriga två grupperna kommer inte långt efter med cirka 30 procent överlevande företag 
vardera.  

Slutsatsen beträffande orsaksfördelningen är att de externa bakomliggande orsakerna har ett 
bättre utfall än de interna. Ett sunt företag kan drabbas av svårigheter som är utanför 
ledningens kontroll och tvingas ansöka om företagsrekonstruktion. När företaget ridit ut 
krisen är möjlighet till lönsamhet bättre än om krisen har ett internt, ledningsrelaterat 
ursprung.  Denna slutsats är samstämmig med de tillfrågade experterna som alla vidhöll att en 
stark ledning är a och o för ett framgångsrikt företag.  

• Det tredje och sista delsyftet var att kartlägga branschtillhörigheten i förhållande till 
överlevnadsförmåga hos företag 

Branschtillhörigheten i förhållande till företagens livsduglighet pekar på en klart lysande 
stjärna; branschsektorn media och underhållning. I genomsnitt överlever 29 procent av 
företagen som genomgår en företagsrekonstruktion, oberoende branschtillhörighet. Inom 
bransch media och underhållning är motsvarande siffra 45 procent. Detta kan sättas i relation 
till bransch hälsovård och IT-branschen med noll respektive 15 procent aktiva företag efter 
genomförd rekonstruktion.  

Slutsatsen beträffande branschtillhörigheten är att det är av avgörande betydelse för företagets 
framtid efter en rekonstruktion inom vilken sektor verksamheten bedrivs.  

6.1  Avslutande diskussion 
Att företag får ekonomiska problem är inte bara en angelägenhet som rör gäldenär eller 
borgenär. Det finns ett samhällsekonomiskt värde i att utröna och identifiera de 
problemsituationer företag kan råka ut för. 

Vid en företagsrekonstruktion är syftet att återfå en lönsam verksamhet och vid en konkurs är 
syftet att avveckla företaget. Trots denna markanta skillnad är kunskap om vilka 
problemorsaker som figurerar vital för båda företeelserna. Det mest effektiva sättet att hindra 
företag att drabbas av ekonomisk olycka är att ”mota Olle i grind”. Ledning och ägare bör i ett 
tidigt stadium analysera orsaker och sätta in adekvata åtgärder. De måste vara krismedvetna 
och anpassa sitt ledarskap för att kunna driva företaget på ett lönsamt sätt.  

Studien är i viss mån generaliserbar då resultatet kan användas inom ett annat område. Ty 
identifieringen av problemorsaker kan vara applicerbar även hos andra, icke krisdrabbade, 
företag än de problemföretag som ansökt om företagsrekonstruktion.  

Uppsatsen har implikation och tillämplighet för ett antal olika intressenter. Oavsett bransch, 
associationsform eller storlek har företag nytta av att bli varseblivna vilka orsaker som kan 
leda till ekonomiskt trångmål. Även advokater, revisorer, riskkapitalbolag, banker och andra 
borgenärer kan dra fördel av denna kunskap.  

En korrekt tolkning av resultatet har åstadkommits genom att koppling skett mellan den 
teoretiska referensramen, resultatet och den egna analysen. 

Flera områden kan vara aktuella för framtida forskning: 
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• Kvantitativ analys – det finns ett stort utrymme för en djupare statistisk undersökning 
över samspelet och korrelationen mellan problemorsakerna, då denna studie är av mer 
kvalitativ karaktär 

• Ingående kvalitativ analys – en än mer grundläggande och genomgripande kvalitativ 
studie vilken grundligt undersöker ett färre antal företags ekonomiska svårigheter kan 
bidra till ny kunskap inom ämnesområdet 

• Utökad tidshorisont – en ökad tillförlitlighet kan uppnås om analysens mätperiod 
förlängs vilket minskar risken för konjunkturens påverkan på resultatet 

• En samstämmig branschindelning med konkursstatistiken kan möjliggöra en jämförbar 
resultatstudie. 
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Bilaga 1 
Klassificering av orsakerna med dess underrubriker 

Interna faktorer
 (Ägar- och ledningsrelaterade 

faktorer) 

- Ej lyckats med nyemission
- Indragna bankkrediter/inskränkt lånefinansiering              
- För stora skulder med hänsyn taget till det egna kapitalet, hög 
skuldsättningsgrad
- Stort nedskrivningsbehov i gjorda investeringar - - Akut likviditetsbrist, 
- Obetalda skatter och avgifter
- Betalningsanmärkningar
- Omorganisation 
- För stora varukrediter

Konkurs- och 
likviditetsproblem hos 
koncernbolag

- Finansiella problem inom koncernen

- Förändrade marknadsförutsättningar lett till minskad efterfråga och 
omsättning men inga förändringar eller åtgärder gjorts angående 
kostnadsstruktur 
- Höga löpande omkostnader som lokalhyra, konsulttjänster, 
personalkostnader
- Ej längre berättigat räntebidrag
- Stora underskott  
- Avvecklingskostnader
- Ej marknadsanpassade expansions-, utvecklings- nyinvesterings-, 
ombyggnads- och flyttkostnader
- Uppköp av bolag, nya lokaler
- Stora igångsättningskostnader och grundinvesteringar
- Försenad försäljningsstart av produkt
- Underfinansierat vid start
- Bristande marknadsföringsmedel
- För stor satsning på marknadsföring
- Felaktig prissättning, felkalkylering, för stora uppdrag
- Olönsamma fraktavtal
- Minskad orderingång
- Brist på uppdrag
- Långsam volymutveckling
- Historiskt dålig lönsamhet, gått med betydande förlust de senaste åren 

- Låg lageromsättningshastighet, för stor lagerhållning
Kundberoende - Uppsägning av avtal från kunds sida lett till problem pga. för stort enskilt 

kundberoende
- Förändrade marknadsförutsättningar lett till minskad efterfråga och 
omsättning men inga förändringar eller åtgärder gjorts angående 
produktutbud
- Gammal teknologi
- Låg maskintillgänglighet, maskinhaveri
- Kvalitetsproblem och reklamationer
- Förseningar i projekt

Individfaktorer Ekonomisk brottslighet - Förskingring
Sjukdom - Sjukdom, bortgång eller olycksfall hos nyckelpersoner
Samarbetsproblem/Interna 
stridigheter

- Tvister mellan aktieägare, bristande engagemang hos styrelse

Ineffektivitet - Ineffektivitet, okunskap och bristande kompetens

Affärsstyrningsfaktorer Orealistiska 
marknadsprognoser

Produktionsfaktorer

Expansion, utveckling och 
nyinvestering

Uppbyggnad och 
grundinvestering

Bristande redovisning och 
administration

Omkostnadsfaktorer Bristande kostnadskontroll

Specifikation av orsak Detaljförklaring av orsak angiven i tingsrättshandling

Ekonomistyrnings-faktorer Finansieringsproblem 

 



 56

Externa faktorer

(Omvärldsfaktorer)

Marknadsfaktorer Konjunkturnedgång - Minskad efterfråga och omsättning pga. branschens allmänna 
konjunkturnedgång

Valutakurser och 
råvarupriser

- Valutakursfluktuationer och fall i råvarupriser

Kund- och 
leverantörsfaktorer

Konkurs/likviditets-
problem hos kund/lev

- Stora kundkreditförluster

Konkurrensutsatthet - Konkurrerande verksamhet har lett till priskrig och minskad vinstmarginal

Tvist med motpart - Tvist med myndighet, leverantör och kund leder till kostsamma processer

- Oskälig prishöjning hos leverantör
- Oförmånliga hyresavtal

Force majeure faktorer Naturkatastrof/brand/annan 
skada

- Oväder, översvämning, mul- och klövsjuka, påtvingad flytt pga. stambyte, 
strejk

Specifikation av orsak Detaljförklaring av orsak angiven i tingsrättshandling

Prishöjning
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Bilaga 2 
Intervjumall 

• Varför ser fördelningen mellan företagsrekonstruktion och konkurs ut som den gör? 
Har begreppet företagsrekonstruktion mer badwill än begreppet konkurs? Är det 
samhällets egen inställning eller är det Lagen om företagsrekonstruktion som 
påverkar? Vad är det som styr, vilken kraft/krafter är starkast? 

• Är informationsspridning till allmänhet och företagare det som behövs för att öka 
medvetenheten om lagen om företagsrekonstruktion? Bör man ”marknadsföra” 
rekonstruktioner redan vid starten av ett företag?  

• Vilken typ av företag söker företagsrekonstruktion? 

• Hur vanligt förekommande är företagsrekonstruktion bland olika branscher? Är det 
någon speciell bransch som ofta/oftare söker om företagsrekonstruktion? 

• Vilka anser du vara de vanligaste orsakerna till varför företag hamnar i en sådan 
ekonomisk krissituation att de blir tvungna att ansöka om företagsrekonstruktion? 

• Finns det någon korrelation mellan de orsaker företag drabbas av och vilken bransch 
de är verksamma i? 

• Skiljer sig orsakerna mellan företag som ansöker om företagsrekonstruktion och 
sådana som ansöker om konkurs direkt? 

• Vilken är din allmänna uppfattning om hur det går för företag efter rekonstruktionen? 

• Anser du att det finns vissa ekonomiska svårigheter som är svårare att ta sig ur, dvs. 
finns det några orsaker som oftare inte klarar av en företagsrekonstruktion?  

• Vilka förändringar anser du är nödvändiga att företaget genomför för att lättare kunna 
uppnå målet med en företagsrekonstruktion och sedan även klara av att leva vidare 
som ett välmående företag? 

• Görs dessa nödvändiga förändringar? 

• Tror du att det är vanligt att företag undanhåller information om de egentliga 
problemen för företagsrekonstruktören? 

• Är det vanligt förekommande att företag ansöker om företagsrekonstruktion med 
kriminellt uppsåt? 

• Har orsakerna och eller utfallen påverkats i någon riktning sedan lagändringen 
angående bankers förändrade förmånsrätt trädde i kraft årsskiftet 2003/2004 enligt 
dig? 

• Enligt Enar Folkesson lämnar LFR många frågor obesvarade när det gäller 
ansvarsfrågor. Det finns inte någonstans i lagen en koppling till ABL:s regelsystem. 
Vad kan rekonstruktören själv få för ansvar? Rådgivningsansvar? 
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Bilaga 3 
Affärsvärldens branschindex med tillhörande underindex 

Råvaror  

Olja och gas  
Kemi  
Gruv och metaller  
Skog  
Kraft  

Industri  

Bygg och anläggningsrelaterat  
Industriella konglomerat  
Fordon och maskiner  
Grossister  
Tryckerier och kontorsvaror  
Transport  
Tekniska konsulter  
Övrig industri  

Konsumentvaror  

Sällanköpsvaror  
Dagligvaror 

Hälsovård  

Läkemedel  
Bioteknik  
Medicinsk teknik  
Vård 

Finans 

Bank och försäkring  
Investment- och förvaltningsbolag  
Övriga finansiella tjänster  
Fastigheter 

IT 

IT- och internetkonsulter  
Programvara  
Hårdvara och återf./distr. hårdvara  

Telekommunikation 

Tele- och datakommunikation  
Teleoperatörer  
Underleverantör telekommunikation  

Media & underhållning  

Media & underhållning  

Tjänster 

Tjänster  
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Bilaga 4 
Underorsaker till de interna faktorerna fördelat per bransch 
Ekonomistyrningsfaktorer - Denna grupp av orsaker speglar företagets, och eventuella 
dotterbolags, brist på kontroll gällande likviditet och administration. Inget företag inom 
media- och underhållningsbranschen har ekonomiska problem av denna karaktär. I fyra av de 
övriga branscherna sker en jämn fördelning av de tre underkategorierna. I hälsovård- och 
telekomsektorn är finansieringsproblem, som till exempel en misslyckad nyemission, roten till 
allt ont. Hos konsumentvaror och råvaror är bristande redovisning och administration den 
klart dominerande orsaken. Koncerninterna finansiella problem är framförallt vanligt i 
finanssektorn men åtnjuter ingen större dignitet hos övriga branscher. Totalt antal 
ekonomistyrningsfaktorer: 105 av 426 stycken 
 

29%

43%

29%

FINANS
Antal ekonomistyrningsfaktorer: 7 st

100%

HÄLSOVÅRD
Antal ekonomistyrningsfaktorer: 1 st

33%

40%

28%

INDUSTRI
Antal ekonomistyrningsfaktorer:40 st

29%
24%

47%

IT
Antal ekonomistyrningsfaktorer:17st

72%

22%

6%

KONSUMENTVAROR
Antal ekonomistyrningsfaktorer:18st

80%

20%

RÅVAROR
Antal ekonomistyrningsfaktorer: 5 st

0%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal ekonomistyrningsfaktorer: 0 st

100%

TELEKOMMUNIKATION
Antal ekonomistyrningsfaktorer: 2 st

53%

20%

27%

Bristande redovisning och
administration
Finansieringsproblem

Konkurs och likviditetsproblem hos
koncernbolag

TJÄNSTER
Antal ekonomistyrningsfaktorer: 15 st
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Omkostnadsfaktorer – Dessa faktorer består av tre underkategorier vilka innebär en alltför 
stor kostnadskostym, för kraftig expansion och alltför vidlyftiga investeringar. Denna 
avdelning av orsaker är den i särklass största till antalet. Framförallt har telekommunikations 
och IT-branschen drabbats hårt av alltför kraftig expansion, utveckling och nyinvesteringar 
med en andel på över 50 procent. 

Brist på kostnadskontroll och expansionsiver slåss om att vara den största anledningen till 
företagens ekonomiska problem. I industri- och konsumentvarubranschen är scenariot likartat; 
fördelningen är jämn mellan ovan två nämnda orsaker samt att för stora investeringar står för 
ca 15 procent av orsakerna. 

Vid en jämförelse mellan finans- och tjänstesektorn är fördelningen identisk; hälften orsakas 
av expansion, och hälften av kostnadsproblem. 

Totalt antal omkostnadsfaktorer: 157 av 426 stycken 
 

50%50%

FINANS
Antal omkostnadsfaktorer: 6 st

33%

33%

33%

HÄLSOVÅRD
Antal omkostnadsfaktorer: 3 st

36%

48%

16%

INDUSTRI
Antal omkostnadsfaktorer: 56 st

29%

54%

17%

IT
Antal omkostnadsfaktorer: 24 st

47%

40%

14%

KONSUMENTVAROR
Antal omkostnadsfaktorer: 43 st

25%25%

50%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal omkostnadsfaktorer: 4 st

100%

RÅVAROR
Antal omkostnadsfaktorer: 2 st

43%

57%

TELEKOMMUNIKATION
Antal omkostnadsfaktorer: 7 st

50%50%

Bristande kostnadskontroll

Expansion, utveckling och
nyinvestering
Uppbyggnad och grundinvestering

TJÄNSTER
Antal omkostnadsfaktorer: 12 st
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Affärsstyrningsfaktorer - Denna faktorgrupp är den näst största av de fyra då 126 av de 426 
orsakerna återfinns här. Det framgår att den dominerande faktorn i alla branscher utom hos 
råvaror och telekommunikation är orealistiska marknadsprognoser. I IT-branschen och hos 
media och underhållning står denna orsak, som inbegriper bland annat felaktig prissättning, 
minskad orderingång och alltför stor satsning på marknadsföring, för nästan hela andelen. 

I råvaru- och telekombranschen är den egentliga orsaken till betalningsproblem brister i 
produktionen såsom felaktigt produktutbud, gammal teknologi och bristande produktkvalitet. 
Den faktor som är minst förekommande hos branscherna som helhet är ett alltför stort 
kundberoende. Hos branschen tjänster är emellertid fem av tolv orsaker hänförliga till 
ekonomiska svårigheter som uppstått på grund av att en stor enskild kund sagt upp sitt avtal 
med företaget. 

Totalt antal affärsstyrningsfaktorer: 126 av 426 stycken 
 

50%

33%

17%

FINANS
Antal affärsstyrningsfaktorer: 6 st 

50% 50%

HÄLSOVÅRD
Antal affärsstyrningsfaktorer: 2 st 

15%

56%

29%

INDUSTRI
Antal affärsstyrningsfaktorer: 48 st 

100%

IT
Antal affärsstyrningsfaktorer: 8 st 

11%

78%

11%

KONSUMENTVAROR
Antal affärsstyrningsfaktorer: 36 st 

20%

80%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal affärsstyrningsfaktorer: 5 st

40%

60%

RÅVAROR
Antal affärsstyrningsfaktorer: 5 st 

25%

25%

50%

TELEKOMMUNIKATION
Antal affärsstyrningsfaktorer: 4 st

42%

50%

8%

Kundberoende

Orealistiska marknadsprognoser

Produktionsfaktorer

TJÄNSTER
Antal affärsstyrningsfaktorer: 12 st
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Individfaktorer - I denna samling finns endast 38 orsaker, vilka fördelats mellan fyra olika 
underkategorier. Med detta i åtanke är de två största faktorerna ineffektivitet och 
samarbetsproblem. I fyra av branscherna är dessa två orsaker allenarådande men samtidigt är 
urvalet mycket litet.  

Branschen industri, som har det största antalet orsaker, är sjukdom, bortgång eller olycksfall 
hos nyckelpersoner i majoritet med 62 procent.  

I tjänstesektorn ligger ineffektivitet, som innebär okunskap och bristande kompetens, i topp 
med hela 72 procent det vill säga fem av sju orsaker hamnar i denna grupp.  

Hälsovård har inte angett några individproblem. 

Totalt antal individfaktorer: 38 av 426 stycken 
 

50%50%

FINANS
Antal individfaktorer: 2 st

23%

15%62%

INDUSTRI
Antal individfaktorer: 13 st

0%

HÄLSOVÅRD
Antal individfaktorer: 0 st

100%

IT
Antal individfaktorer: 2 st

10%

30%

40%

20%

KONSUMENTVAROR
Antal individfaktorer: 10 st

100%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal individfaktorer: 2 st

100%

RÅVAROR
Antal individfaktorer: 1 st

100%

TELEKOMMUNIKATION
Antal individfaktorer: 1 st

71%

29%

Ekonomisk brottslighet

Ineffektivitet

Samarbetsproblem/interna
stridigheter
Sjukdom

TJÄNSTER
Antal individfaktorer: 7 st
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Underorsaker till de externa faktorerna fördelat per bransch 
Marknadsfaktorer - Av de två underkategorierna är det i särklass konjunkturnedgång som 
drabbar branscherna hårdast. Dock drabbas råvarorna i större utsträckning av fluktuationer i 
valuta och råvarupriser och hälsovård har inte drabbats av någon marknadsfaktor alls.  

Telekommunikation är den enda bransch som har en jämn fördelning mellan de två orsakerna. 
Totalt antal marknadsfaktorer: 59 av 149 stycken 
 

100%

FINANS
Antal marknadsfaktorer: 2 st

0%

HÄLSOVÅRD
Antal marknadsfaktorer: 0 st

100%

INDUSTRI
Antal marknadsfaktorer: 26 st

100%

IT
Antal marknadsfaktorer: 7 st

 

91%

9%

KONSUMENTVAROR
Antal marknadsfaktorer: 11 st

100%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal marknadsfaktorer: 5 st

100%

RÅVAROR
Antal marknadsfaktorer: 3 st

50%50%

TELEKOMMUNIKATION
Antal marknadsfaktorer: 2 st

100%

Konjunkturnedgång

Valutakurser och råvarupriser

TJÄNSTER
Antal marknadsfaktorer: 3 st
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Kund- och leverantörsfaktorer - Problem som ej går att styra över och som är kund- eller 
leverantörsanknutna är den största gruppen av externa problemorsaker. Då en bransch väl 
drabbas av konkurs- och likviditetsproblem hos motpart innebär det att detta blir den 
övervägande orsaken i alla fallen. De sektorer där detta inte förekommer det vill säga finans-, 
media och underhållning-, och råvarubranschen fördelar sig orsakerna mellan tvist med 
motpart och konkurrensutsatthet. I en enda bransch, konsumentvaror, ingår faktorn 
prishöjning som innebär en oskälig prishöjning hos leverantör eller oförmånliga hyresavtal. 

Totalt antal kund- och leverantörsfaktorer: 80 av 149 stycken 
 

33%

67%

FINANS
Antal kund- och leverantörsfaktorer: 

3 st

100%

HÄLSOVÅRD
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

1 st

22% 18%

60%

INDUSTRI
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

45 st

75%

25%

IT
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

4 st

36%

29%

21%

14%

KONSUMENTVAROR
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

14 st

100%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

1 st

100%

RÅVAROR
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

1 st

33%

67%

TELEKOMMUNIKATION
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

3 st

25% 13%

63%
Konkurrensutsatthet

Konkurs/likviditetsproblem hos
kund/lev
Prishöjning

Tvist med motpart

TJÄNSTER
Antal kund- och leverantörsfaktorer:

8 st
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Force majeure-faktorer - Klassificeringen i denna grupp består endast utav en underliggande 
orsak; naturkatastrof/brand/annan skada. Detta begrepp innebär att företaget har drabbats av 
något som ligger utanför ledningens kontroll såsom kraftigt oväder, översvämning, mul- och 
klövsjuka och strejk. Orsaksgruppen är mycket liten, endast tio till antalet, och det är bara tre 
branscher som drabbats. 

Totalt antal force majeure-faktorer: 10 av 149 stycken 
 

100%

INDUSTRI
Antal force majeure faktorer: 4 st

100%

KONSUMENTVAROR
Antal force majeure faktorer: 4 st

0%

FINANS
Antal force majeure faktorer: 0 st 

0%

HÄLSOVÅRD
Antal force majeure faktorer: 0 st

0%

IT
Antal force majeure faktorer: 0 st 

0%

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING
Antal force majeure faktorer: 0 st 

0%

RÅVAROR
Antal force majeure faktorer: 0 st 

0%

TELEKOMMUNIKATION
Antal force majeure faktorer: 0 st 

100%

Naturkatastrof/brand/annan skada

TJÄNSTER
Antal force majeure faktorer: 2 st

 


