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Fö rörd 

Meningsskapande, som i stor mån handlar om hur man inför sig själv rättfärdigar sina 

misstag, är ledstjärnan genom arbetet - de glasögon vi har haft på oss när vi här studerat 

ämnet företagskonkurser. Vi ville skapa en förståelse för hur människan fungerar och 

resonerar när deras företag går i konkurs och härleda förklaringar till konkurserna ur dessa 

resonemang. 

 

Tack till Magnus Hansson för en drivande och engagerad handledning. 

Tack till Johan Nilsson och Alexander Östlund för värdefulla synpunkter på resans gång. 

Tack till Marie Nilsson och Kristina Sutter Beime för en värdefull inspirationskälla. 

 

  



 

 

Abstract 

This paper is about sensemaking. By using sensemaking we have derived bankruptcy factors 

from business leaders’ own statements about their bankruptcies. The focus in this paper is to 

ensure how business leaders create meaning about the bankruptcies, which is also our 

research question. 

To make the study feasible, we used a method that corresponds well to the purpose of our 

work. The collection of data started with collecting a number of newspaper articles with direct 

quotes from business leaders. These quotes were, through a model that structures and 

categorizes empirical datum, aggregated into bankruptcy factors. The factors were then 

explained with regards to the business leaders’ statements.  

The factors are also compared with previous studies of bankruptcy factors. Those studies use 

different approaches then ours, in deriving and explaining their bankruptcies. With regards to 

that, we found it interesting to analyze similarities and differences in results. 

The study has shown five bankruptcy factors. These are customer losses, financing, external 

circumstances, profitability and planning. They are described by a number of underlying 

causes. The factors we found have shown both similarities and differences with regards to the 

previous studies. 
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1 Inledning 

1.1 Historik 
Under de senaste 50 åren har antalet konkurser i Sverige kontinuerligt ökat. Extra oroliga 

tidsperioder var till att börja med slutet på 1960-talet, där antalet konkurser steg markant 

under en femårsperiod. Nästa rejäla konkursstegring började under slutet av 1980-talet och 

nådde sin kulmen under bank-, finans- och fastighetskrisen i Sverige under början av 1990-

talet. Det är också under denna kris vi hittar den historiskt högsta nivån av konkurser i Sverige 

(1992, 21 200 konkurser). När 90-talskrisen släppte kom en snabb återhämtning där 

konkursnivån sjönk. Sedan sekelskiftet har nivån pendlat upp och ner, men efter tre år av 

minskande konkurser (2009 - 2011) visar nu utvecklingen att antalet konkurser återigen ökar i 

antal.  

Under januari – november 2012 steg antalet konkurser med 8 procent jämfört med samma 

period året innan. (Tillväxtanalys, 2012) Under samma period minskade också nyföretagandet 

med 5 procent. (Tillväxtanalys, 2012; Bolagsverket, 2012) UC, Sveriges ledande affärs- och 

kreditupplysningsföretag, uttrycker oro för utvecklingen: 

Utvecklingen är oroande, och den förbättring som till synes var på gång inom svensk 

ekonomi ... låter vänta på sig. ... Det skapar en tuff situation för många företag, i 

synnerhet för nystartade och de som redan levt på marginalen under en längre tid. (UC, 

2012) 

 
Figur 1 Företagskonkurser i Sverige. (Statistiska Centralbyrån [SCB] 1960-2009; Tillväxtanalys 2009-2011) 

Den svenska marknaden har aldrig lyckats återhämta sig till de låga konkursnivåer som 

förelåg för 50 år sedan. Det startas visserligen mångfalt fler företag idag än då
1
, så vissa 

kanske hävdar att det då är naturligt att också fler möter konkurs. Samtidigt som den 

iakttagelsen må vara rimlig, så kan motargumenterande ståndpunkter vara att både handeln 

och folkmängden ökat sedan dess, dvs. efterfrågan idag är högre än då. Och vidare - startar 

man företag och har en idé bör man samla på sig så mycket kunskap som möjligt för att kunna 

lyckas. En färsk undersökning visar att just ökad kunskap, i form av rådgivning inför och 

                                                 
1
För jämförelse: år 1960 registrerades 5500 nya aktiebolag jämfört med 19300 år 2010. (SCB 1961; 

Tillväxtanalys 2012) 
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coachning efter företagsstarten, minskar risken för konkurs med ungefär 20 procent. 

(mynewsdesk, 2012)  

Med andra ord bör det finnas goda möjligheter att antalet konkurser skulle kunna vara färre 

till antalet. För att ha förståelse för var dessa kunskapsluckor finns, är det rimligt att vara 

insatt i vilka faktorer det är som gör att företag går i konkurs. 

1.2 Problemdiskussion 
Med anledning av den negativa konkurstrenden under slutet av 1960-talet beslutade 

Delegationen för mindre och medelstora företag att genomföra en utredning av de senaste 

årens konkurser i Sverige. Uppdraget gavs år 1970 till Gösta Kedner, universitetslektor vid 

Lunds universitet. I studien, som omfattade företagskonkurser under slutet av 1960-talet, 

kartlade Kedner konkursfaktorer från närmare 3400 konkursade företag. ”Projektet, som blev 

en omfattande utredning ... ledde såväl till rapporter angivna till olika offentliga intressenter 

som till en juridisk doktorsavhandling som lades fram 1975.” (Koponen, 2003) 

Kedner sammanställer åtta konkursfaktorer. Dessa är: 

 Lönsamhet  

Lönsamhet handlar i mångt och mycket om kraftigt stigande kostnader. Exempel på 

en sådan kostnad är löner. Stigande kostnader genererar kapitalbrist. 

 Faktorer utanför ledningens kontroll  

Här ingår till exempel konjunkturförändringar. Dessa i sig hotar företagens struktur, 

och förändringar kan komma att bli nödvändiga för att möta den nyuppkomna 

situationen. 

 Finansiering  

Under finansiering är kreditrestriktioner en viktig komponent. Företag, i synnerhet 

mindre sådana, drabbas hårt av att banken stramar åt kreditvillkoren. 

 Planering och kontroll 

Ett flertal områden som har behov av planering och kontroll, till exempel 

organisationsplanering eller extern samarbetsplanering. Framförallt handlar det om att 

företagen ofta har bristande kompetens inom dessa områden och att extern 

konsulthjälp borde utnyttjas i större utsträckning.  

 Utbildning 

Här förespråkas en god balans mellan utbildning och yrkeserfarenhet. Kedners studie 

visar att bristande erfarenhet är ett frekvent förekommande fenomen hos 

företagsledare i konkursade företag jämfört med fortlevande. Det yttrar sig bland 

annat i en oförmåga att identifiera lönsamhetsbrister. 

 Investeringar 

Konkursföretag har en större benägenhet att göra felriktade investeringar än 

fortlevande företag. Detta leder i sin tur ofta till likviditetskriser och ökad 

skuldsättning. 

 Organisation 

En effektiv organisationsuppbyggnad med god organisatorisk planering ses som en 

nyckel. Risken är annars att företag får svårt att svara på marknadsförändringar. 
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 Företagsutveckling 

Här talar man exempelvis om en felriktad produktutveckling. Detta kan vara en 

konsekvens av att man inte mött upp marknadsförändringar och ställt om 

produktportföljen efter dessa. 

Anja Koponen gör i sin avhandling Konkurserna aldrig så många dels en presentation av 

tidigare forskning inom området företagskonkurser och dels en egen granskning av 

konkursföretag. Denna görs i form av fallstudier och totalt innefattades 22 Svenska och 3 

Finska företag, som gick i konkurs mellan 1990 och 1993. Det praktiska genomförandet av 

fallstudien är intervjuer med ledare och intressenter knutna till de studerade företagen. Detta 

kompletteras med handlingar av olika slag (t.ex. myndighetshandlingar och företagsinterna 

handlingar). Syftet med Koponens avhandling var att klarlägga förklaringar bakom konkurser. 

Jämfört med Kedner fastslår hon dock ingen sammanställning av direkta faktorer, utan låter 

varje unikt studiesubjekt ”berätta sin historia”. (Koponen, 2003) 

Koponen (2003) tar i sin avhandling upp Kedners studie, när hon presenterar tidigare 

forskning, och riktar en del kritik mot denna. Kedner grundar konkursfaktorerna på 

konkursförvaltarnas uppgifter, och ”dennes möjligheter att någorlunda korrekt uppge 

anledningarna till krisen är beroende av dennes förmåga att bedöma de vanligen långsiktiga 

och ofta komplicerade förhållanden som ligger bakom konkursutbrottet”. Bedömning ska ske 

på relativt kort tid, och som regel grundar konkursförvaltaren därför sitt uttalande om 

orsakerna till konkurserna direkt på gäldenärens upplysningar, eftersom tiden inte finns att på 

egen hand sätta sig in i konkursorsakerna tillräckligt djupt. Problemet med dessa uppgifter är 

att de ”som regel är starkt subjektiva och därför delvis missvisande”. Koponen utvecklar dock 

inget närmre resonemang kring på vilket sätt uppgifterna skulle vara subjektiva och 

missvisande. 

Ett företag försätts i konkurs när det är på obestånd och inte rätteligen kan betala sina skulder. 

Obestånd innebär ett insolvenstillstånd, som inte är av tillfällig natur. (Konkurslagen, 1987) 

Både företaget själv och dess borgenärer kan begära företaget i konkurs och det är sedan 

tingsrätten som avgör huruvida obeståndet föreligger och om konkursen ska verkställas. 

(avdragslexikon.se, 2012) Beslutar tingsrätten att företaget ska försättas i konkurs tvingas nu 

företaget att avträda sina tillgångar till borgenärerna. (SAOB, 2010) Efter avslutad konkurs 

får inte konkursgäldenären fortsätta att driva verksamheten. En konkurs är därför ett sätt att 

skapa ordning kring utbetalningar till borgenärer, (avdragslexikon.se, 2012) genom att 

likvidera företaget och fördela dess tillgångar mellan borgenärerna. 

Konkurser är en konsekvens av att företagsledare har misslyckats. (Argenti, 1976; Koponen, 

2003) Företagsledare är de som bär ansvar för företagets fortlevnad och dessa har ofta satsat 

mycket - tid, pengar, energi etcetera. En från början oplanerad händelse förändrar plötsligt 

dessa individers tillvaro när företaget går i konkurs och likvideras. Det uppstår nu en 

diskrepans mellan det företagsledaren trodde på, planerade för och jobbade mot (ett 

fortlevande företag), och vad som hände i verkligheten (konkurs). För att kunna undvika 

konkurs är det viktigt att i tid inse att hot om misslyckande föreligger och därmed kunna vidta 

nödvändiga åtgärder innan det är för sent. (Argenti, 1976) Företagsledaren i ett konkursat 
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företag har med andra ord missat varningssignaler i tidigare tidsskeden och dessa missar har 

blivit ödesdigra. 

Karl Weick (1995) hävdar i sina teorier om sensemaking, att i en situation som innehåller ett 

moment av negativ överraskning som vi människor bär ett ansvar för, och där vi från början 

trodde på framgång, börjar vi söka efter förklaringar till det inträffade. En konkurs är ett 

utmärkt exempel på en sådan typ av situation. Vi söker våra förklaringar i tidigare tidsskeden. 

Därmed får sensemaking koppling till fenomenet konkurser. Man vill med hjälp av 

förklaringarna nu tillskriva en meningsfullhet till det inträffade. Vidare har vår självbild fått 

sig en törn, och vi vill upprätthålla en god självbild nu när motgången slagit till. Får vi 

chansen att återbekräfta den sargade självbilden, leder det till att det obehag vi kände när vi 

tvingades konfrontera överraskningsmomentet kommer att minska. Med andra ord vill vi även 

förklara det inträffade utan att klanka ner för mycket på bilden av oss själva.  

Weicks (1995) teorier om sensemaking används i denna studie för att kunna hitta 

meningsskapande i företagsledares egna utsagor om sina konkurser. Företagsledarnas 

förklaringar, kontextualiserat till meningsskapande, kommer därmed att utgöra 

utgångspunkten i vår studie. Först söks konkursfaktorer, som ska härledas och beskrivas 

utifrån utsagorna. Faktorerna kommer i ett nästa skede att jämföras med Kedners och 

Koponens studier. Vi jämför våra konkursfaktorer mot de konkursfaktorer Kedner 

konkluderade. Därefter låter vi beskrivningarna av våra konkursfaktorer jämföras mot både 

Kedners och Koponens studier och de beskrivningar de ger av konkursorsakerna i sina 

studier.  

Det blir här intressant att, med hänsyn till vår och deras studiers olika ansatser, identifiera 

likheter och skillnader. De olika ansatserna ligger i framförallt två punkter:   

 Vår studies konkursfaktorer grundar sig på företagsledares citat och härleds utifrån 

meningsskapande. Kedners konkursfaktorer är statistiskt drivna och grundar sig på 

konkursförvaltares uppgifter i tingsrättsrapporter.  

 I vår studie beskrivs konkursfaktorernas innebörd utifrån ett meningsskapande-

perspektiv. Kedner jämförde konkursade företag med levande för att beskriva sina 

konkursfaktorer. Koponen utnyttjade tidigare forskning samt genomförde intervjuer 

och samlade in olika typer av rapporter för att klarlägga orsaker till konkurser i sina 

studier. 

Små- och medelstora företag
2
 intresserar oss mest. Detta då företagsledare i företag av denna 

storleksordning ofta har en nära relation till sitt företag och ur synvinkeln meningsskapande 

blir deras förklaringar till misslyckanden därför av hög relevans.  

1.3 Frågeställning 
Hur skapar företagsledare mening kring konkurser? 

                                                 
2
 Mindre än 250 anställda samt en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 

43 miljoner euro. (European Commission, 2012) 
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1.4 Syfte 
Studien ska beskriva hur företagsledare skapar mening kring konkurser. Först härleds 

konkursfaktorer genom att företagsledarnas utsagor analyseras. Sedan beskrivs 

konkursfaktorernas innebörd ur ett meningsskapandeperspektiv, med utgångspunkt från 

företagsledarnas utsagor.  

Därefter jämförs dessa konkursfaktorer och beskrivningarna av dem, med Kedners och 

Koponens studier, för att analysera likheter och skillnader. 

1.5 Disposition 
Detta dispositionskapitel redovisar en sammanfattning av innehållet i arbetets olika kapitel. 

Detta kan vara ett stöd för läsaren när det gäller förståelsen för arbetets struktur och redan nu 

ge en bild av vad respektive kapitel innehåller. Ha därför gärna med er detta 

dispositionskapitel när ni går vidare och läser arbetet.  

Arbetet består av följande 9 kapitel: 

1 Inledning 

Vi presenterar Kedners och Koponens studier kring konkurser. Kritik till Kedners studie lyfts 

fram för att uppvisa att ämnet konkursfaktorer kan studeras ur olika synvinklar och med olika 

ansatser. Kedners statistiskt drivna ansats med härledanden ur tingsrättshandlingar är en, 

Koponens fallstudieteknik är en annan, och vårt arbetes litterära studie ur en 

meningsskapandesynvinkel är en tredje. 

Tonvikten i övrigt lades vid att problematisera de komponenter syftet består av, nämligen 

meningsskapande, konkurser samt företagsledare, och att söka knyta ihop dem till ett 

sammanhang.  

Vi hoppas med detta kapitel skapa en förståelse för arbetets forskningsproblem. 

2 Övergripande Metod 

Detta är ett metodkapitel som är ”överordnat” de båda andra metodkapitlen i arbetet. 

Skillnaden metodkapitlen emellan är att här beskrivs metodologiska val som får konsekvenser 

för hela arbetet – vad vi söker för material och var vi söker detta. De två andra metodkapitlen 

är direkt knutna till sina respektive analyskapitel. 

Genomgången som görs i det här kapitlet vill bygga trovärdighet och pålitlighet kring vårt 

arbete. 

3 Teoretisk Referensram 

Här förklaras innebörden av meningsskapande och dess inneboende sju dimensioner. Vidare 

utvecklas också Kedners och Koponens resonemang kring företagskonkurser. Dessa 

komponenter blir av vikt för de analyser vi genomför i vårt arbete.  

Med detta kapitel skapar vi ett ramverk som innehåller den teori vårt arbete behandlar.  
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4 Metod för Analys I 

Här beskrivs hur Analys I kommer att genomföras. Vi inleder med att berätta om hur vi sökt 

och funnit det empiriska material vi ska analysera. Vi berättar om hur vårt material kodas, och 

stegvis bildar konkursfaktorer. Slutligen redogörs även för hur vi gör när konkursfaktorernas 

innebörd förklaras ur ett meningsskapandeperspektiv.  

5 Analys I 

Här analyseras vårt empiriska material. De citat från företagsledare som är relevanta gentemot 

vårt syfte plockas ut från tidningsartiklar. Från citaten härleds sedan konkursfaktorerna. 

Konkursfaktorerna beskrivs utifrån företagarnas utsagor och ges på så vis en innebörd ur ett 

meningsskapandeperspektiv. 

6 Metod för Analys II 

Här beskrivs hur Analys II skall genomföras. Vi berättar hur vi kommer gå tillväga när vi nu 

ska jämföra härledda konkursfaktorer mot Kedners och Koponens studier. 

7 Analys II 

Här jämförs våra konkursfaktorer mot Kedners. Vi vill analysera huruvida de faktorer vi 

härlett rimmar med de faktorer Kedner nådde. Har vi kommit fram till samma faktorer? Är 

vissa samma och andra olika? Eller är alla olika? 

Därefter analyserar vi beskrivningarna av våra konkursfaktorer i jämförelse med Kedners och 

Koponens resonemang kring konkursorsaker. 

8 Resultat och slutsatser 

Här redovisas arbetets resultat och slutsatser. 
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2 Ö vergripande Metöd 

Detta är ett metodkapitel som är ”överordnat” de båda andra metodkapitlen i arbetet. 

Skillnaden metodkapitlen emellan är att här beskrivs metodologiska val som får konsekvenser 

för hela arbetet – vad vi söker för material och var vi söker detta. De två andra metodkapitlen 

är direkt knutna till sina respektive analyskapitel. 

Arbetets struktur och upplägg är uppbyggt på så sätt att vi genomgående har som ambition att 

ge läsaren en bra förståelse för hur vi väljer att angripa respektive avsnitt i arbetet. På detta 

sätt har vi exempelvis delat in arbetet i ytterligare två olika metodavsnitt med två tillhörande 

analyser. Dessa metodavsnitt har för avsikt att beskriva hur analyserna kommer genomföras, 

för att man på så sätt ska ha med sig en bra bild om det tänkta tillvägagångssättet.  

Den teoretiska referensramen består av Weicks (1995) teorier om meningsskapande samt 

Kedners (1974, 1975) och Koponens (1993) avhandlingar kring konkurser. Glaser och Strauss 

(1967) förklarar att om man i en studie ger tydliga beskrivningar och uttalanden om teorier 

utifrån den teoretiska referensramen bidrar detta till att öka trovärdigheten, de säger att: 

The researcher ought to provide sufficiently clear statements of theory and 

description so that the readers can carefully assess the credibility of the 

theoretical framework he offers (a.a).  

Samma ståndpunkt redogör även Alvesson och Sköldberg för (1994), men de menar också att 

språket från författarna har en betydande del för att ge en djupare förståelse hos de som läser. 

Med detta i åtanke vill vi poängtera att en stor del av arbetets trovärdighet byggs upp 

allteftersom delar i arbetet, på ett så praktiskt och konkret sätt som möjligt, förklaras och 

beskrivs bland annat med hjälp av nödvändiga avsnitt med fokus på vårt metodologiska 

tillvägagångssätt.  

Vad söker vi? 

Vi söker företagares utsagor om konkurser. Det faller sig naturligt för oss att utgå från 

företagsledare i vår studie, då dessa bär ansvar för företagets planering och fortlevnad. 

Dessutom är konkurser en konsekvens av att företagsledningen misslyckats. För att komma åt 

utsagor som är så oförvanskade som möjligt, genomgått så få led som möjligt innan de når 

oss, kommer vår studie ta en utgångspunkt i direkta citat från företagsledare där de berättar 

om sina konkurser. En tänkbar ansats hade kunnat vara att genomföra intervjuer själva, men 

hänsyn taget till att vi dels vill få en relativt stor mängd utsagor under en begränsad tid, samt 

att det är lite onödigt att ”uppfinna hjulet på nytt” - utsagorna finns ju redan - så föll valet 

istället på denna typ av ansats.  

I artiklarna har företagsledare, vars företag gått i konkurs, genomgått en intervju. Den 

gemensamma nämnaren för urvalet av dessa utvalda artiklar är att de alla innehåller direkta 

citat från företagsledarna. Med direkta citat avses uttalanden som reportern valt att citera rakt 

av, inom citationstecken, från dessa företagsledare. Skulle det vara på motsatt sätt, att vi valt 

artiklar där reportern berättat om förklaringar till varför företag gick i konkurs, utan att citera 
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rakt av, skulle reporterns subjektiva uppfattning allt hårdare prägla anledningarna till varför 

företaget gick i konkurs. När man använder sig av denna typ av angreppssätt blir nämligen, 

enligt Riessman (1994), en personlig tydning oundviklig i berättelser då man bygger dessa 

utifrån sin egen synvinkel. Vidare beskriver Riessman att när det gäller att skapa sig en bild 

av en berättelse blir den mänskliga faktorn avgörande för vad som blir inkluderat respektive 

exkluderat, och därmed vilken betydelse berättelsen får för den som läser. Detta är en viktig 

anledning till att vi undvikit att ta berättande delar i tidningsartiklar, där reportern med sina 

egna ord återger historien. Väljer vi istället direkta citat minskar vi på detta sätt risken för 

fallgroparna ovan. Vi måste dock förlita oss på att de som utfört intervjuerna på ett korrekt 

sätt återgett citaten från de intervjuade företagsledarna. Detta kan vi självfallet aldrig vara 

hundra procent säkra på, men är nödgade att förutsätta. 

Två kriterier som Glaser och Strauss (1967) ställer på det teoretiska urvalet handlar om 

ändamål och relevans. Med ändamål menas att de data man samlat in ska kunna ge oss 

information om kategorier, dess egenskaper samt inbördes relationer mellan dessa. Detta är 

vad en stor del av nästkommande metodkapitel beskriver, nämligen hur vi ska gå tillväga vid 

kodning av det datamaterial vi samlat in. Relevans handlar om att de begrepp och egenskaper 

vi tilldelar respektive kategori, samt deras relation sinsemellan, ska vara av betydande värde i 

hänsyn till det vi forskar om. Här blir det således viktigt att de data vi samlar in har relevans 

gentemot studiens syfte.  

Bryman och Bell (2005) har diskuterat begränsningar med den typ av datainsamling vi 

genomför. Viktigt är att uppskatta datamängdens komplexitet (omfattning), samt att vara 

bekant med de data man samlar in. Med detta avses att det är svårt vid insamlandet att ha 

kännedom om vilken omfattning av datamaterial man kan komma att behöva hantera, samt ha 

fullgod kunskap om det material som hämtas. Kännedomen om omfattningen och kunskapen 

om materialet, handlar om att ha ett fokus på att endast hämta data som svarar mot arbetets 

syfte. I enlighet med detta har vi redan i insamlingsskedet sorterat bort data som inte ligger på 

en träffande organisatorisk nivå – individnivån – det är ju företagsledares utsagor vi söker. Att 

redan vid ett tidigt skede avgöra på vilken nivå man avser hämta information ger 

konsekvenser för på vilken nivå man sedan väljer att analysera. (Bryman och Bell, 2005) 

Vidare är vi i insamlingsskedet noga med att de data vi samlar in svarar mot övriga 

komponenter av arbetets syfte. Mer om detta i nästkommande två stycken, ”Var söker vi?” 

och ”Bortfall”. 

Var söker vi? 

Till vår studie fann vi det empiriska materialet uteslutande från sökmotorn Google. Detta med 

anledning av att vi ville få en nyanserad sökning efter artiklar. Med detta menar vi att vi inte 

endast vill hitta tidningsartiklar från en viss selektion av tidningar utan allt från nationell till 

lokal press. Här fann vi då valet att använda Google som naturlig då denna sökmotor täcker 

alla former av områden och på så sätt omsluter ett brett urval av aktuella artiklar. Detta gjorde 

även att vi inte kände oss manade att använda någon annan typ av sökmotor eller 

artikeldatabas.  
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De artiklar som blir intressanta att beakta är även endast de vars företag är av typen små- och 

medelstora. Nedan följer en enkel tabell för att påvisa vilka nyckelord (singelsökningar eller 

kombinationssökningar) som använts vid sökningarna. Dessa redovisas i vänsterspalten. 

Motivering till dessa inkluderade nyckelord är att de var vanligt förekommande i olika artiklar 

som rörde företagskonkurser, vilket är vårt ledord. Desto enklare blev det hela tiden att veta 

vilken typ av nyckelord som skulle inkluderas vid sökningen efter dessa utsagor då vi 

allteftersom i sökningarna märkte vilka ord som var vanligt förekommande. I högerspalten 

redovisas ord som exkluderats i sökningarna då dessa, på samma sätt som innan, var vanligt 

förekommande artiklar om konkurser. Dock är skillnaden här att de faller utanför ramen för 

vårt arbete, med hänsyn till att dessa är stora företag. Vi valde alltså att dessa nyckelord skulle 

exkluderas i sökningarna. 

Inkluderade nyckelord 

 

Exkluderade nyckelord 

 Går i konkurs  Panaxia 

 Pressmeddelande  Saab 

 Konkurs  Sas 

 Företagskonkurser  Expert 

 Sverige  

 Konkursfaktorer  

 Artikel  

 Uttalande  

 Företagare  

 Företagsledare  

 Ägare  

 Gick i konkurs  

 Orsaker  

 Uttrycker  
Tabell 1 Nyckelord vid sökningar. 

Bortfall 

Vid sökningarna av artiklar har vi stött på en mängd olika tidningsartiklar som inte föll inom 

ramen för vår studie och därmed behövde sållas bort redan i insamlingsskedet. För att avgöra 

vilka artiklar som var relevanta utgick vi från arbetets syfte och ställde upp ett antal kriterier. 

Dessa var att: 

 Det ska vara direkta citat från företagsledarna 

 Det ska vara citat från företagsledarna 

 Citaten ska röra konkurserna 

 Citaten ska innehålla ett substansvärde 

Att kontrollera om artiklarna innehåller direkta citat från företagsledare är ingen svårighet, 

heller inte att avgöra om citaten rör konkurser eller inte. Det som blev svårare var att avgöra 

huruvida citaten har ett substansvärde. Med substansvärde menar vi att citaten ej ska vara 

intetsägande, till exempel ”vi gick i konkurs därför att det gick dåligt”. Dessa citat utesluts 

eftersom de inte ger något som är av värde för vår analys.  
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Kritiskt förhållningssätt 

Ett vidare resonemang kring val av datamaterial kopplat till analys är att vi använder oss av en 

tolkande ståndpunkt. Med detta menar vi att empirin kommer att behandlas, först och främst, 

utifrån en tolkning genomförd av oss. Detta ger konsekvenser för hur vi sedan kommer att 

analysera vår insamlade data och slutligen hur vi når konkursfaktorerna. (Riessman, 1994) En 

del artiklar med tillhörande citat som vi vid ett första skede kan anta har relevans gentemot 

studiens frågeställning kan vid ett senare skede förkastas då de inte innehåller 

meningsskapande. Här blir således vår tolkning högst aktuell både utifrån meningsskapande 

och utifrån övriga komponenter i arbetets syfte. Viktigt att poängtera är att vi redan i steg 1 i 

Metod för analys 1 (följer nedan) varit så objektiva som möjligt. Med detta menas att vi haft 

som ambition att vara så förutsättningslösa som möjligt, samt konsekventa gentemot våra 

sökkriterier, under själva empirisökningen. Detta för att inte redan nu börja kategorisera eller 

konceptualisera begrepp helt subjektivt utifrån en företagares utsaga. Denna svårighet att hålla 

inne med sin kunskap om relevanta begrepp till ett sent skede i analysen har diskuterats av 

Bryman (2008) där han menar att man som forskare i en sådan här typ av studie brukar vara 

mottaglig för ”den begreppsliga arsenal som finns inom deras ämnesområde”. Med detta 

menas att vi som författare redan innan bär med oss en hel del förkunskaper som kan tänkas 

prägla vårt arbetssätt i att genomföra studien. Liknande resonemang för även Alvesson och 

Sköldberg (1994) men där de snarare framhäver att personliga- och teoretiska erfarenheter 

enklare kan tjäna till material för generering av kategorier. Denna problematik har vi, 

återigen, motat genom att hålla oss konsekventa gentemot de kriterier vi stolpat upp för val av 

citat i artiklarna.  
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3 Teöretisk Referensram 

Här förklaras innebörden av meningsskapande och dess inneboende sju dimensioner. Vidare 

utvecklas också Kedners och Koponens resonemang kring företagskonkurser.  

3.1 Meningsskapande 
Weick (1995) sammanfattar själv sina teorier enligt följande:   

Sensemaking is what it says it is, namely, making something sensible. Sensemaking is to 

be understood literally ... 

Meningsskapande ska alltså förstås bokstavligen - skapandet av mening, att begripliggöra en 

inträffad oväntad händelse (ett överraskningsmoment). Dessa händelser har sitt ursprung i 

dåtid. Den exakta tidpunkten för ursprunget till händelsen är inte identifierbar, eftersom 

händelsen var just oväntad. Det är därmed först när själva överraskningsmomentet inträffar 

som vi blir medvetna om att något någon gång gick snett. Den oväntade händelsen utlöser nu 

ett ifrågasättande på individen. Ifrågasättandet kommer från individen själv, som frågar sig 

varför det gick som det gick. (Weick, 1995) Det är inte otänkbart att det kan komma 

ifrågasättanden även utifrån, från omvärlden, men detta ligger inte inom ramen för ämnet.  

För att besvara det ifrågasatta använder sig individen av meningsskapande och genom att 

skapa mening i vad som skett kan individen uppnå en viss grad av rationalitet i det som från 

början var avvikande. När individer skapar mening läser de in den betydelse de själva önskar 

se i den aktuella situationen och denna subjektiva mening hjälper individen att förstå 

sammanhanget. (Nilsson och Sutter Beime, 2012) Alltså har individen legitimerat det 

inträffade personligen och återbyggt den naggade självbilden. 

Weick (1995) delar i sju karaktäristika in vad som representerar riktlinjerna i sensemaking. 

Dessa karaktäristika uppvisar vad sensemaking är och hur det fungerar. 

1. Grundad i en identitetskonstruktion 

Här blir identitet och identifiering centralt. Detta innebär att vem individen tror att denne är i 

en viss kontext, får konsekvenser för hur denne tar till sig och tolkar diverse händelser. Om 

kontexten förändras så förändras nu även individens tolkning. Det finns också utrymme för 

individer att anpassa sig efter olika kontexter och på så sätt skapa olika perspektiv av hur 

saker och ting uppfattas. Alltså kan individen formas av kontexten eller så förändras 

individens perspektiv på grund av kontexten. 

2. Retrospektiv 

Potentiellt tillbakablickande utgör en möjlighet till meningsskapande. Vid tillbakablickandet 

är den specifika tidpunkten individen blickar tillbaka från en viktig faktor då människor 

lägger märke till olika saker beroende på vart de tidsmässigt befinner sig. Beroende på vilken 

kontext och tidsperiod en individ befinner sig i påverkas deras uppmärksamhet för olika 

detaljer.  
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3. Skapande av miljöer 

Här förklaras att individer uppfattar händelser i en viss kontext på ett personligt plan och 

därefter skapar ett eget antagande om den omgivande miljön. Denna subjektiva miljö ger 

individen förklaringar om vad som har hänt. Denna förståelse ger sedan individen utrymme 

att forma miljön efter den angivna kontexten. Vi är härmed både skapare av och underordnade 

den kontext vi befinner oss i.  

4. Social 

Meningsskapande kan enligt Weick beskrivas som en social aktivitet i den mån att berättelser 

delas och bevaras. Interaktion mellan individer skapar ett visst beteende och en individs 

personliga beteende formas naturligt av andra. En individs uppförande skapas av dess publik 

och meningsskapande växer därmed fram socialt tillsammans med andra.  

5. Pågående 

Individer är ofta mitt uppe i olika typer av projekt och fokuserar då på sina projekts olika 

inneboende aspekter. När människor är så pass upptagna i denna verklighet ger det 

konsekvenser till att de också kan bli likgiltiga för vad som faktiskt pågår i omgivningen runt 

omkring. Weick menar att verkligheten av dessa pågående projekt blir som mest påtagliga när 

människor blir avbrutna, då man upplever någon form av känslomässigt avbrott. Dessa 

avbrott kan liknas vid en störning av att något av oväntad karaktär har hänt runt omkring. 

Responsen ger då upphov till att öppna upp sinnet och låta påverka processen i att finna 

meningsskapande. Detta då man, via avbrottet, fått någon ny form av insikt i sitt projekt, 

vilket kan ge upphov till att upprätthålla alternativt främja individens välbefinnande av en 

händelse.  

6. Fokuserat på och av extraherade cues 

En cue är något vi människor noterar, något som inte passar in i det vanliga mönstret av 

händelser som passerar. När vi gör denna notering kan det likaställas med att vi finner en 

startpunkt, från vilken vi utvecklar en bättre förståelse och en mening med vad som hänt. 

Skillnaden mot pågående är att detta är en notering som sker i efterhand. Individer extraherar 

olika cues från ett sammanhang för att på så sätt bestämma vad som är relevant och vilka 

förklaringar som kan anses vara godtagbara till en inträffad händelse. Vi extraherar de cues 

som vi anser vara startpunkten till den inträffade händelsen, och utifrån denna startpunkt 

initieras meningsskapandeprocessen. Kontexten har en inverkan eftersom den påverkar vad 

för cues vi ”söker efter”. Dessa cues ger alltså individen ett stöd att vidarekoppla till en 

bredare uppfattning om vad som har hänt.  

7. Driven av trovärdighet snarare än precision 

Här förklarar Weick att vikten av förståelse för en tidigare situation väger tyngre än hur 

korrekt själva situationen kan beskrivas. Trovärdigheten skapas således av en förståelse för 

händelsen i en kontext och att den förståelsen tillskrivs en meningsfullhet, snarare än 

händelsens detaljer. Det är lättare att tro på det som går att förstå. 
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3.2 Orsaker till konkurser 
Under början av 1970-talet utförde Kedner (1974, 1975) en statistisk kartläggning av svenska 

konkursföretag under 1966-1970. Han undersökte vilka faktorer som föranleder konkurser 

och grundade dessa faktorer på uppgifter om konkursorsaker från konkursförvaltares 

rapporter hos landets tingsrätter. Nedan följer en tabellsammanställning med en presentation 

av konkursfaktorerna. Vidare ges även en presentation för innehållet i respektive faktorer, vad 

dessa består av, och då även med beskrivningar från Koponens avhandling. 

Kedners konkursfaktorer 

 

Lönsamhet 

Faktorer utanför ledningens kontroll 

Finansiering 

Planering och kontroll 

Utbildning 

Investeringar 

Organisation 

Företagsutveckling 
Tabell 2 Kedners konkursfaktorer. 

Lönsamhet 

Kedner (1975) resonerar inom faktorn lönsamhet att låg omsättning är starkt bidragande, ofta 

i kombination med kraftigt stigande kostnader. Låg omsättning kommer ofta som en 

konsekvens av onormala kundförluster. Här handlar det i första hand om förlust av kunder, 

både större och mindre, som kommer plötsligt och oväntat. Som exempel på kostnader 

nämner Kedner lönekostnader, hyreskostnader och råvarukostnader. När det gäller 

lönekostnader har det ofta visat sig att ägare till ett mindre lönsamt företag tvingats avstå från 

en normal lön eller lyfta denna som lån i det egna företaget. I svallvågorna av de stigande 

kostnaderna uppstår brist på kapital, vilket i sig är en drivande orsak till att 

lönsamhetsbekymmer uppstår. Koponen (2003) redogör även i sin avhandling för att höga 

kostnader är en bakomliggande orsak till lönsamhetsproblem. Hon driver resonemanget vidare 

och nämner både de typer av kostnader som Kedner tar upp, men även räntekostnader. 

Räntekostnader är inte sällan beroende av förändrade förhållanden hos låneinstitut. Ett flertal 

företag har i Koponens studie visat att även investeringar med lånade medel bidragit till 

alldeles för höga räntekostnader. Även Koponen relaterar kundförluster som en bidragande 

orsak till dålig lönsamhet. I hennes fallstudie har man ofta sett att konjunkturförändringar 

bidragit till att företag mister kunder.  

Faktorer utanför ledningens kontroll 

Faktorer utanför ledningens kontroll förklaras av Kedner (1975) vara relativt abstrakta. Detta 

då omständigheterna inom denna kategori är svårare eller omöjliga att påverka av företagen. 

Ett exempel på en sådan omständighet är konjunkturförändringar och konsekvenser till vad 

faktorer utanför ledningens kontroll kan generera är strukturhot. Ett strukturhot kan enligt 

Kedner föreligga om företaget ställs inför en situation där yttre omständigheter tvingar 

företaget till interna strukturförändringar, såsom organisatoriska förändringar. Ett 

strukturhotat företag har ett visst antal val man bör ta ställning till vid strukturomvandlingar. 



 

 

14 

Dessa är strukturanpassning, fusionering och avveckling med eller utan konkurs. Mindre 

företag har sällan lika stort spelrum som större företag gällande detta. Därför står dessa 

företag ibland endast inför valet att avveckla med eller utan konkurs. Koponen (2003) 

utvecklar också resonemang kring att man som företag bör vara öppen för att kunna möta 

omvärldsförändringar och anpassa sig till dessa via olika strukturomvandlingar. Hon lägger i 

sin avhandling vikt vid att redovisa möjligheterna till att påverka sin omgivning som 

begränsade, vilket ger stor anledning att ägna tid internt, och ge uppmärksamhet åt 

strukturförändringar.  

Finansiering 

Kreditrestriktioner benämns vara en av de komponenter som faller under finansiering. Kedner 

(1975) menar att alla typer av företag på ett eller annat sätt påverkas av rubbningar i 

kreditmarknadens funktion. Dock påverkas generellt sätt små- och medelstora företag i högre 

grad av dessa rubbningar och på så vis är dessa också sämre på att möta olika typer av 

kreditrestriktioner. Kedners sammanställning tyder på att flertalet företag går i konkurs under 

tider med hårdare kreditåtstramningar. Detta påpekas bero på att små- och medelstora företag 

har ett sämre finansiellt utgångsläge inför mötandet av kreditåtstramningar. Han utvecklar 

detta resonemang och menar då att denna storleksordning av företag är särskilt skuldbelastade 

och därför har stora amorteringar och utbetalningar för räntor, vilket blir alltmer påtagligt när 

kreditmarknaden rubbas. När det är tider med väsentligt hårda kreditrestriktioner måste 

dessutom bankerna prioritera ännu mer mellan samtliga kreditanspråk, vilket påverkar de 

små- och medelstora företagen hårdare än stora företag. Dessutom menar Kedner att den 

mindre företagaren i större utsträckning än den stora saknar behövliga kontakter och 

nödvändiga säkerheter för att kunna möta en restriktivare kredit av såväl banker som hos 

övriga långivare. Stora företag beskrivs ha en annan form av kreditstruktur vilken är bättre 

anpassad för likviditetspåfrestningar och i sin tur alltså en större beredskap att hantera 

eventuella kreditrestriktioner. Koponen (2003) resonerar även i sin studie att bidragande 

orsaker till konkurs kan bero på misslyckade satsningar i finansieringen. Exempelvis genom 

att välja valutalån som en form av betalningssätt. Detta ledde nämligen till konkurs hos 

företag som använde detta betalningssätt för sina importerade varor i samband med att 

företagets valutakostnader ökade.  

Planering och kontroll 

Att kunna planera på rätt sätt och vidmakthålla kontroll i ett företag är något som kan vara 

problematiskt om det inte uppfylls. Problem har uppstått då somliga av de av Kedner (1975) 

studerade företagen inte förmått sig själva att ta nytta av extern konsulthjälp då det krävts. 

Exempel på sådan nödvändig konsulthjälp är löpande bokföring och löneredovisning. En 

annan orsak till den bristande planeringen och kontrollen redovisas bero på att 

företagsledningen saknar brist på kunskap, ibland i förening med ett starkt begränsat 

handlingsutrymme som föreligger till följd av kapitalbrist. Han konstaterar att företag, i 

synnerhet små- och medelstora, har ett ständigt växande behov av att planera och kontrollera 

sin verksamhet bättre för att på så sätt kunna arbeta rationellt. Förhållanden som snabba 

strukturella förändringar, ökande kapitalbehov och externa samarbeten ställer hela tiden större 

krav på företagens organiseringsförmåga, därmed också på företagens planering och kontroll. 
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Anja Koponen (2003) för i sin studie en mer nyanserad typ av resonemang. Hon menar att 

graden av detaljering i sin planering varierar inte bara beroende på företagets storlek utan 

också med företagsledningens ambitionsnivå. Det är av yttersta vikt att hela tiden vara 

vaksam för varningssignaler som kan komma att kräva förändringar. Kan man redan i ett 

tidigt skede identifiera och förstå varningssignaler minskar risken att hamna i en ekonomisk 

kris, och slutligen i en konkurs. Ett nämnt företag i hennes studie visar på ett konkret exempel 

där ett företag kan komma att behöva sin planering och kontroll i schack. Företaget bedömde 

att en effektivisering och datorisering av sin produktion var nödvändig.  Företaget 

identifierade varningssignaler i att en effektivisering av sin produktion var nödvändig. Dock 

skedde en missbedömning i planeringen, och konsekvenserna blev precis tvärtom de tänkta – 

effektiviteten sjönk.  

Utbildning 

Resultatet i Kedners studie påvisar att det inte finns någon skillnad mellan konkursföretag och 

verksamma företag när det kommer till den teoretiska utbildningsnivån. För att nå framgång 

med sitt företag förespråkas att en bra kombination mellan utbildning och erfarenhet krävs. 

Intressant att beakta är hur resultatet ser ut i skillnad mellan företagsledningen och övriga 

tjänstemän i utbildningshänseende. Här belyses att övriga tjänstemän i små- och medelstora 

företag i många avseenden har en klart bättre utbildning än företagsledarna. Detta menar 

Kedner bekräftar det sedan tidigare kända förhållandet, att ledare för små- och medelstora 

företag i mycket större utsträckning är praktiskt inriktade och därmed överlåter administrativa 

uppgifter på mer välutbildad personal. Ett vidare resonemang kring ledningens roll är när det 

gäller att skapa lönsamhet i olika verksamhetsgrenar. Ledningen i ett kommande 

konkursföretag har i regel sämre erfarenhet inom detta område än företagsledare i 

framgångsrika företag. Därmed finns det större risk att ett blivande konkursföretag omedvetet 

låter driva en verksamhetsgren som är förlustbringande, eller åtminstone inte lönsam. 

(Kedner, 1975) Koponen (2003) lägger även tonvikt vid att tillskriva ledningsproblem som en 

del av orsakerna bakom konkurser i sin studie. Problem uppkom bland annat då olika 

avtalsförhandlingar med andra företag inte gav ett tillfredsställande resultat. Även här går att 

utläsa att företagsledningen inte haft en tillräcklig kompetens för att förhandla fram de avtal 

som de önskat. Ett annat exempel där brist på kompetens hos företagsledaren har blivit 

märkbar är då denne för en autokratisk styrning i sitt företag. Detta har då medverkat till att 

företagsledaren styr och ställer lite mer än vad som varit nödvändigt. Att inte ha rätt kunskap 

som företagsledare om vilken typ av styrning man bör föra är en brist då detta kan ge 

konsekvenser för hela företaget i stort och i värsta fall sätta företaget i konkurs.  

Investeringar 

En investering kan avse ett rent fysiskt projekt som att bygga en ny lagerlokal eller 

exempelvis en satsning i en reklamkampanj. Konkursföretag har en större benägenhet att göra 

dåliga och felplanerade investeringar än framgångsrika företag. Det försätter inte alltför sällan 

företagen i likviditetskriser, som får till efterföljd att det ekonomiska handlingsutrymmet 

stryps och leder till konsekvenser som allt som oftast enbart ”skjuter på den likviditetsmässiga 

kollapsen”. (Kedner, 1974) Detta yttrar sig i att företagen tvingas sälja av tillgångar eller öka 

sin skuldsättning. Likviditetsutvecklingen speglas nu inte längre av rationalitet utan av att 
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hålla rörelsen flytande. Tar sig inte företaget ur denna onda spiral är risken för konkurs 

överhängande. (Kedner, 1974) Koponen (2003) påvisar att investeringsmisstag kan bero på ett 

flertal andra förhållanden. Hon redogör att misslyckanden i investeringar ofta påträffas då 

man har underskattat bland annat kostnads- eller tidsfaktorer. Dessutom har man i samband 

med detta frekvent överskattat den förväntade avkastningen vilket kan göra det ödesdigert för 

ett företag. I likhet med Kedner diskuterar dock även Koponen det faktum att många företag 

mött konkurs då de gjort felplanerade investeringar. I ett konkret exempel belyser hon ett 

företag där den verkställande direktören ställts inför ett ultimatum att ”antingen investerar jag 

eller så lämnar jag företaget”. Detta ultimatum grundar sig på att företagsledarna, och 

framförallt vd:n, hade en bristande kompetens inom ett flertal områden såsom finansiering, 

planering och utbildning. Investeringen, som egentligen var grundlös och därmed blev 

felriktad, försatte företaget i konkurs. 

Organisation 

Kedner (1974) lägger organisatorisk planering som ett nyckelord till denna konkursfaktor. 

Exempel på omständigheter som kräver effektiv organisatorisk planering är 

marknadsförändringar och ökat kapitalbehov. Svarar inte företagen med effektiva 

rationaliseringar för att möta dessa händelser hämmas bolagets utveckling, många gånger så 

starkt att ett insolvenstillstånd uppstår. Organisation har även av Koponen (2003) beskrivits 

vara en av de faktorer som legat till bakgrund för företagskonkurser. Här kompletterar 

Koponen Kedner när hon närmare beskriver bakomliggande orsaker till vad det var i 

organisationen som brast. Hon redovisar att cheferna inom ledningsgrupperna ofta haft 

liknande spetskompetenser och därför inte kunnat täcka upp för andra viktiga delar i 

organisationen. Denna organisationsstruktur ledde till brister i helhetsledarskapet. En annan 

konsekvens blev interna konflikter som in sin tur ledde till en ovilja att samarbeta på ett bra 

sätt cheferna emellan. Konsekvenserna är relativt logiska då informationsutbytet och 

kommunikationen varit knapphändig sinsemellan cheferna, vilket då lett till att bli ett 

irritationsmoment, som knappast förbättrat situationen. 

Företagsutveckling 

Kedner (1975) har i sin studie visat att eftersatt marknadsföring och produktutveckling är 

komponenter som är hänförliga till konkursfaktorn företagsutveckling. Vad gäller eftersatt 

marknadsföring är det många gånger ett svar på en oförmåga till organisatorisk planering. När 

det gäller produktutvecklingen är den felriktad eller rent av försummad. Detta kan härstamma 

i både marknadsförändringar och bristfällig initial kartläggning av hur efterfrågan för 

företagets produkter ser ut. Hos konkursföretag ser man ofta en snabb tillväxt i 

tillgångsmassan fram till cirka två år innan konkursen. Därefter övergår tillgångsmassan i 

stället till att vara starkt avtagande samtidigt som skuldsättningen fortsätter att växa. Detta är 

många gånger en direkt konsekvens av att företagets produktportfölj inte möter den 

efterfrågan som finns på marknaden. I likhet med Kedner redogör även Koponen (2003) för 

vikten av att ha kunskap och medvetenhet kring företagsutvecklingen, när hon presenterar 

företag som mött konkurs på grund av att företagsutvecklingen hämmats som en följd av 

felriktad produktutveckling. Koponen härleder även expansion som en bakomliggande orsak 

till företagsutveckling. Detta då giriga expansionsmål i företag kan bidra till att ekonomin 
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faller. Här blir det således viktigt att ha tillräckliga reserver för att kunna möta motgångar om 

och när motgångar blir aktuella.  
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4 Metöd fö r Analys I 

Här beskrivs hur Analys I kommer att genomföras. Vi inleder med att berätta om hur vi sökt 

och funnit det empiriska material vi ska analysera. Vi berättar om hur vårt material kodas, 

och stegvis bildar konkursfaktorer. Slutligen redogörs även för hur vi gör när 

konkursfaktorernas innebörd förklaras ur ett meningsskapandeperspektiv.  

Studiens datamaterial kommer hämtas in från olika tidningsartiklar. Detta material utgör i vårt 

fall det empiriska material som vidare ska analyseras. När man i en studie genomför en analys 

av empirisk data tillsammans med, eller med stöd av, ett teoretiskt ramverk finns det enligt 

Hansson (2012) en del aspekter som är viktiga att beakta. Det blir exempelvis nödvändigt att 

starta en identifiering av koncept och gruppera in dessa i olika kategorier. Empiriska data 

tolkas och jämförs med hjälp av en öppen kodning för att på så vis kunna skapa olika 

kategorier. Detta förlopp i att utveckla olika kategorier och slutligen generera teori beskrivs 

av Glaser och Strauss (1967) som en växande process. Processen i sig tenderar att generera 

teori och växa allteftersom studien fortskrider. 

I vår kontext används en analysmodell som gör det genomförbart att analysera de 

tidningsartiklar med företagsledares citat som vi utgår ifrån i vår studie. Analysen kommer att 

genomföras i sex steg. Stegen har tre huvudsyften: 

1. Att utesluta citat som inte är av relevans för vår studie. Detta är citat som inte handlar 

om konkursen och inte innehåller något meningsskapande. 

2. Att kvarvarande citat stegvis skall grupperas med hänsyn till inbördes likheter, och att 

utifrån detta härleda konkursfaktorer. 

3. Att beskriva dessa konkursfaktorer, utifrån företagarnas utsagor, ur ett 

meningsskapandeperspektiv. 

Modellen vi använder hjälper till att strukturera empiriska datum. (Hansson, 2012) När vi 

uteslutit citat som inte är relevanta för vårt syfte börjar härledandet av konkursfaktorerna. 

Detta sker genom olika grupperingar där abstraktionsnivån stegvis ökar. Först skapas första 

ordningens koncept. Dessa koncept innebär en identifiering och kategorisering av begrepp. 

Dessa begrepp grupperas sedan in i andra ordningens teman och slutligen grupperas dessa 

teman till aggregerade dimensioner. De aggregerade dimensionerna är vad vi söker, de är 

konkursfaktorerna. Vi har nu nått en slutlig indelning där abstraktionsnivån är än högre än 

tidigare. I analysens sjätte och sista steg beskrivs sedan konkursfaktorerna, med utgångspunkt 

i vad företagarna själva har berättat. Man kan se det som att ett återvändande till ruta 1 – 

konkursfaktorerna återplaceras till de utsagor som de härstammar ifrån, och beskrivs utifrån 

dessa.  

Nedan följer en närmare redovisning för de sex steg som analysmodellen innefattar. 

Steg 1 

Till en början kommer vi att plocka ur alla direkta citat av företagsledare som finns i de 

tidningsartiklar vi tagit fram. De citat vi intresserar oss för ska till att börja med handla om 
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konkursen som sådan. Vidare måste de innehålla substansvärde. Med detta menar vi återigen 

att citat som är intetsägande, t.ex. ”vi gick i konkurs för att det gick dåligt” kommer att 

lämnas därhän. Följden av detta blir att vissa tidningsartiklar kan sorteras bort helt och hållet. 

 

Figur 2 Direkta citat plockas ur tidningsartiklarna. 

Steg 2 

Här sker en analys av citaten i syfte att identifiera vilka av citaten som är relevanta för oss. 

Relevansen ligger i att innehålla meningsskapande. På så vis elimineras citat som inte svarar 

mot studiens syfte. Till vår hjälp med detta kommer vi att utgå från sensemakings sju 

karaktäristika.  

 

 

Figur 3 Citat som innehåller meningsskapande plockas ut. 

Steg 3 

I det här skedet har vårt empiriska material gallrats och vi har nu kvar substantiella citat som 

innehåller meningsskapande om konkurser. Som stöd för att nu kunna lyfta ut kärnan ur dessa 

kontextrelevanta citat används en egenanpassad narrativ analysmetod. En viktig 

inspirationskälla för utformandet av den är hämtad från Nilsson och Sutter Beime (2012), 

vilka i sin studie arbetat med att förstå chefers meningsskapande. Narrativen i vår kontext är 

citaten. 

En narrativ analys kan användas för att utifrån en berättelse förstå dess verkliga syfte och 

bärande budskap. En vanlig och väl utarbetad variant av narrativ analys är den strukturella. 

Denna metod ”strukturerar narrativet utifrån fem olika delar”, där varje del innehåller ett antal 
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satser (Nilsson och Sutter Beime, 2012). Den första delen är en orientering. Orientering 

beskrivs bestå i att ge lyssnaren en övergripande uppfattning om i vilken tid och rum en 

händelse uppkommer i. Nästkommande del består i ett problem. Vad som menas med problem 

beskrivs helt enkelt vara en serie av satser vilka kretsar kring en specifik komplikation i 

historien. I vår kontext har all empiri den gemensamma nämnaren att komplikationen består 

av att företag gått i konkurs. Nästkommande del är utvecklingen. Denna del beskrivs vara den 

mest centrala fasen där det vitala i berättelsen lyfts fram, satser om själva meningsskapandet. 

De två sista delarna beskrivs som narrativets lösning, vad som hände, och vidare en 

återkoppling till nuet.  

För oss faller det sig därmed naturligt att fokusera på utvecklingsfasen i narrativet – där 

meningsskapandet sker. Genom att identifiera satser i våra narrativ, satser som ingår i 

utvecklingsfasen, har vi skapat kärnnarrativ. Kärnnarrativ beskrivs av Nilsson och Sutter 

Beime (2012) som ”en mer matnyttig version av det ursprungliga narrativet”. Varje 

kärnnarrativ tilldelas nu också en unik numrering för att öka spårbarheten. 

 

Figur 4 Citat som innehåller meningsskapande delas in i satser. De ”matnyttiga” satserna bildar kärnnarrativ. 

Steg 4 

De identifierade kärnnarrativen är nu grunden till att skapa 1:a ordningens koncept. Dessa 

koncept kan betraktas som en etikettering av den tidigare, grövre, empiridatan. Etiketten 

motsvarar helt enkelt meningsskapandet som är härlett ur tidningsartiklarna. En viktig aspekt 

är att etiketterna blir empiriskt grundade och inte får en förskjuten innebörd till följd av 

subjektiva feltolkningar. För att uppfylla detta tilldelades respektive kärnnarrativ sin unika 

numrering. På så vis kan vi följa varje citat från sitt ursprung, via sitt numrerade kärnnarrativ, 

hela vägen fram till det 1:a ordningens koncept som de utvecklat, och granska så att det inte 

faller ur ramen för denna aspekt. (Hansson, 2012) 

Steg 5 

Nu går vi in i en fas där 1:a ordningens koncept, via 2:a ordningens teman ska bilda 

aggregerade dimensioner.  
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Först ska en utveckling av andra ordningens teman ske. Dessa teman är en gruppering av 

koncepten, och denna gruppering sker utifrån inbördes relationer koncepten sinsemellan. 

Koncept med uppvisade gemensamma drag läggs intill varandra och bildar grupperna. Dessa 

grupper har nu skapat 2:a ordningens teman, som nu ligger på en högre abstraktionsnivå än 

tidigare. Utifrån egenskaperna hos de gemensamma dragen hos koncepten, skapas sedan 

etiketter till de teman som utvecklats. (Hansson, 2012) 

Slutligen härleds aggregerade dimensioner, som i likhet med när koncept blev teman, består 

av teman med gemensamma drag. Vi har nu kommit till en ännu högre, slutlig 

abstraktionsnivå. När de aggregerade dimensionerna etiketteras, har vi nått det vi söker, 

nämligen företagens konkursfaktorer. Konkursfaktorerna är etiketterna på de aggregerade 

dimensionerna. (Hansson, 2012)  

Nedan ges en översikt över förfarandet, för att lättare kunna skapa sig en bild om hur 

tillvägagångssättet ser ut. 

  

Figur 5 Från första ordningens koncept ökas abstraktionsnivån stegvis. 

 

 

Figur 6 De aggregerade dimensionerna är konkursfaktorerna. 
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Steg 6  

De tidigare identifierade aggregerade dimensionerna kommer i detta steg härledas tillbaka till 

varför företag går i konkurs. Detta kommer göras genom att stegvis gå från aggregerade 

dimensioner tillbaka till företagarnas utsagor, alltså från steg fem till steg två. I detta skede 

har de aggregerade dimensionerna blivit bestämda konkursfaktorer och genom 

tillbakablickandet kommer vi nu kunna beskriva vad som lett företagen till konkurs. 

 

Figur 7 Härledning från konkurs till sina respektive utsagor. 
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5 Analys I 

Här analyseras vårt empiriska material. De citat från företagsledare som är relevanta 

gentemot vårt syfte plockas ut från tidningsartiklar. Från citaten härleds sedan 

konkursfaktorerna. Konkursfaktorerna beskrivs utifrån företagarnas utsagor och ges på så vis 

en innebörd ur ett meningsskapandeperspektiv. 

Analysens sex steg tar oss från de ursprungliga tidningsartiklarna till konkursfaktorer och 

beskrivningar av dessa: 

1. Plocka ut företagsledarnas citat ur tidningsartiklarna 

2. Gallra bort de citat som inte innehåller meningsskapande kring den i artikeln aktuella 

konkursen 

3. Identifiera kärnnarrativen i de utgallrade citaten 

4. Ur kärnnarrativen skapa 1:a ordningens koncept 

5. 1:a ordningens koncepten grupperas med hänsyn till inbördes likheter, och 

grupperingarna skapar 2:a ordningens teman. Slutligen härleds aggregerade 

dimensioner som, i likhet med när koncept blev teman, består av teman med 

gemensamma drag. De aggregerade dimensionerna är konkursfaktorerna. 

6. Konkursfaktorerna härleds tillbaka till företagarnas utsagor, för att beskriva 

konkursfaktorerna i kontexten meningsskapande. 

Steg 1 

Detta första steg består i att plocka ut citat från artiklarna vi fått fram. Följande kriterier 

används: 

 Det ska vara direkta citat 

 Det ska vara citat från företagsledarna 

 Citaten ska röra konkurserna 

 Citaten ska innehålla substansvärde 

Nedan följer ett exempel där de direkta citat som uppfyller våra kriterier i steg ett är 

markerade i grönt och de som inte uppfyller kraven är markerade i rött. Samtliga 

tidningsartiklar vi utgått från, det vill säga vårt empiriska material, finns redovisade i bilaga 1. 
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Figur 8 Citat plockas ur tidningsartiklar. 

Steg 2 

I detta steg analyseras vilka av de kvarvarande citaten (de som överlevt steg 1) som handlar 

om meningsskapande. Om citat inte innehåller någon meningsskapande del betyder det att det 

inte är intressant för vår studie. Som en konsekvens av detta har ett antal citat helt förkastats. 

För identifikation används i analysen av citaten Weicks (1995) sju grundläggande 

karaktäristika. Innebörden av respektive karaktäristika redovisades i den teoretiska 

referensramen.  
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Vi har analyserat varje tidningsartikels citat var för sig, i syfte att lokalisera om det finns 

kopplingar mellan citaten och sensemakings sju karaktäristika. Nedan följer en exemplifiering 

av hur vi arbetat i detta analyssteg och därefter redovisas gallringen i sin helhet.  

Artikeln i exemplet innehöll två citat som skulle analyseras:  

Den [butiken] växte snabbt, men gick tyvärr i konkurs eftersom jag inte lyckades 

finansiera tillväxten. Jag var “kär” i mitt företag och tog fel beslut. Jag hade 

satsat allt. Huset, hunden, familjen. Det är inte kul att vakna upp med de 

skulderna, hela mitt liv föll ihop. 

Vi började med billigare produkter där vi kunde sälja stora volymer. Att gå från 

noll till 252 miljoner på 28 månader kan låta otroligt, men Sverige är för litet om 

man har stora visioner. Det blir inte ekonomiskt hållbart utan en global marknad. 

Men, det är otroligt svårt att växa likviditetsmässigt. Bankerna kräver att du ska 

göra vinst, men gör du det ska staten ha skatt. Det gör att det är svårt att växa 

med den takt på 20 till 30 procent som krävs för att komma upp till nästa nivå. 

Där hänger regeringen inte med. Det är hämmande för många tillväxtbolag som 

skapar arbetstillfällen och har försäljningen, men inte får ekonomin att hänga 

med. 

Nu tolkar vi om dessa citat innehåller något meningsskapande, med utgång i sensemakings sju 

karaktäristika: 

Grundad i en identitetskonstruktion 

Här kan identitetskonstruktionen utläsas i det faktum att respondenten väljer att under 

intervjun skifta mellan jag och vi. Det kan delvis bero på det självklara, att företaget växt från 

en till flera personer. Det kan också förklaras som att respondenten undermedvetet beskriver 

det faktum att en konkurs påverkat inte bara honom som individ utan flera individer runt 

omkring.  

Retrospektiv  

För att skapa mening med ett retrospektiv krävs att något redan hänt vilket passar in i detta 

fall. När respondenten blickar tillbaka och förklarar vad som har hänt gör han det med facit i 

hand. Det som nu är självklart behöver inte alls ha varit det innan händelsen, respondenten 

skapar alltså sin kontext med hjälp av kunskap han fått efter händelsen. Om respondenten gör 

ytterligare en återblick i framtiden, säg om fem år, är det inte alls säkert denna person har 

samma uppfattning längre. 

Skapande av miljöer 

Respondenten skapar här tydligt en miljö vilket han menar att det inte går att växa i. Det kan 

tänkas att respondenten i detta fall låser sig i sina egna tankar och miljöer och på så sätt inte 

ser någon möjlighet att ta sig ur, eller i detta fall växa.  

Social 

Vi har inte kunnat identifiera karaktäristikan social i denna utsaga. Då vi försöker hitta 

meningsskapande genom att studera citat i artiklar, blir vi i vissa av dessa sju karaktäristika 
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tvungna att vara väldigt subjektiva. Hade vi i detta fall suttit ned och själva utfört intervjun 

med respondenten hade vi kunnat notera mer eller mindre känslomässiga delar och även 

kunnat ställa följdfrågor till detta. Det är nu svårt att tolka sociala föreställningar och 

personliga infallsvinklar och vi får skapa en bild av vad respondenten förmedlar på ett öppet 

och subjektivt sätt.  

Pågående 

Att respondenten säger att han var kär i sitt företag kan återkopplas till pågående då det 

handlar om individer som befinner sig mitt uppe i ett projekt har en tendens att stänga 

omvärlden ute. Detta kan vara vågsamt då de riskerar att bagatellisera faror som kan vara 

ödesdigra för företaget. Det kan också tänkas att respondentens citat i artikeln påverkas av 

projektet denne är mitt uppe i just idag.      

Fokuserat på och av extraherade cues 

Det finns i denna artikel ett antal citat som vi kan plocka ut ur texten för att med större 

enkelhet skapa oss en bättre uppfattning av vad som hänt. Respondenten förklarar exempelvis 

att det är svårt att växa likviditetsmässigt vilket vi med väljer att tolka som att företaget hade 

likviditetsproblem.  Här extraherar företagsledaren en cue, och därmed är ett 

meningsskapande identifierat.  

Driven av trovärdighet snarare än precision 

Vi har svårt att finna något i denna artikel som inte skulle kunna vara trovärdigt. Därmed är 

det svårt att tro att denna företagsledare tillskriver trovärdighet utifrån omständigheter som 

inte ligger i linje med sanningen. 

Efter att vi nu med hjälp av ovanstående exempel har redovisat hur vi går tillväga, följer 

nedan en tabell med redovisning av citatgallringen i sin helhet. I mittenkolumnen framgår 

huruvida citaten innehåller meningsskapande och i så fall vilka karaktäristika detta grundar 

sig på. Om arbetet läses i elektronisk form är respektive citats artikelreferens klickbar och 

leder till grundkällan på internet. Artiklarna i sin helhet finns även, som tidigare nämnts, 

redovisade i bilaga 1. 
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Utplockade citat Innehåller citaten 

meningsskapande? 

Referens 

C1. ”Den [butiken] växte snabbt, 

men gick tyvärr i konkurs 

eftersom jag inte lyckades 

finansiera tillväxten. Jag var 

”kär” i mitt företag och tog fel 

beslut. Jag hade satsat allt. Huset, 

hunden, familjen. Det är inte kul 

att vakna upp med de skulderna, 

hela mitt liv föll ihop.” 

 

C2.”Vi började med billigare 

produkter där vi kunde sälja stora 

volymer. Att gå från noll till 252 

miljoner på 28 månader kan låta 

otroligt, men Sverige är för litet 

om man har stora visioner. Det 

blir inte ekonomiskt hållbart utan 

en global marknad. Men, det är 

otroligt svårt att växa 

likviditetsmässigt. Bankerna 

kräver att du ska göra vinst, men 

gör du det ska staten ha skatt. Det 

gör att det är svårt att växa med 

den takt på 20 till 30 procent som 

krävs för att komma upp till nästa 

nivå. Där hänger regeringen inte 

med. Det är hämmande för många 

tillväxtbolag som skapar 

arbetstillfällen och har 

försäljningen, men inte får 

ekonomin att hänga med.” 

Ja  

(Retrospektiv, Grundad i en 

identitetskonstruktion, 

Pågående) 

 

 

 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer, Fokuserat 

på och av extraherade cues) 

Artikel 1: 

Nya affärer (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. “Vi har gjort flera 

förändringar under året för att 

anpassa oss till den förändrade 

marknaden, och vi har kämpat 

som tusan. Våren gick bra, men 

sedan kom en tuff sommar och vi 

har inte lyckats återhämta oss 

under hösten.” 

 

C4. “Ledtiderna är för långa. Så 

sent som för några dagar sedan 

hade vi fortfarande hopp, med 

befintliga och potentiella kunder. 

Men allt drar ut så mycket på 

tiden, så till slut kunde vi inte 

fortsätta att driva byrån på ett 

ansvarsfullt sätt.” 

Ja 

(Grundad i en 

identitetskonstruktion, 

Retrospektiv) 

 

 

 

 

 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues, Driven av 

trovärdighet snarare än 

precision) 

Artikel 2: 

Dagens media (2012) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/konkursen-larde-mig-strukturera1-378292
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3559685.ece
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C5. “Vi har haft dålig lönsamhet 

de senaste åren, och målet för 

konkursförvaltaren nu är att hitta 

en köpare som kan driva 

verksamheten vidare.” 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

Artikel 3: 

Sveriges Radio (2012) 

 

C6.”Tyvärr! Humlegårdens 

ekonomi har varit kärv och 

misskött länge. Nu går det inte 

längre.” 

 

C7.”Humlegården har varit 

väldigt betydelsefull för ett stort 

antal personer i nästan femtio år. 

Det är verkligen tråkigt att vi inte 

har råd att fortsätta” 

 

C8.”Den där försäljningen 

byggde på felaktiga kalkyler och 

det var inte professionellt skött. 

En historisk utgrävning behövde 

också göras innan 

nybyggnationen. Den kostade fem 

miljoner och bekostades av 

Humlegården själva, för att det 

skulle gå fort. Driften har delvis 

på grund av det blivit alldeles för 

dyr” 

 

C9.”Det blev också jättedyrt. Från 

början var hyran hela 5,3 miljoner 

kronor per år men vi lyckades 

förhandla ner den till 3,5 

miljoner. Tyvärr räckte inte det 

heller” 

 

C10. “Jag blev tillfrågad av flera 

att vara stiftelsens ordförande för 

fyra år sedan och först under mitt 

första styrelsemöte såg jag hur 

illa det var med ekonomin. Jag 

tänkte ändå att det kanske gick att 

vända utvecklingen och såg det 

som ett spännande uppdrag.Men 

nu går det tyvärr inte längre. 

Många kommer att bli besvikna 

över vad som nu hänt.” 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

 

 

Ja 

(Retrospektiv, Skapande av 

miljöer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

(Retrospektiv, Skapande av 

miljöer) 

 

 

 

 

Ja 

(Retrospektiv) 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4: 

Neurologiskt 

Handikappades 

Riksförbund (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C11. “Jag investerade i ett annat 

bolag som gick dåligt 2008 och 

det var väl då allting började. Det 

hade vi inte planerat för.” 

Ja 

(Retrospektiv, Driven av 

trovärdighet snarare än 

precision) 

Artikel 5: 

Kristianstadbladet 

(2012) 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5229889
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
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C12.”Vi hade sju bilar som vi 

körde bara för LB-hus, det var 

den största specifika kunden. Vi 

blev lovade bättre avtal med LB-

hus ett halvår före konkursen. Vi 

skulle få fler körningar, men de 

hade inte riktigt bilden klar för 

sig.” 

Ja 

(Pågående, Retrospektiv) 

 

 

 

 

 

 

C13.”När vi gick in i 2012 såg det 

bra ut, men under andra kvartalet 

förändrades situationen 

dramatiskt. Den höga svenska 

kronan har slagit väldigt hårt.” 

 

C14. “Vi har en historik med 

dålig lönsamhet och gjorde stora 

förändringar förra året.” 

Ja 

(Driven av trovärdighet snarare 

än av precision, Fokuserat på 

och av extraherade cues) 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

Artikel 6: 

NA (2012) 

 

 

C15. “Situationen har inte varit 

enkel. Konkurrensen har blivit 

hård och det har kommit många 

kedjor hit till både Haparanda och 

Torneå. Det finns många företag 

nu som har lite av varje i 

sortimentet och då blir det lätt att 

kunderna handlar där de kan 

handla flera saker samtidigt.” 

Ja 

(Pågående, skapande av miljöer) 

Artikel 7: 

Market (2012) 

 

 

 

C16. “Det är en blandning av för 

hög hyra och för låg omsättning 

som gjort att vi konkat. Vi har 

hållit oss ovanför vattenytan, men 

när den ideella lågan brunnit ut 

känns det svårare. Det hade ju 

varit skönt med lite semester 

också.” 

Ja 

(Grundad i en 

identitetskonstruktion skapande 

av miljöer) 

Artikel 8: 

Market (2012) 

 

C17. “Vi hade förluster under 

våren och trots bra försäljning 

under sommaren gick det inte att 

komma ikapp.” 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

Artikel 9: 

Värmlands Folkblad 

(2012) 

C18. “Augusti månad förra året 

gick bra och vi trodde att vi var 

på rätt väg, men sedan var det 

som om någon slog igen dörren. 

Det blev en nedgång som vi inte 

hade räknat med. 

Representationen minskade och 

jag tror dessutom att höstens 

mutskandaler bidrog till att 

företag och organisationer blev 

återhållsamma med kurser och 

konferenser.” 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues, Retrospektiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10: 

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1767370-boo-forssjo-gar-i-konkurs
http://www.market.se/Brancher/Hemelektronik/Konkurrensen-knackte-Elvaruhuset/?ExpandComments=true
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.4967938-ekobutik-i-konkurs?m=print
http://www.vf.se/nyheter/sunne/play-palace-i-konkurs
http://www.vf.se/nyheter/sunne/play-palace-i-konkurs
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
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C19.”Vi blev förförda av 

fastigheten och läget. Jag hade en 

intuition av att här skulle vi kunna 

göra något riktigt bra. Vi hade 

egna pengar att stoppa in i 

rörelsen, men det tog längre tid än 

vi trodde att få lönsamhet i 

verksamheten.” 

 

C20. “Vi tyckte att vi hade ett bra 

koncept, men kundunderlaget 

räckte inte till. När det gäller 

värdshuset i Hembygdsparken är 

det våren som gäller.” 

 

C21. “Det här är väldigt tråkigt 

för alla leverantörer. Jag har varit 

i restaurangbranschen sedan 

1970-talet och det är första 

gången som jag gör konkurs.”
 
 

Ja 

(Retrospektiv, Skapande av 

miljöer, Pågående) 

 

 

 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer, driven av 

trovärdighet snarare än 

precision) 

 

 

Nej 

(inget meningsskapande) 

 

 

C22. “Det har varit kämpigt 

länge, det beror bland annat på 

lågkonjunkturen och 

finanskrisen”. 

Nej 

(inget meningsskapande) 

Artikel 11: 

Helahalsingland.se 

(2010) 

 

C23. “Vi har tappat en del större 

kunder och det gör att vi inte kan 

fortsätta.” 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues) 

Artikel 12: 

SVT Nyheter | 

Regionalt (2012) 

C24. “Vi hann inte dra in det 

kapital som behövdes under 

vintern och jag kunde inte 

acceptera bankens villkor för 

förnyade lån, så då gick det inte 

längre.” 

 

C25. “Vi kostade på en ordentlig 

renovering av lokalerna och 

satsade direkt på längdprodukten. 

Det såg också bra ut, men när 

säsongen var över fattades det 

fortfarande pengar för att kunna 

överleva.” 

Ja 

(Retrospektiv)  

 

 

 

 

 

Ja 

(Pågående, retrospektiv) 

Artikel 13: 

dt (2012) 

 

 

 

C26. “Bara att jaga pengar. Det 

fanns inga pengar till nya 

projekt.” 

 

C27. “Det finns inga pengar i 

dagens samhälle för 

småföretagare.” 

 

C28. “Vi växte för fort och hade 

Nej 

(inget meningsskapande) 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

 

 

Ja 

Artikel 14: 

dt (2012) 

http://helahalsingland.se/hudiksvall/1.2093659-kladbutik-gick-i-konkurs?m=print
http://helahalsingland.se/hudiksvall/1.2093659-kladbutik-gick-i-konkurs?m=print
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/resebyran-resman-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/resebyran-resman-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.4968459-sportshop-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/leksand/1.5201106-hyllat-foretag-gar-i-konkurs
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alldeles för lite rörelsekapital.” (Pågående, retrospektiv) 

C29. “De senaste två månaderna 

har omsättningen minskat med 60 

procent, och då gick det inte att 

fortsätta längre”. 

Nej 

(inget meningsskapande) 

Artikel 15: 

vlt.se (2012) 

 

C30. “Med den marknad och 

konkurrens som är i dag har vi 

inte kunnat leverera ett bra 

resultat. Vi har hamnat i 

likviditetsproblem och har inte 

fått stöd och hjälp av banken.” 

Ja 

(Skapande av miljöer, driven av 

trovärdighet snarare än 

precision) 

Artikel 16: 

SVT Nyheter | 

Regionalt (2012) 

 

 

C31. “Banken har stoppat alla 

våra krediter och vi har inte 

längre tillgång till våra konton. 

De anser att vi inte har nog med 

säkerhet. Jag misstänker att de 

fått kalla fötter på grund av 

bankkrisen”. 

 

C32. “Jag pratade med vår 

bankkontakt i fredags och då sa 

hon att det inte skulle vara några 

problem. Men nu är det helt 

plötsligt handbromsen på. Banken 

har agerat på ett väldigt konstigt 

sätt. Även vår revisor tyckte det. 

Han hade aldrig varit med om 

något liknande.” 

 

C33. “Vi har träffat en annan 

bank, men vi kan inte vänta på 

besked. Vi kan inte betala ut löner 

eller moms eftersom vi inte 

kommer åt några konton. Vi har 

tagit det här beslutet i samråd 

med personalen.” 

 

C34. “Det känns för jäkligt att 

man ska behöva ansöka om 

konkurs på grund av banken. Det 

hade varit en annan sak om vi 

hade gått dåligt.”
 
 

Ja 

(Driven av trovärdighet snarare 

än precision, fokuserat på och 

av extraherade cues) 

 

 

 

 

Ja 

(Driven av trovärdighet snarare 

än precision, fokuserat på och 

av extraherade cues) 

 

 

 

 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer, Driven av 

trovärdighet snarare än 

precision) 

Artikel 17: 

Dagbladet | Sundsvall 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C35. “Det har varit förtvivlat 

förstås för vår del att känna att vi 

inte för egen maskin kan driva det 

här vidare.” 

 

C36. “Vi har inte riktigt kommit 

upp i de nivåer som krävs för att 

på sikt täcka de framtida 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

 

Ja 

(Retrospektiv, Fokuserat på och 

av extraherade cues) 

Artikel 18: 

Smålandsposten 

(2011) 

 

 

 

 

 

http://vlt.se/pengarjobb/1.1809856-nisses-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/hammarstedts-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/hammarstedts-i-konkurs
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/bilbolaget-i-konkurs---konkurrent-tar-over-forsaljningen(3050014).gm
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/bilbolaget-i-konkurs---konkurrent-tar-over-forsaljningen(3050014).gm
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kostnader som vi har.”   

C37.”Det har varit jobbigt att få 

butiken att gå runt under en 

längre tid.” 

 

C38. “Vi har försökt att 

komplettera med e-handel, men 

det har ändå varit svårt ” 

 

C39. “Vi har hela tiden fått beröm 

från kunderna för sortimentet och 

servicen, men tyvärr gick det inte 

runt ekonomiskt.” 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

Ja 

(Driven av trovärdighet snarare 

än precision) 

Artikel 19: 

VästerviksTidningen 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C40. “Västervik är en svår stad. 

Det fungerade inte när turisterna 

försvann.” 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

Artikel 20: 

VästerviksTidningen 

(2012)  

C41.”Det har varit en allmänt 

vikande trend för stora 

nöjesställen under flera år om jag 

ska vara riktigt ärlig och nu på 

våren har det tagit en sådan 

dramatisk vändning att även om 

vi gjort ganska stora förändringar 

på kostnadssidan så har vi 

kommit fram till vägs ände i dag 

och beslutat att försätta Palace i 

konkurs.” 

 

C42. “Vi ett stort ställe, på nästan 

2 000 kvadratmeter, så det är 

förenat med väldigt stora utgifter, 

både fasta kostnader och 

personalkostnader. Det krävs en 

enorm volym för att ett sådant här 

ställe ska fungera.” 

 

C43.”Konkurrensen har hårdnat 

och den allmänna trenden har 

vikit när det gäller att gå till stora 

ställen. Det är lågkonjunktur och 

många ställen, framförallt på 

landsorten, har drabbats väldigt 

hårt.” 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues, driven av 

trovärdighet snarare än 

precision) 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

(Driven av trovärdighet snarare 

än precision) 

 

 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer, 

retrospektiv, fokuserat på och av 

extraherade cues) 

Artikel 21: 

Sveriges Radio (2010) 

 

 

 

 

 

 

C44.”Vi har kämpat under en 

längre tid med att få bolaget åt 

rätt håll. Men det har varit mycket 

runt omkring, med myndigheter 

och annat, som gjort att vi inte har 

kunnat driva vidare bolaget.” 

 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

 

 

 

 

 

Artikel 22: 

dagensmedia.se 

(2012)  

http://2007.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6616462
http://2007.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6616462
http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6604489
http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6604489
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
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C45.”Problemet har varit att vi 

behövt fokusera för mycket på 

saker runt omkring och det har 

verksamheten blivit lidande av”. 

 

C46. “Vi gjorde det draget [en 

sammanslagning] för att ta steget 

fullt ut i en digital och mobil 

värld och skapa ett slagkraftigt 

erbjudande. Sedan har det inte 

fallit ut på det sättet vi hade 

hoppats.” 

 

C47. “Det känns fruktansvärt 

såklart. Det här är något som vi 

har slitit och kämpat med länge 

för att hitta lösningar på.” 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

 

 

 

Ja 

(Retrospektiv) 

 

 

 

 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

C48.”Ett par månader senare kom 

finanskrisen. Vi stod med stora 

omkostnader samtidigt som 

intäkterna tröt.” 

 

C49. “Jag blev tvingad att se över 

kostnaderna och skära ner.” 

 

C50. “Med hänsyn till anställda 

och fordringsägare tycker jag inte 

att det är rätt att driva 

verksamheten vidare.” 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues) 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

Artikel 23: 

Ystads Allehanda 

(2012) 

C51.”Detta är ett resultat av en 

vikande reklamfilmsmarknad.” 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

Artikel 24: 

Dagens media (2012) 

C52. “Osterman hade bra 

kontrakt med försvaret för fyra 

maskiner, men när kontraket 

sades upp i somras, så kunde det 

bara gå åt ett håll. Eftersom 

bolaget satt fast med dyra 

leasingmaskiner.” 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues) 

Artikel 25: 

ÖP (2012) 

C53.”Bolaget har inte lyckats få 

en tillräckligt stor försäljning. 

Eftersom verksamheten är ganska 

kostnadskrävande har det inte 

fungerat ekonomiskt, trots ett 

antal omstartsförsök.” 

C54.”Vi har försökt ett antal 

gånger, men svårigheten har hela 

tiden varit att förändra de system 

som finns inom vården och där 

har vi aldrig lyckats.” 

Ja 

(Skapande av miljöer, 

retrospektiv) 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer, 

retrospektiv) 

Artikel 26: 

Sydsvenskan (2012) 

C55. “Vår strategi var att ta in Ja Artikel 27: 

http://www.ystadsallehanda.se/skane/article1598594/Maklare-i-konkurs.html
http://www.ystadsallehanda.se/skane/article1598594/Maklare-i-konkurs.html
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3294753.ece
http://op.se/lanet/ostersund/1.5070307-osterman-i-konkurs-nytt-bolag-startar-pa-froson
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/prostalund-likvideras/
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beställningsarbeten och samtidigt 

utveckla en portfölj med egna 

produkter. Tyvärr har vi under 

senare tid inte lyckats skaffa fram 

några nya utvecklingskontrakt 

även om det varit nära flera 

gånger.” 

 

C56. “Gratisspel i mobil eller på 

webben är större än någonsin. 

Flera av världens största 

spelföretag satsar på detta. Men 

trots en bra marknad har vi 

misslyckats med att säkra 

framförhållningen.” 

 

C57. “Nära 80 procent av alla nya 

bolag inom spelbranschen 

försvinner redan under första året. 

Risken att det skulle gå så här har 

vi levt med från dag ett.” 

(Driven av trovärdighet snarare 

än precision) 

 

 

 

 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

Sydsvenskan (2012) 

C58. “Det har varit en dåligt skött 

ekonomi under ganska lång tid 

tillbaka. Det tillsattes en ny 

styrelse i mars som försökte styra 

upp allt men det räckte inte hela 

vägen. Det avslutas dock inte med 

några minustecken.” 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

Artikel 28: 

Bohusläningen (2012) 

C59. “Redan under Peters drift 

gick den med förlust. Orsaken är 

för höga kostnader och för låg 

omsättning. Framför allt har 

hyran varit dyr och så är läget inte 

det bästa. Vi har sett en viss 

förbättring, men inte tillräckligt 

för att klara det.” 

Ja 

(Pågående, retrospektiv) 

Artikel 29: 

Norrländska 

Socialdemokraten 

(2012) 

C60. “Jag har försökt in i det sista 

men omsättningen har dalat, 

framför allt det sista året. Vi har 

nog minskat med runt 20 procent. 

Sen är ju inte konjunkturen den 

bästa just nu och kundunderlaget 

räcker inte till. Till slut kom vi till 

en punkt när det inte gick längre.” 

Ja 

(Pågående, skapande av miljöer) 

Artikel 30: 

vlt.se (2012) 

 

C61. “Konkursen beror på 

bristande lönsamhet. Vi går en 

lågsäsong till mötes. Visserligen 

blir det julbord, men vi ser ingen 

möjlighet att fortsätta utan att ta 

för stora risker.” 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

Artikel 31: 

dt (2011) 

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/game-over-for-junebud/
http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.1725802-kris-gar-i-konkurs
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.1892236-sportringen-gar-inte-runt-konkursen-blev-oundviklig
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3444815-restaurangen-i-staberg-gar-i-konkurs
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C62. “När det norska företaget 

Peterson Paper gick i konkurs så 

hade de stora skulder till oss. Det 

handlade om tvåsiffriga 

miljonbelopp och dessutom 

tappade vi vår största kund.” 

 

C63. “Det var för ont om tid [att 

invänta kandidater till att ta över 

verksamheten] så det var ett 

nödvändigt men samtidigt väldigt 

tråkigt besked att ta om 

konkursen.”
 
 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues) 

 

 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

Artikel 32: 

ttela (2012) 

C64. “Det här hotellet har haft det 

lite roddigt de sista 10-15 åren. 

Det har inte varit någon 

kontinuerlig drift på många år och 

därför har kundunderlaget 

minskat drastiskt.” 

Ja 

(Driven av trovärdighet snarare 

än precision) 

 

Artikel 33: 

Dalademokraten 

(2008) 

 

C65. “Det gick nog lite för fort. 

Det krävs mycket kapital när man 

utvidgar så snabbt. Vi hängde inte 

med helt enkelt.” 

 

C66. “Vi såg ingen annan utväg 

än konkurs. Det kanske hade 

fungerat om marknaden varit lika 

stark som när vi köpte butikerna. 

Men vinsten blev inte så stor som 

det var tänkt.” 

Ja 

(Pågående) 

 

 

 

Ja 

(Pågående) 

 

 

Artikel 34: 

Aftonbladet (2003) 

C67. “Vi gjorde en investering i 

den eländiga dotcom-yran. Vi 

gick in som delägare i ett bolag 

som hette Zeeme. De gick i 

konkurs och vi förlorade en 

miljon. Det är skälet till att vi 

också gick i konkurs.” 

Ja 

(Retrospektiv, fokuserat på och 

av extraherade cues) 

Artikel 35: 

Dagens media (2002) 

C68. “All laglig och olaglig 

nedladdning, Spotify, 

internetbutiker, det är klart att det 

påverkar de ’riktiga’ butikerna. 

Men vi är inte första som slås ut 

så här, och vi kommer inte heller 

vara de sista.” 

C69. “På min Walkman hade jag 

15 låtar, nu kan du ha med dig 

80000 låtar. Utveckling går 

självklart däråt, och ungdomarna 

växer upp med det.” 

Ja 

(Pågående) 

 

 

 

 

 

Ja 

(Skapande av miljöer) 

 

Artikel 36: 

Sveriges Radio (2011) 

 

C70. “Vår konkurs är en Ja Artikel 37: 

http://ttela.se/ekonomi/naringsliv/1.1646189-peterson-rail-i-konkurs
http://www.dalademokraten.se/Sater/2008/11/27/Nyhet2/
http://www.dalademokraten.se/Sater/2008/11/27/Nyhet2/
http://mobil.aftonbladet.se/a/10379456?dxwIndex=2
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article9428.ece
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4353880
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konsekvens av andra konkurser 

där vi har förlorat betydande 

belopp.” 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues) 

Smålandsposten 

(2004) 

 

C71. “Bolaget har haft kraftiga 

lönsamhetsproblem den senaste 

tiden. Och tidigare kraftiga 

nerdragningar har inte hjälpt.” 

C72. “Vår affärsvolym idag är 

under en tredjedel av vad den 

varit tidigare.– Och det tar för 

lång tid och för mycket pengar för 

att vi ska kunna fortsätta driften.” 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

 

Nej 

(Inget meningsskapande) 

 

Artikel 38: 

Nya Lidköpings-

tidningen (2009) 

C73. “En vikande exportmarknad, 

främst i Kanada och USA har 

bidragit till att vi hamnat i den här 

situationen. I genomsnitt har 50-

60 procent av vår produktion gått 

på export.” 

Ja 

(Fokuserat på och av 

extraherade cues) 

 

Artikel 39: 

Smålandsposten 

(2001) 

Tabell 3 Utgallring av citat som innehåller meningsskapande. 

Steg 3 

Nu har vår utgångsempiri genomgått två steg av gallringar. Vi är i ett skede där vi endast har 

kvar citat av relevans gentemot vårt syfte, eftersom dessa kvarvarande citat har följande 

egenskaper: 

 De innehåller meningsskapande... 

 ... av företagsledare... 

 ... om sina konkurser. 

Det vi ska göra nu är att ta fram kärnnarrativ ur dessa citat. Detta görs genom att varje citat 

delas in i satser. De satser som innehåller det vitala i vad företagsledaren berättar, det 

”matnyttiga”, är vad vi söker, och detta bildar våra kärnnarrativ. (Nilsson och Sutter Beime, 

2012) Vissa citat kan tänkas vara så korta att de i sin helhet är sitt eget kärnnarrativ. I så fall 

behålls de följaktligen i sin helhet.  

Nedan följer en tabell med redovisning av detta och därefter följer en sammanställning av 

kärnnarrativen. Även i detta steg är citatens referens hyperlänkade till grundkällan om arbetet 

läses i elektroniskt format. 

  

http://www.smp.se/nyheter/golvtjanst-i-konkurs(110668).gm
http://www.smp.se/nyheter/golvtjanst-i-konkurs(110668).gm
http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.551499-lpi-begar-sig-i-konkurs?m=print
http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.551499-lpi-begar-sig-i-konkurs?m=print
http://www.smp.se/nyheter/ekonomi/sp-maskiner-ab-i-konkurs(77569).gm
http://www.smp.se/nyheter/ekonomi/sp-maskiner-ab-i-konkurs(77569).gm
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Citat som innehåller 

meningsskapande 

 

Kärnnarrativ Referens 

C1. 

01: Den [butiken] växte snabbt, 

02: men gick tyvärr i konkurs 

eftersom jag inte lyckades 

finansiera tillväxten. 

03: Jag var ”kär” i mitt företag 

04: och tog fel beslut. 

05: Jag hade satsat allt. 

06: Huset, hunden, familjen. 

07: Det är inte kul att vakna upp 

med de skulderna, 

08: hela mitt liv föll ihop. 

K1. 

02: men gick tyvärr i konkurs 

eftersom jag inte lyckades 

finansiera tillväxten. 

03: Jag var ”kär” i mitt företag 

04: och tog fel beslut. 

 

 

Artikel 1: 

Nya affärer (2012) 

C2. 

01: Vi började med allt billigare 

produkter 

02: där vi kunde sälja stora 

volymer. 

03: Att gå från noll till 252 

miljoner 

04: på 28 månader låter otroligt, 

05: men Sverige är för litet om 

man har stora 

visioner. 

06: Det blir inte ekonomiskt 

hållbart 

07: utan en global marknad. 

08: Men, det är otroligt svårt att 

växa likviditetsmässigt.  

09: Bankerna kräver att du ska 

göra vinst, 

10: men gör du det ska staten ha 

skatt. 

11: Det gör att det är svårt att 

växa 

12: med den takt på 20 till 30 

procent 

13: som krävs för att komma upp 

till nästa nivå. 

14: Där hänger regeringen inte 

med. 

15: Det är hämmande för många 

tillväxtbolag 

som skapar arbetstillfällen 

16: och har försäljningen, 

17: men inte får ekonomin att 

hänga med. 

K2. 

03: Att gå från noll till 252 

miljoner 

04: på 28 månader låter otroligt, 

05: men Sverige är för litet om 

man har stora visioner. 

06: Det blir inte ekonomiskt 

hållbart 

08: Men, det är otroligt svårt att 

växa 

likviditetsmässigt. 

09: utan en global marknad. 

15: Det är hämmande för många 

tillväxtbolag 

som skapar arbetstillfällen 

 

 

Artikel 1: 

Nya affärer (2012) 

C3. K3. Artikel 2: 

http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/konkursen-larde-mig-strukturera1-378292
http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/konkursen-larde-mig-strukturera1-378292
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01: Vi har gjort flera 

förändringar under året för att 

anpassa oss till den förändrade 

marknaden, 

02: och vi har kämpat som tusan. 

03: Våren gick bra, men sedan 

kom en tuff sommar 

04: och vi har inte lyckats 

återhämta oss under hösten. 

01: Vi har gjort flera 

förändringar under året för att 

anpassa oss till den förändrade 

marknaden, 

03: Våren gick bra, men sedan 

kom en tuff sommar 

04: och vi har inte lyckats 

återhämta oss under hösten. 

 

Dagens media (2012) 

C4. 

01: Ledtiderna är för långa. 

02: Så sent som för några dagar 

sedan hade vi fortfarande hopp, 

med befintliga och potentiella 

kunder. 

03: Men allt drar ut så mycket på 

tiden, 

04: så till slut kunde vi inte 

fortsätta att driva byrån på ett 

ansvarsfullt sätt. 

K4. 

01: Ledtiderna är för långa. 

03: Men allt drar ut så mycket på 

tiden, 

04: så till slut kunde vi inte 

fortsätta att driva byrån på ett 

ansvarsfullt sätt. 

Artikel 2: 

Dagens media (2012) 

C8. 

01: Den där försäljningen 

byggde på felaktiga kalkyler 

02: och det var inte professionellt 

skött. 

03: En historisk utgrävning 

behövde också göras innan 

nybyggnationen. 

04: Den kostade fem miljoner  

05: och bekostades av 

Humlegården själva, 

06: för att det skulle gå fort. 

07: Driften har delvis på grund 

av det blivit alldeles för dyr. 

K8. 

01: Den där försäljningen 

byggde på felaktiga kalkyler. 

03: En historisk utgrävning 

behövde också göras innan 

nybyggnationen. 

04: Den kostade fem miljoner  

07: Driften har delvis på grund 

av det blivit alldeles för dyr. 

Artikel 4: 

Neurologiskt  

Handikappades 

Riksförbund (2012) 

C9. 

01: Det blev också jättedyrt.  

02: Från början var hyran 

hela 5,3 miljoner kronor per år 

03: men vi lyckades förhandla 

ner den till 3,5 miljoner. 

04: Tyvärr räckte inte det heller. 

K9. 

02: Från början var hyran 

hela 5,3 miljoner kronor per år 

03: men vi lyckades förhandla 

ner den till 3,5 miljoner. 

04: Tyvärr räckte inte det heller. 

Artikel 4: 

Neurologiskt  

Handikappades 

riksförbund (2012) 

C10. 

01: Jag blev tillfrågad av flera att 

vara stiftelsens ordförande för 

fyra år sedan 

02: och först under mitt första 

styrelsemöte såg jag hur illa det 

var med ekonomin. 

03: Jag tänkte ändå att det 

kanske gick att vända 

K10. 

02: och först under mitt första 

styrelsemöte såg jag hur illa det 

var med ekonomin. 

03: Jag tänkte ändå att det 

kanske gick att vända 

utvecklingen och såg det som ett 

spännande uppdrag. 

Artikel 4: 

Neurologiskt 

handikappades 

riksförbund (2012) 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3559685.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3559685.ece
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
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utvecklingen och såg det som ett 

spännande uppdrag. 

C11. 

01: Jag investerade i ett annat 

bolag som gick dåligt 2008 

02: och det var väl då allting 

började. 

03: Det hade vi inte planerat för. 

K11. 

01: Jag investerade i ett annat 

bolag som gick dåligt 2008 

02: och det var väl då allting 

började. 

03: Det hade vi inte planerat för. 

Artikel 5: 

Kristianstadsbladet 

(2012) 

C12. 

01: Vi hade sju bilar som vi 

körde bara för LB-hus, 

02: det var den största specifika 

kunden. 

03: Vi blev lovade bättre avtal 

med LB-hus ett halvår före 

konkursen. 

04: Vi skulle få fler körningar, 

05: men de hade inte riktigt 

bilden klar för sig. 

K12. 

03: Vi blev lovade bättre avtal 

med LB-hus ett halvår före 

konkursen. 

04: Vi skulle få fler körningar, 

05: men de hade inte riktigt 

bilden klar för sig. 

Artikel 5: 

Kristianstadsbladet  

(2012) 

C13. 

01: När vi gick in i 2012 såg det 

bra ut, 

02: men under andra kvartalet 

förändrades situationen 

dramatiskt. 

03: Den höga svenska kronan har 

slagit väldigt hårt. 

K13. 

02: men under andra kvartalet 

förändrades situationen 

dramatiskt. 

03: Den höga svenska kronan har 

slagit väldigt hårt. 

 

Artikel 6: 

NA (2012) 

 

C15. 

01: Situationen har inte varit 

enkel. 

02: Konkurrensen har blivit hård 

03: och det har kommit många 

kedjor hit till både Haparanda 

och Torneå. 

04: Det finns många företag nu 

som har lite av varje i 

sortimentet 

05: och då blir det lätt att 

kunderna handlar där de kan 

handla flera saker samtidigt. 

K15. 

02: Konkurrensen har blivit hård 

03: och det har kommit många 

kedjor hit till både Haparanda 

och Torneå. 

04: Det finns många företag nu 

som har lite av varje i 

sortimentet 

05: och då blir det lätt att 

kunderna handlar där de kan 

handla flera saker samtidigt. 

 

Artikel 7: 

Market (2012) 

C16. 

01: Det är en blandning av för 

hög hyra och för låg omsättning 

02: som gjort att vi konkat. 

03: Vi har hållit oss ovanför 

vattenytan, 

04: men när den ideella lågan 

brunnit ut känns det svårare. 

05: Det hade ju varit skönt med 

lite semester också. 

K16. 

01: Det är en blandning av för 

hög hyra och för låg omsättning 

03: Vi har hållit oss ovanför 

vattenytan, 

04: men när den ideella lågan 

brunnit ut känns det svårare. 

05: Det hade ju varit skönt med 

lite semester också. 

Artikel 8: 

Market (2012) 

http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1767370-boo-forssjo-gar-i-konkurs
http://www.market.se/Brancher/Hemelektronik/Konkurrensen-knackte-Elvaruhuset/?ExpandComments=true
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.4967938-ekobutik-i-konkurs?m=print
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C18. 

01: Augusti månad förra året 

gick bra och vi trodde att vi var 

på rätt väg, 

02: men sedan var det som om 

någon slog igen dörren. 

03: Det blev en nedgång som vi 

inte hade räknat med. 

04: Representationen minskade 

05: och jag tror dessutom att 

höstens mutskandaler bidrog till 

att företag och organisationer 

blev återhållsamma med kurser 

och konferenser. 

K18. 

01: Augusti månad förra året 

gick bra och vi trodde att vi var 

på rätt väg, 

02: men sedan var det som om 

någon slog igen dörren. 

04: Representationen minskade 

05: och jag tror dessutom att 

höstens mutskandaler bidrog till 

att företag och organisationer 

blev återhållsamma med kurser 

och konferenser. 

 

Artikel 10: 

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

C19. 

01: Vi blev förförda av 

fastigheten och läget. 

02: Jag hade en intuition av att 

här skulle vi kunna göra något 

riktigt bra. 

03: Vi hade egna pengar att 

stoppa in i rörelsen, 

04: men det tog längre tid än vi 

trodde att få lönsamhet i 

verksamheten. 

K19. 

01: Vi blev förförda av 

fastigheten och läget. 

03: Vi hade egna pengar att 

stoppa in i rörelsen, 

04: men det tog längre tid än vi 

trodde att få lönsamhet i 

verksamheten. 

Artikel 10: 

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

C20. 

01: Vi tyckte att vi hade ett bra 

koncept, 

02: men kundunderlaget räckte 

inte till. 

03: När det gäller värdshuset i 

Hembygdsparken är det våren 

som gäller. 

K20. 

01: Vi tyckte att vi hade ett bra 

koncept, 

02: men kundunderlaget räckte 

inte till. 

03: När det gäller värdshuset i 

Hembygdsparken är det våren 

som gäller. 

Artikel 10: 

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

C23. 

01: Vi har tappat en del större 

kunder och det gör att vi inte kan 

fortsätt. 

K23. 

01: Vi har tappat en del större 

kunder och det gör att vi inte kan 

fortsätt. 

Artikel 12: 

SVT Nyheter | 

Regionalt (2012) 

 

C24. 

01: Vi hann inte dra in det 

kapital som behövdes under 

vintern 

02: och jag kunde inte acceptera 

bankens villkor för förnyade lån, 

03: så då gick det inte längre. 

K24. 

01: Vi hann inte dra in det 

kapital som behövdes under 

vintern 

02: och jag kunde inte acceptera 

bankens villkor för förnyade lån, 

Artikel 13: 

dt (2012) 

C25. 

01: Vi kostade på en ordentlig 

renovering av lokalerna 

02: och satsade direkt på 

längdprodukten. 

03: Det såg också bra ut, 

K25. 

01: Vi kostade på en ordentlig 

renovering av lokalerna 

02: och satsade direkt på 

längdprodukten. 

03: Det såg också bra ut, 

Artikel 13: 

dt. (2012) 

http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/resebyran-resman-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/resebyran-resman-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.4968459-sportshop-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.4968459-sportshop-i-konkurs
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04: men när säsongen var över 

fattades det fortfarande pengar  

05: för att kunna överleva. 

04: men när säsongen var över 

fattades det fortfarande pengar  

05: för att kunna överleva. 

C27. 

01: Det finns inga pengar i 

dagens samhälle för 

småföretagare. 

K27. 

01: Det finns inga pengar i 

dagens samhälle för 

småföretagare. 

Artikel 14: 

dt. (2012) 

C28. 

01: Vi växte för fort  

02: och hade alldeles för lite 

rörelsekapital. 

K28. 

01: Vi växte för fort  

02: och hade alldeles för lite 

rörelsekapital. 

Artikel 14: 

dt. (2012) 

C30. 

01: Med den marknad och 

konkurrens som är i dag har vi 

inte kunnat leverera ett bra 

resultat.  

02: Vi har hamnat i 

likviditetsproblem och  

03: har inte fått stöd och hjälp av 

banken. 

K30. 

01: Med den marknad och 

konkurrens som är  i dag har vi 

inte kunnat leverera ett bra 

resultat.  

02: Vi har hamnat i 

likviditetsproblem och 

03: har inte fått stöd och hjälp av 

banken. 

Artikel 16: 

SVT Nyheter |  

Regionalt (2012) 

C31. 

01: Banken har stoppat alla våra 

krediter  

02: och vi har inte längre tillgång 

till våra konton.  

03: De anser att vi inte har nog 

med säkerhet.  

04: Jag misstänker att de fått 

kalla fötter på grund av 

bankkrisen. 

K31. 

01: Banken har stoppat alla våra 

krediter 

03: De anser att vi inte har nog 

med säkerhet. 

04: Jag misstänker att de fått 

kalla fötter på grund av 

bankkrisen. 

 

Artikel 17: 

Dagbladet |  

Sundsvall (2008) 

C32. 

01: Jag pratade med vår 

bankkontakt i fredags  

02: och då sa hon att det inte 

skulle vara några problem.  

03: Men nu är det helt plötsligt 

handbromsen på.  

04: Banken har agerat på ett 

väldigt konstigt sätt. 

05: Även vår revisor tyckte det.  

06: Han hade aldrig varit med 

om något liknande. 

K32. 

03: Men nu är det plötsligt 

handbromsen på. 

04: Banken har agerat på ett 

väldigt konstigt sätt. 

 

Artikel 17: 

Dagbladet |  

Sundsvall (2008) 

C34. 

01: Det känns för jäkligt  

02: att man ska behöva ansöka 

om konkurs på grund av banken.  

03: Det hade varit en annan sak 

om vi hade gått dåligt. 

K34. 

02: att man ska behöva ansöka 

om konkurs på grund av banken. 

03: Det hade varit en annan sak 

om vi hade gått dåligt. 

Artikel 17: 

Dagbladet |  

Sundsvall (2008) 

C36. 

01: Vi har inte riktigt kommit 

K36. 

01: Vi har inte riktigt kommit 

Artikel 18: 

Smålandsposten 

http://www.dt.se/nyheter/leksand/1.5201106-hyllat-foretag-gar-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/leksand/1.5201106-hyllat-foretag-gar-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/hammarstedts-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/hammarstedts-i-konkurs
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/bilbolaget-i-konkurs---konkurrent-tar-over-forsaljningen(3050014).gm
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upp i de nivåer som krävs  

02: för att på sikt täcka de 

framtida kostnader som vi har. 

upp i de nivåer som krävs  

02: för att på sikt täcka de 

framtida kostnader som vi har. 

(2011) 

C39. 

01: Vi har hela tiden  

02: fått beröm från kunderna för 

sortimentet och servicen,  

03: men tyvärr gick det inte runt 

ekonomiskt. 

K39. 

02: fått beröm från kunderna för 

sortimentet och servicen, 

03: men tyvärr gick det inte runt 

ekonomiskt. 

Artikel 19: 

VästerviksTidningen 

(2012) 

C40. 

01: Västervik är en svår stad.  

02: Det fungerade inte när 

turisterna försvann. 

K40. 

01: Västervik är en svår stad.  

02: Det fungerade inte när 

turisterna försvann. 

Artikel 20: 

VästerviksTidningen 

(2012) 

C41. 

01: Det har varit en allmänt 

vikande trend för stora 

nöjesställen under flera år 

02: om jag ska vara riktigt ärlig 

och  

03: nu på våren har det tagit en 

sådan dramatisk vändning att  

04: även om vi gjort ganska stora 

förändringar på kostnadssidan  

05: så har vi kommit fram till 

vägs ände i dag  

06: och beslutat att försätta 

Palace i konkurs. 

K41. 

01: Det har varit en allmänt 

vikande trend för stora 

nöjesställen under flera år 

04: även om vi gjort ganska stora 

förändringar på kostnadssidan  

05: så har vi kommit fram till 

vägs ände i dag. 

Artikel 21: 

Sveriges Radio (2012) 

C42. 

01: Vi ett stort ställe,  

02: på nästan 2 000 

kvadratmeter,  

03: så det är förenat med väldigt 

stora utgifter, 

04: både fasta kostnader och 

personalkostnader. 

05: Det krävs en enorm volym 

för att ett sådant här ställe ska 

fungera. 

K42. 

01: Vi ett stort ställe,  

03: så det är förenat med väldigt 

stora utgifter, 

Artikel 21: 

Sveriges Radio (2012) 

C43. 

01: Konkurrensen har hårdnat 

02: och den allmänna trenden har 

vikit när det gäller att gå till stora 

ställen. 

03: Det är lågkonjunktur  

04: och många ställen, 

framförallt på landsorten, 

05: har drabbats väldigt hårt. 

K43. 

01: Konkurrensen har hårdnat 

02: och den allmänna trenden har 

vikit när det gäller att gå till stora 

ställen. 

 

Artikel 21: 

Sveriges Radio (2012) 

C44. 

01: Vi har kämpat under en 

längre tid med att få bolaget åt 

K44. 

02: Men det har varit mycket 

runt omkring, 

Artikel 22: 

dagensmedia.se 

(2012) 

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/bilbolaget-i-konkurs---konkurrent-tar-over-forsaljningen(3050014).gm
http://2007.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6616462
http://2007.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6616462
http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6604489
http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6604489
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
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rätt håll. 

02: Men det har varit mycket 

runt omkring, 

03: med myndigheter och annat, 

04: som gjort att vi inte har 

kunnat driva vidare bolaget. 

03: med myndigheter och annat, 

04: som gjort att vi inte har 

kunnat driva vidare bolaget. 

C45. 

01: Problemet har varit att vi 

behövt fokusera för mycket på 

saker runt omkring 

02: och det har verksamheten 

blivit lidande av. 

K45. 

01: Problemet har varit att vi 

behövt fokusera för mycket på 

saker runt omkring 

02: och det har verksamheten 

blivit lidande av. 

Artikel 22: 

dagensmedia.se 

(2012) 

C46. 

01: Vi gjorde det draget [en 

sammanslagning] för att ta steget 

fullt ut i en digital och mobil 

värld 

02: och skapa ett slagkraftigt 

erbjudande. 

03: Sedan har det inte fallit ut på 

det sättet vi hade hoppats. 

K46. 

01: Vi gjorde det draget [en 

sammanslagning] för att ta steget 

fullt ut i en digital och mobil 

värld 

02: och skapa ett slagkraftigt 

erbjudande. 

03: Sedan har det inte fallit ut på 

det sättet vi hade hoppats. 

Artikel 22: 

dagensmedia.se 

(2012) 

C48. 

01: Ett par månader senare kom 

finanskrisen. 

02: Vi stod med stora 

omkostnader 

03: samtidigt som intäkterna tröt. 

K48. 

01: Ett par månader senare kom 

finanskrisen. 

02: Vi stod med stora 

omkostnader 

03: samtidigt som intäkterna tröt. 

Artikel 23: 

Ystads Allehanda 

(2012) 

C51. 

01: Detta är ett resultat av en 

vikande reklamfilmsmarknad. 

K51. 

01: Detta är ett resultat av en 

vikande reklamfilmsmarknad. 

Artikel 24: 

Dagens media (2012) 

C52. 

01: Osterman hade bra kontrakt 

med försvaret 

02: för fyra maskiner, 

03: men när kontraktet sades upp 

i somras,   

04: så kunde det bara gå åt ett 

håll. 

05: Eftersom bolaget satt fast 

med dyra leasingmaskiner. 

K52. 

01: Osterman hade bra kontrakt 

med försvaret 

03: men när kontraktet sades upp 

i somras, 

04: så kunde det bara gå åt ett 

håll. 

05: Eftersom bolaget satt fast 

med dyra leasingmaskiner. 

Artikel 25: 

ÖP (2012) 

C53. 

01: Bolaget har inte lyckats få en 

tillräckligt stor försäljning.  

02: Eftersom verksamheten är 

ganska kostnadskrävande  

03: har det inte fungerat 

ekonomiskt, 

04: trots ett antal omstartsförsök. 

K53. 

01: Bolaget har inte lyckats få en 

tillräckligt stor försäljning.  

02: Eftersom verksamheten är 

ganska kostnadskrävande  

03. har det inte fungerat 

ekonomiskt, 

Artikel 26: 

Sydsvenskan (2012) 

C54. 

01: Vi har försökt ett antal 

K54. 

02: men svårigheten har hela 

Artikel 26: 

Sydsvenskan (2012) 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.ystadsallehanda.se/skane/article1598594/Maklare-i-konkurs.html
http://www.ystadsallehanda.se/skane/article1598594/Maklare-i-konkurs.html
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3294753.ece
http://op.se/lanet/ostersund/1.5070307-osterman-i-konkurs-nytt-bolag-startar-pa-froson
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/prostalund-likvideras/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/prostalund-likvideras/
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gånger, 

02: men svårigheten har hela 

tiden varit  

03: att förändra de system som 

finns inom vården 

04: och där har vi aldrig lyckats. 

tiden varit 

03: att förändra de system som 

finns inom vården 

04: och där har vi aldrig lyckats. 

 

C55. 

01: Vår strategi var att ta in 

beställningsarbeten 

02: och samtidigt utveckla en 

portfölj med egna produkter. 

03: Tyvärr har vi under senare 

tid inte lyckats skaffa fram några 

nya utvecklingskontrakt 

04: även om det varit nära flera 

gånger. 

K55. 

01: Vår strategi var att ta in 

beställningsarbeten 

02: och samtidigt utveckla en 

portfölj med egna produkter. 

03: Tyvärr har vi under senare 

tid inte lyckats skaffa fram några 

nya utvecklingskontrakt 

Artikel 27: 

Sydsvenskan (2012) 

C57. 

01: Nära 80 procent av alla nya 

bolag inom spelbranschen 

försvinner redan under första 

året. 

02: Risken att det skulle gå så 

här har vi levt med från dag ett. 

K57. 

01: Nära 80 procent av alla nya 

bolag inom spelbranschen 

försvinner redan under första 

året.  

02: Risken att det skulle gå så 

här har vi levt med från dag ett. 

Artikel 27: 

Sydsvenskan (2012) 

C59. 

01: Redan under Peters drift gick 

den med förlust. 

02: Orsaken är för höga 

kostnader och för låg omsättning.  

03: Framförallt har hyran varit 

dyr och så är läget inte det bästa. 

04: Vi har sett en viss 

förbättring, 

05: men inte tillräckligt för att 

klara det. 

K59. 

02: Orsaken är för höga 

kostnader och för låg omsättning. 

03: Framförallt har hyran varit 

dyr och så är läget inte det bästa. 

Artikel 29: 

Norrländska  

Socialdemokraten 

(2012) 

C60. 

01: Jag har försökt in i det sista 

02: men omsättningen har dalat, 

framför allt det sista året. 

03: Vi har nog minskat med runt 

20 procent. 

04: Sen är ju inte konjunkturen 

den bästa just nu 

05: och kundunderlaget räcker 

inte till. 

06: Till slut kom vi till en punkt 

när det inte gick 

K60. 

02: men omsättningen har dalat, 

framför allt det sista året.  

04: Sen är ju inte konjunkturen 

den bästa just nu 

05: och kundunderlaget räcker 

inte till. 

Artikel 30: 

vlt.se (2012) 

 

C61. 

01: Konkursen beror på bristande 

lönsamhet. 

02: Vi går en lågsäsong till 

K61. 

01: Konkursen beror på bristande 

lönsamhet. 

02: Vi går en lågsäsong till 

Artikel 31: 

dt. (2011) 

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/game-over-for-junebud/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/game-over-for-junebud/
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.1892236-sportringen-gar-inte-runt-konkursen-blev-oundviklig
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3444815-restaurangen-i-staberg-gar-i-konkurs
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mötes. 

03: Visserligen blir det julbord, 

04: men vi ser ingen möjlighet 

att fortsätta utan att ta för stora 

risker. 

mötes. 

04: men vi ser ingen möjlighet 

att fortsätta utan att ta för stora 

risker. 

C62. 

01: När det norska företaget 

Peterson paper gick i konkurs 

hade de stora skulder till oss. 

02: Det handlade om tvåsiffriga 

miljonbelopp 

03: och dessutom tappade vi vår 

största kund. 

K62. 

01: När det norska företaget 

Peterson paper gick i konkurs 

hade de stora skulder till oss. 

03: och dessutom tappade vi vår 

största kund. 

Artikel 32: 

ttela (2012) 

C64. 

01: Det här hotellet har haft det 

lite roddigt de sista 10-15 åren. 

02: Det har inte varit någon 

kontinuerlig drift på många år 

03: och därför har 

kundunderlaget minskat kraftigt.   

K64. 

02: Det har inte varit någon 

kontinuerlig drift på många år 

03: och därför har 

kundunderlaget minskat kraftigt. 

Artikel 33: 

Dalademokraten 

(2008) 

 

C65. 

01: Det gick nog lite för fort. 

02: Det krävs mycket kapital när 

man utvidgar så snabbt. 

03: Vi hängde inte med helt 

enkelt. 

K65. 

01: Det gick nog lite för fort. 

02: Det krävs mycket kapital när 

man utvidgar så snabbt. 

Artikel 34: 

Aftonbladet (2003) 

C66. 

01: Vi såg ingen annan utväg än 

konkurs. 

02: Det kanske hade fungerat om 

marknaden varit lika stark som 

när vi köpte butikerna. 

03: Men vinsten blev inte så stor 

som det var tänkt. 

K66. 

02: Det kanske hade fungerat om 

marknaden varit lika stark som 

när vi köpte butikerna. 

03: Men vinsten blev inte så stor 

som det var tänkt. 

Artikel 34: 

Aftonbladet (2003) 

C67. 

01: Vi gjorde en investering i 

den eländiga dotcom-yran. 

02: Vi gick in som delägare i ett 

bolag som hette Zeeme. 

03: De gick i konkurs och vi 

förlorade en miljon. 

04: Det är skälet till att vi också 

gick i konkurs. 

K67. 

01: Vi gjorde en investering i 

den eländiga dotcom-yran. 

02: Vi gick in som delägare i ett 

bolag som hette Zeeme. 

03: De gick i konkurs och vi 

förlorade en miljon. 

 

Artikel 35: 

Dagens media (2012) 

C68. 

01: All laglig och olaglig 

nedladdning, 

02: Spotify, internetbutiker, 

03: det är klart att det påverkar 

de ”riktiga” butikerna. 

04: Men vi är inte första som slås 

K68. 

01: All laglig och olaglig 

nedladdning, 

03: det är klart att det påverkar 

de ”riktiga” butikerna. 

04: Men vi är inte första som slås 

ut så här, 

Artikel 36: 

Sveriges Radio (2011) 

 

http://ttela.se/ekonomi/naringsliv/1.1646189-peterson-rail-i-konkurs
http://www.dalademokraten.se/Sater/2008/11/27/Nyhet2/
http://www.dalademokraten.se/Sater/2008/11/27/Nyhet2/
http://mobil.aftonbladet.se/a/10379456?dxwIndex=2
http://mobil.aftonbladet.se/a/10379456?dxwIndex=2
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article9428.ece
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4353880
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Här följer nu en sammanställning av kärnnarrativen: 

K1. Gick tyvärr i konkurs eftersom jag inte lyckades finansiera tillväxten. Jag var ”kär” i mitt 

företag och tog fel beslut. 

K2. Att gå från noll till 252 miljoner på 28 månader låter otroligt, men Sverige är för litet om 

man har stora visioner. Det blir inte ekonomiskt hållbart. Men, det är otroligt svårt att växa 

likviditetsmässigt utan en global marknad. Det är hämmande för många tillväxtbolag som 

skapar arbetstillfällen. 

K3. Vi har gjort flera förändringar under året för att anpassa oss till den förändrade 

marknaden, våren gick bra men sedan kom en tuff sommar och vi har inte lyckats återhämta 

oss under hösten. 

K4. Ledtiderna är för långa och drar ut så mycket på tiden så till slut kunde vi inte fortsätta 

driva byrån på ett ansvarsfullt sätt. 

K8. Den där försäljningen byggde på felaktiga kalkyler.  En historisk utgrävning behövde 

också göras innan nybyggnationen, den kostade fem miljoner. Driften har delvis på grund av 

det blivit alldeles för dyr. 

ut så här, 

05: och vi kommer inte heller 

vara de sista. 

05: och vi kommer inte heller 

vara de sista. 

 

C69. 

01: På min Walkman hade jag 15 

låtar, 

02: nu kan du ha med dig 80000 

låtar. 

03: Utveckling går självklart 

däråt, 

04: och ungdomarna växer upp 

med det. 

K69. 

01: På min Walkman hade jag 15 

låtar, 

02: nu kan du ha med dig 80000 

låtar. 

03: Utveckling går självklart 

däråt, 

 

Artikel 36: 

Sveriges Radio (2011) 

 

C70. 

01: Vår konkurs är en 

konsekvens av andra konkurser 

där vi har förlorat betydande 

belopp. 

K70. 

01: Vår konkurs är en 

konsekvens av andra konkurser 

där vi har förlorat betydande 

belopp. 

Artikel 37: 

Smålandsposten 

(2004) 

 

C73. 

01: En vikande exportmarknad, 

02: främst i Kanada och USA 

03: har bidragit till att vi hamnat 

i den här situationen. 

04: I genomsnitt har 50-60 

procent av vår produktion gått på 

export. 

K73. 

01: En vikande exportmarknad, 

02: främst i Kanada och USA 

03: har bidragit till att vi hamnat 

i den här situationen. 

 

Artikel 39: 

Smålandsposten 

(2001) 

Tabell 4 Citaten bildar kärnnarrativ. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4353880
http://www.smp.se/nyheter/golvtjanst-i-konkurs(110668).gm
http://www.smp.se/nyheter/golvtjanst-i-konkurs(110668).gm
http://www.smp.se/nyheter/ekonomi/sp-maskiner-ab-i-konkurs(77569).gm
http://www.smp.se/nyheter/ekonomi/sp-maskiner-ab-i-konkurs(77569).gm
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K9. Från början var hyran hela 5,3 miljoner kronor per år men vi lyckades förhandla ner den 

till 3,5 miljoner. Tyvärr räckte inte det heller.  

K10. Och först under mitt första styrelsemöte såg jag hur illa det var med ekonomin.  Jag 

tänkte ändå att det kanske gick att vända utvecklingen och såg det som ett spännande uppdrag. 

K11. Jag investerade i ett annat bolag som gick dåligt 2008 och det var väl då allting började. 

Det hade vi inte planerat för. 

K12. Vi blev lovade bättre avtal med LB-hus ett halvår före konkursen.  Vi skulle få fler 

körningar, men de hade inte riktigt bilden klar för sig. 

K13. Men under andra kvartalet förändrades situationen dramatiskt. Den höga svenska kronan 

har slagit väldigt hårt. 

K15. Konkurrensen har blivit hård och det har kommit många kedjor hit till både Haparanda 

och Torneå.  Det finns många företag nu som har lite av varje i sortimentet och då blir det lätt 

att kunderna handlar där de kan handla flera saker samtidigt. 

K16. Det är en blandning av för hög hyra och för låg omsättning.  Vi har hållit oss ovanför 

vattenytan, men när den ideella lågan brunnit ut känns det svårare. Det hade ju varit skönt 

med lite semester också. 

K18. Augusti månad förra året gick bra och vi trodde att vi var på rätt väg, men sedan var det 

som om någon slog igen dörren. Representationen minskade och jag tror dessutom att höstens 

mutskandaler bidrog till att företag och organisationer blev återhållsamma med kurser och 

konferenser. 

K19. Vi blev förförda av fastigheten och läget.  Vi hade egna pengar att stoppa in i rörelsen, 

men det tog längre tid än vi trodde att få lönsamhet i verksamheten. 

K20. Vi tyckte att vi hade ett bra koncept, men kundunderlaget räckte inte till. När det gäller 

värdshuset i Hembygdsparken är det våren som gäller. 

K23. Vi har tappat en del större kunder och det gör att vi inte kan fortsätt. 

K24. Vi hann inte dra in det kapital som behövdes under vintern och jag kunde inte acceptera 

bankens villkor för förnyade lån. 

K25. Vi kostade på en ordentlig renovering av lokalerna och satsade direkt på 

längdprodukten. Det såg också bra ut, men när säsongen var över fattades det fortfarande 

pengar för att kunna överleva. 

K27. Det finns inga pengar i dagens samhälle för småföretagare. 

K28. Vi växte för fort och hade alldeles för lite rörelsekapital. 

K30. Med rådande marknad och konkurrens har vi inte kunnat leverera ett bra resultat. Vi har 

hamnat i likviditetsproblem och inte fått bankstöd.  
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K31. Banken har stoppat alla våra krediter, de anser att vi inte har nog med säkerhet. Jag 

misstänker att de fått kalla fötter på grund av bankkrisen. 

K32. Nu är det plötsligt handbromsen på, banken har agerat på ett väldigt konstigt sätt. 

K34. Att man ska behöva ansöka om konkurs på grund av banken, det hade varit en annan sak 

om vi hade gått dåligt. 

K36. Vi har inte riktigt kommit upp i de nivåer som krävs för att på sikt täcka de framtida 

kostnader som vi har. 

K39. Vi har fått beröm från kunderna för sortimentet och servicen men tyvärr gick det inte 

runt ekonomiskt. 

K40. Västervik är en svår stad, det fungerade inte när turisterna försvann. 

K41. Det har varit en allmänt vikande trend för stora nöjesställen under flera år. Även om vi 

gjort ganska stora förändringar på kostnadssidan så har vi kommit fram till vägs ände idag. 

K42. Vi är ett stort ställe och det är förenat med väldigt stora utgifter. 

K43. Konkurrensen har hårdnat och den allmänna trenden har vikit när det gäller att gå till 

stora ställen. 

K44. Det har varit mycket runt omkring, med myndigheter och annat, som gjort att vi inte har 

kunnat driva vidare bolaget. 

K45. Problemet har varit att vi behövt fokusera för mycket på saker runt omkring och det har 

verksamheten blivit lidande av. 

K46. Vi gjorde det draget [en sammanslagning] för att ta steget fullt ut i en digital och mobil 

värld och skapa ett slagkraftigt erbjudande. Sedan har det inte fallit ut på det sättet vi hade 

hoppats. 

K48. Ett par månader senare kom finanskrisen och vi stod med stora omkostnader samtidigt 

som intäkterna tröt. 

K51. Detta är ett resultat av en vikande reklamfilmsmarknad. 

K52. Osterman hade bra kontrakt med försvaret men när kontraktet sades upp i somras kunde 

det bara gå åt ett håll eftersom bolaget satt fast med dyra leasingmaskiner.  

K53. Bolaget har inte lyckats få en tillräckligt stor försäljning och eftersom verksamheten är 

ganska kostnadskrävande har det inte fungerat ekonomiskt. 

K54. Svårigheten har hela tiden varit att förändra de system som finns inom vården och där 

har vi aldrig lyckats. 
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K55. Vår strategi var att ta in beställningsarbeten och samtidigt utveckla en portfölj med egna 

produkter. Tyvärr har vi under senare tid inte lyckats skaffa fram några nya 

utvecklingskontrakt. 

K57. Nära 80 procent av alla nya bolag inom spelbranschen försvinner redan under första 

året. Risken att det skulle gå så här har vi levt med från dag ett. 

K59. Orsaken är för höga kostnader och för låg omsättning. Framförallt har hyran varit dyr 

och så är läget inte det bästa. 

K60. Omsättningen har dalat, framför allt det sista året. Sen är ju inte konjunkturen den bästa 

just nu och kundunderlaget räcker inte till.  

K61. Konkursen beror på bristande lönsamhet och vi går en lågsäsong till mötes. Vi ser ingen 

möjlighet att fortsätta utan att ta för stora risker. 

K62. När det norska företaget Peterson paper gick i konkurs hade de stora skulder till oss och 

dessutom tappade vi vår största kund. 

K64. Det har inte varit någon kontinuerlig drift på många år och därför har kundunderlaget 

minskat kraftigt. 

K65. Det gick nog lite för fort. Det krävs mycket kapital när man utvidgar så snabbt. 

K66. Det kanske hade fungerat om marknaden varit lika stark som när vi köpte butikerna.  

Men vinsten blev inte så stor som det var tänkt. 

K67. Vi gjorde en investering i den eländiga dotcom-yran. Vi gick in som delägare i ett bolag 

som hette Zeeme men de gick i konkurs och vi förlorade en miljon. 

K68. All laglig och olaglig nedladdning, det är klart att det påverkar de “riktiga” butikerna.  

Men vi är inte första som slås ut så här, och vi kommer inte heller vara de sista. 

K69. På min Walkman hade jag 15 låtar, nu kan du ha med dig 80000 låtar. Utveckling går 

självklart däråt. 

K70. Vår konkurs är en konsekvens av andra konkurser där vi har förlorat betydande belopp. 

K73. En vikande exportmarknad, främst i Kanada och USA, har bidragit till att vi hamnat i 

den här situationen. 
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Steg 4  

I detta steg ska de tidigare identifierade kärnnarrativen bli till 1:a ordningens koncept. Detta blir etiketten för den tidigare insamlade empiridatan 

och 1:a ordningens koncept motsvarar alltså meningsskapandet härlett ur tidningsartiklarna. Det är i detta steg viktigt att alla 1:a ordningens 

koncept blir differentierade. De nummer som tilldelas varje koncept följer oförändrat med till nästa steg. 

# 1:a ordningens koncept Kärnnarrativ 

 

Referens 

1. Kan inte finansiera 

tillväxten 

Gick tyvärr i konkurs eftersom jag inte lyckades finansiera tillväxten. Jag var 

”kär” i mitt företag och tog fel beslut. (K1) 

Artikel 1:  

Nya affärer (2012) 

2. Svårt att växa 

likviditetsmässigt utan en 

global marknad 

Att gå från noll till 252 miljoner på 28 månader låter otroligt, men Sverige är för 

litet om man har stora visioner. Det blir inte ekonomiskt hållbart. Men, det är 

otroligt svårt att växa likviditetsmässigt utan en global marknad. Det är 

hämmande för många tillväxtbolag som skapar arbetstillfällen. (K2) 

Artikel 1:  

Nya affärer (2012) 

3. Kan inte anpassa sig till 

den förändrade marknaden  

Vi har gjort flera förändringar under året för att anpassa oss till den förändrade 

marknaden, våren gick bra men sedan kom en tuff sommar och vi har inte 

lyckats återhämta oss under hösten. (K3) 

Artikel 2:  

Dagens media (2012) 

4. För långa ledtider Ledtiderna är för långa och drar ut så mycket på tiden så till slut kunde vi inte 

fortsätta driva byrån på ett ansvarsfullt sätt. (K4) 

Artikel 2:  

Dagens media (2012) 

5. Försäljning med felaktig 

kalkylering 

Den där försäljningen byggde på felaktiga kalkyler. En historisk utgrävning 

behövde också göras innan nybyggnationen, den kostade fem miljoner. Driften 

har delvis på grund av det blivit alldeles för dyr. (K8) 

Artikel 4:  

Neurologiskt 

handikappades 

riksförbund (2012) 

6. För hög hyra Från början var hyran hela 5,3 miljoner kronor per år men vi lyckades förhandla 

ner den till 3,5 miljoner. Tyvärr räckte inte det heller. (K9) 

Artikel 4:  

Neurologiskt  

Handikappades 

riksförbund (2012) 

 

7. Illa skött ekonomi Och först under mitt första styrelsemöte såg jag hur illa det var med ekonomin.  

Jag tänkte ändå att det kanske gick att vända utvecklingen och såg det som ett 

spännande uppdrag. (K10) 

Artikel 4:  

Neurologiskt 

handikappades 

riksförbund (2012) 

8. Misslyckad investering Jag investerade i ett annat bolag som gick dåligt 2008 och det var väl då allting Artikel 5: 

http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/konkursen-larde-mig-strukturera1-378292
http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/konkursen-larde-mig-strukturera1-378292
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3559685.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3559685.ece
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
http://www.nhr.se/opinion/nyheter/storsta-neurorehabcentret-humlegarden-i-konkursnhrse/
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började. Det hade vi inte planerat för. (K11) Kristianstadsbladet (2012) 

9. För dåligt avtal med kund Vi blev lovade bättre avtal med LB-hus ett halvår före konkursen. Vi skulle få 

fler körningar, men de hade inte riktigt bilden klar för sig. (K12) 

Artikel 5: 

Kristianstadbladet  

(2012) 

10. Negativt påverkade av 

valutakurser  

Men under andra kvartalet förändrades situationen dramatiskt. Den höga svenska 

kronan har slagit väldigt hårt. (K13) 

Artikel 6: 

NA (2012) 

11. Hårdare konkurrens på 

grund av flera aktörers 

inträde 

Konkurrensen har blivit hård och det har kommit många kedjor hit till både 

Haparanda och Torneå.  Det finns många företag nu som har lite av varje i 

sortimentet och då blir det lätt att kunderna handlar där de kan handla flera saker 

samtidigt. (K15) 

Artikel 7:  

Market (2012) 

12. För hög hyra i förhållande 

till omsättning 

Det är en blandning av för hög hyra och för låg omsättning.  Vi har hållit oss 

ovanför vattenytan, men när den ideella lågan brunnit ut känns det svårare. Det 

hade ju varit skönt med lite semester också. (K16) 

Artikel 8:  

Market (2012) 

13. Minskat kundtillflöde till 

följd av mutskandaler 

Augusti månad förra året gick bra och vi trodde att vi var på rätt väg, men sedan 

var det som om någon slog igen dörren. Representationen minskade och jag tror 

dessutom att höstens mutskandaler bidrog till att företag och organisationer blev 

återhållsamma med kurser och konferenser. (K18) 

Artikel 10:  

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

14. Tog för lång tid att få 

lönsamhet 

Vi blev förförda av fastigheten och läget. Vi hade egna pengar att stoppa in i 

rörelsen, men det tog längre tid än vi trodde att få lönsamhet i verksamheten. 

(K19) 

Artikel 10: 

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

15. För dåligt kundunderlag Vi tyckte att vi hade ett bra koncept, men kundunderlaget räckte inte till. När det 

gäller värdshuset i Hembygdsparken är det våren som gäller. (K20) 

Artikel 10:  

Helsingborgs Dagblad 

(2008) 

 

16. Tappat flera större kunder Vi har tappat en del större kunder och det gör att vi inte kan fortsätta. (K23) Artikel 12:  

SVT Nyheter | 

Regionalt, (2012) 

17. För låga inkomster gav 

oacceptabla lånevillkor  

Vi hann inte dra in det kapital som behövdes under vintern och jag kunde inte 

acceptera bankens villkor för förnyade lån. (K24) 

Artikel 13:  

dt (2012) 

 

18. 

 

Stor renovering som inte 

 

Vi kostade på en ordentlig renovering av lokalerna och satsade direkt på 

 

Artikel 13:  

http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/solvesborg/article1677437/Konkurs-ledde-till-konkurs.html
http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1767370-boo-forssjo-gar-i-konkurs
http://www.market.se/Brancher/Hemelektronik/Konkurrensen-knackte-Elvaruhuset/?ExpandComments=true
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.4967938-ekobutik-i-konkurs?m=print
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://mobil.hd.se/angelholm/2004/01/19/restaurang_skaelderviken_konkurs/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/resebyran-resman-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/resebyran-resman-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.4968459-sportshop-i-konkurs
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gav tillräckliga intäkter längdprodukten. Det såg också bra ut, men när säsongen var över fattades det 

fortfarande pengar för att kunna överleva. (K25) 

dt (2012) 

19. Ekonomiskt svårt klimat 

för småföretagare 

Det finns inga pengar i dagens samhälle för småföretagare. (K27) Artikel 14:  

dt (2012) 

20. För lite rörelsekapital för 

tillväxt 

Vi växte för fort och hade alldeles för lite röresekapital. (K28) Artikel 14:  

dt (2012) 

21. Rådande marknadsläge har 

gett likviditetsproblem 

Med rådande marknad och konkurrens har vi inte kunnat leverera ett bra resultat. 

Vi har hamnat i likviditetsproblem och inte fått bankstöd. (K30) 

Artikel 16:  

SVT Nyheter |  

Regionalt (2012) 

22. Inga krediter hos banken 

till följd av bankkris 

Banken har stoppat alla våra krediter, de anser att vi inte har nog med säkerhet. 

Jag misstänker att de fått kalla fötter på grund av bankkrisen. (K31) 

Artikel 17:  

Dagbladet |  

Sundsvall (2008) 

23. Stoppat lånestöd från 

banken 

Nu är det plötsligt handbromsen på, banken har agerat på ett väldigt konstigt sätt. 

(K32) 

Artikel 17:  

Dagbladet |  

Sundsvall (2008) 

24. Problem med banken Att man ska behöva ansöka om konkurs på grund av banken, det hade varit en 

annan sak om vi hade gått dåligt. (K34) 

Artikel 17:  

Dagbladet |  

Sundsvall (2008) 

25. För dålig omsättning för att 

täcka framtida kostnader 

Vi har inte riktigt kommit upp i de nivåer som krävs för att på sikt täcka de 

framtida kostnader som vi har. (K36) 

Artikel 18:  

Smålandsposten (2011) 

26. För dåligt ekonomiskt 

utfall trots positiva kunder 

Vi har fått beröm från kunderna för sortimentet och servicen men tyvärr gick det 

inte runt ekonomiskt. (K39) 

Artikel 19: 

VästerviksTidningen, 

(2012) 

27. Minskad turism Västervik är en svår stad, det fungerade inte när turisterna försvann. (K40) Artikel 20: 

VästerviksTidningen, 

(2012) 

28. Vikande marknadstrend 

som gett för höga 

kostnader 

Det har varit en allmänt vikande trend för stora nöjesställen under flera år. Även 

om vi gjort ganska stora förändringar på kostnadssidan så har vi kommit fram till 

vägs ände idag. (K41) 

Artikel 21:  

Sveriges Radio (2012) 

29. För stora utgifter Vi är ett stort ställe och det är förenat med väldigt stora utgifter. (K42) Artikel 21: 

Sveriges Radio (2012) 

30. Ökad konkurrens till följd Konkurrensen har hårdnat och den allmänna trenden har vikit när det gäller att Artikel 21:  

http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.4968459-sportshop-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/leksand/1.5201106-hyllat-foretag-gar-i-konkurs
http://www.dt.se/nyheter/leksand/1.5201106-hyllat-foretag-gar-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/hammarstedts-i-konkurs
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/hammarstedts-i-konkurs
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.143873-postero-begars-i-konkurs-efter-indragna-krediter
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/bilbolaget-i-konkurs---konkurrent-tar-over-forsaljningen(3050014).gm
http://2007.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6616462
http://2007.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6616462
http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6604489
http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6604489
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
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av vikande marknadstrend gå till stora ställen. (K43) Sveriges Radio (2012) 

31. För dåligt fokus på bolaget  Det har varit mycket runt omkring, med myndigheter och annat, som gjort att vi 

inte har kunnat driva vidare bolaget. (K44) 

Artikel 22: 

dagensmedia.se (2012) 

32. För mycket fokus på 

externa faktorer 

Problemet har varit att vi behövt fokusera för mycket på saker runt omkring och 

det har verksamheten blivit lidande av. (K45) 

Artikel 22: 

dagensmedia.se, (2012) 

33. Företagsförändring med 

för dåligt resultat 

Vi gjorde det draget [sammanslagning] för att ta steget fullt ut i en digital och 

mobil värld och skapa ett slagkraftigt erbjudande. Sedan har det inte fallit ut på 

det sättet vi hade hoppats. (K46) 

Artikel 22: 

dagensmedia.se (2012) 

34. Bristande lönsamhet till 

följd av finanskris 

Ett par månader senare kom finanskrisen och vi stod med stora omkostnader 

samtidigt som intäkterna tröt. (K48) 

Artikel 23: 

Ystads Allehanda (2012) 

35. Nedåtvikande marknad Detta är ett resultat av en vikande reklamfilmsmarknad. (K51) Artikel 24: 

Dagens media, 2012 

36. För höga omkostnader till 

följd av uteblivet avtal 

Osterman hade bra kontrakt med försvaret men när kontraktet sades upp i somras 

kunde det bara gå åt ett håll eftersom bolaget satt fast med dyra leasingmaskiner. 

(K52) 

Artikel 25:  

ÖP (2012) 

37. För dålig försäljning Bolaget har inte lyckats få en tillräckligt stor försäljning och eftersom 

verksamheten är ganska kostnadskrävande har det inte fungerat ekonomiskt. 

(K53) 

Artikel 26:  

Sydsvenskan (2012) 

38. Misslyckat att förändra 

dåligt fungerande interna 

system 

Svårigheten har hela tiden varit att förändra de system som finns inom vården 

och där har vi aldrig lyckats. (K54) 

Artikel 26:  

Sydsvenskan (2012) 

 

 

39. Inte lyckats skaffa nya 

kontrakt 

Vår strategi var att ta in beställningsarbeten och samtidigt utveckla en portfölj 

med egna produkter. Tyvärr har vi under senare tid inte lyckats skaffa fram 

några nya utvecklingskontrakt. (K55) 

Artikel 27:  

Sydsvenskan (2012) 

40. För dålig marknad Nära 80 procent av alla nya bolag inom spelbranschen försvinner redan under 

första året. Risken att det skulle gå så här har vi levt med från dag ett. (K57) 

Artikel 27:  

Sydsvenskan (2012) 

41. Bristande lönsamhet till 

följd av dåligt geografiskt 

läge 

Orsaken är för höga kostnader och för låg omsättning. Framförallt har hyran 

varit dyr och så är läget inte det bästa. (K59) 

Artikel 29:  

Norrländska  

Socialdemokraten (2012) 

 

42. 

 

Dålig omsättning till följd 

 

Omsättningen har dalat, framför allt det sista året. Sen är ju inte konjunkturen 

 

Artikel 30:  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3724846
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3542956.ece
http://www.ystadsallehanda.se/skane/article1598594/Maklare-i-konkurs.html
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3294753.ece
http://op.se/lanet/ostersund/1.5070307-osterman-i-konkurs-nytt-bolag-startar-pa-froson
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/prostalund-likvideras/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/prostalund-likvideras/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/game-over-for-junebud/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/game-over-for-junebud/
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7300990
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av bristande kundunderlag den bästa just nu och kundunderlaget räcker inte till. (K60) vlt.se (2012) 

43. Bristande lönsamhet i en 

försämrad 

marknadssituation 

Konkursen beror på bristande lönsamhet och vi går en lågsäsong till mötes. Vi 

ser ingen möjlighet att fortsätta utan att ta för stora risker. (K61) 

Artikel 31:  

dt (2011) 

44. Tappade största kunden När det norska företaget Peterson paper gick i konkurs hade de stora skulder till 

oss och dessutom tappade vi vår största kund. (K62) 

Artikel 32:  

ttela (2012) 

45. Minskat kundunderlag till 

följd av dålig drift 

Det har inte varit någon kontinuerlig drift på många år och därför har 

kundunderlaget minskat kraftigt. (K64) 

Artikel 33: 

Dalademokraten (2008) 

46. För snabb expansion för att 

klara finansiering 

Det gick nog lite för fort. Det krävs mycket kapital när man utvidgar så snabbt. 

(K65) 

Artikel 34:  

Aftonbladet (2003) 

47. Minskad vinst till följd av 

försämrad marknad 

Det kanske hade fungerat om marknaden varit lika stark som när vi köpte 

butikerna. Men vinsten blev inte så stor som det var tänkt. (K66) 

Artikel 34:  

Aftonbladet (2003) 

48. Dåligt utfall på investering Vi gjorde en investering i den eländiga dotcom-yran. Vi gick in som delägare i 

ett bolag som hette Zeeme men de gick i konkurs och vi förlorade en miljon. 

(K67) 

Artikel 35:  

Dagens media (2012) 

49. Bristande lönsamhet till 

följd av moderniserad 

marknad 

All laglig och olaglig nedladdning, det är klart att det påverkar de “riktiga” 

butikerna. Men vi är inte första som slås ut så här, och vi kommer inte heller 

vara de sista. (K68) 

Artikel 36:  

Sveriges Radio (2011) 

 

50. Förändrad branschtrend  På min Walkman hade jag 15 låtar, nu kan du ha med dig 80000 låtar. 

Utveckling går självklart däråt. (K69) 

Artikel 36:  

Sveriges Radio (2011) 

 

51. Förlorat kapital till följd av 

intressenters konkurser 

Vår konkurs är en konsekvens av andra konkurser där vi har förlorat betydande 

belopp. (K70) 

Artikel 37:  

Smålandsposten (2004) 

 

52. Bristande lönsamhet till 

följd av sviktande 

exportmarknad 

En vikande exportmarknad, främst i Kanada och USA, har bidragit till att vi 

hamnat i den här situationen. (K73) 

Artikel 39:  

Smålandsposten (2001) 

Tabell 5 1:a ordningens koncept härleds ur kärnnarrativen. 

  

http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.1892236-sportringen-gar-inte-runt-konkursen-blev-oundviklig
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3444815-restaurangen-i-staberg-gar-i-konkurs
http://ttela.se/ekonomi/naringsliv/1.1646189-peterson-rail-i-konkurs
http://www.dalademokraten.se/Sater/2008/11/27/Nyhet2/
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Steg 5 

1:a ordningens koncept grupperas med hänsyn till gemensamma drag koncepten sinsemellan. Egenskaperna hos de gemensamma dragen skapar 

etiketterna på de 2:a ordningens teman som nu bildas ur de grupperade koncepten. Med precis samma logik grupperas 2:a ordningens teman och 

bildar aggregerade dimensioner. När de aggregerade dimensionerna får sina etiketter har vi härlett konkursfaktorerna. 

# 1:a ordningens koncept 2:a ordningens teman Aggregerade dimensioner 

16. Tappat flera större kunder Bortfall av nyckelkunder Kundförluster 

36. För höga omkostnader till följd av uteblivet avtal   

44. Tappade största kunden   

13. Minskat kundtillflöde till följd av mutskandaler Bristfälligt kundunderlag  

15. För dåligt kundunderlag   

42. Dålig omsättning till följd av bristande kundunderlag   

45. Minskat kundunderlag till följd av dålig drift   

39. Inte lyckats skaffa nya kontrakt   

17. För låga inkomster gav oacceptabla lånevillkor Försämrade villkor från bank Finansiering 

22. Inga krediter hos banken till följd av bankkris   

23. Stoppat lånestöd från banken   

24. Problem med banken   

1. Kan inte finansiera tillväxten Likvida problem  

2. Svårt att växa likviditetsmässigt utan en global marknad    

20. För lite rörelsekapital för tillväxt   

46. För snabb expansion för att klara finansiering   

51. Förlorat kapital till följd av intressenters konkurser   

3. Kan inte anpassa sig till den förändrade marknaden Förändrad marknadstrend Externa omständigheter 

28. Vikande marknadstrend som gett för höga kostnader   

30. Ökad konkurrens till följd av vikande marknadstrend   

33. Företagsförändring med för dåligt resultat   

35. Nedåtvikande marknad   

49. Bristande lönsamhet till följd av moderniserad marknad   

50. Förändrad branschtrend   

52. Bristande lönsamhet till följd av sviktande exportmarknad   
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21. Rådande marknadsläge har gett likviditetsproblem   

11. Hårdare konkurrens på grund av flera aktörers inträde   

10. Negativt påverkade av valutakurser Konjunktur  

34. Bristande lönsamhet till följd av finanskris   

19. Ekonomiskt svårt klimat för småföretagare Bristfälligt marknadsunderlag  

40. För dålig marknad   

47. Minskad vinst till följd av försämrad marknad   

27. Minskad turism   

7. Illa skött ekonomi Lönsamhetsproblem Lönsamhet 

12. För hög hyra i förhållande till omsättning   

14. Tog för lång tid att få lönsamhet   

41. Bristande lönsamhet till följd av dåligt geografiskt läge   

43. Bristande lönsamhet i en försämrad marknadssituation   

26. För dåligt ekonomiskt utfall trots positiva kunder   

37. För dålig försäljning Omsättningsproblem  

4. För långa ledtider   

25. För dålig omsättning för att täcka framtida kostnader   

29. För stora utgifter Höga kostnader  

6. För hög hyra   

5. Försäljning med felaktig kalkylering Felplaneringar Planering 

18. Stor renovering som inte gav tillräckliga intäkter   

38. Misslyckat att förändra dåligt fungerande interna system   

9. För dåligt avtal med kund   

31. För dåligt fokus på bolaget Felfokuseringar  

32. För mycket fokus på externa faktorer   

48. Dåligt utfall på investering Felinvesteringar  

8. Misslyckad investering   
Tabell 6 1:a ordningens koncept grupperas till 2:a ordningens teman och Aggregerade dimensioner.
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Utgångspunkt för det fortsatta arbetet blir alltså enligt följande modell: 

 

Figur 9 De aggregerade dimensionerna är nu våra härledda konkursfaktorer. 

Steg 6 

I detta steg kommer de aggregerade dimensionerna härledas tillbaka till företagarnas utsagor 

för att bestämma vad som föranleder konkurs. Genom att använda oss av de aggregerade 

dimensioner vi skapat med hjälp av sensemaking kan vi leda dem tillbaka till varför företagen 

gått i konkurs. Figur 9 visar de aggregerade dimensionerna som konkursfaktorer och varje 

dimension kommer nu alltså härledas tillbaka till varför de uppstår. 

Kundförluster 

Den bestämda konkursfaktorn Kundförluster innehåller två stycken olika teman, bortfall av 

nyckelkunder samt bristfälligt kundunderlag. När det gäller bortfall av nyckelkunder har 

företagen i vissa fall förlorat flera av sina största kunder vilket i sin tur föranlett konkurs. 

Kundförlusten kan bero på att kunderna själva försatts i konkurs eller att man istället ingått 

avtal med konkurrenter. Vi har även sett att företag tappat sin största och kanske enda kund 

och då man inte funnit några nya kunder att arbeta med har man oundvikligt försatts i 

konkurs. Det får allmänt ses som en risk att som säljande företag endast arbeta mot en kund 

då denne blir totalt avgörande för företagets fortlevnad. I vår studie kan vi se ett tydligt 

exempel på detta där ett företag som hyr ut helikoptrar förlorar sitt kontrakt med Försvaret. 

Efter att förlorat sin största kund stod företaget kvar med stora leasingavgifter på långa 

kontrakt och enda utvägen var att försättas i konkurs. 

 

Bristfälligt kundunderlag är det andra temat för Kundförluster som konkursfaktor. Ett 

bristfälligt kundunderlag kan ses som en felplanering innan starten för företaget men det kan 

även vara så att kundunderlaget minskat med tiden. När det gäller företagen i vår studie har 

kundunderlaget funnits men sedan minskat och kan därför härledas till kundförluster. Att 

kundunderlaget minskat kan bero på flera olika anledningar och vi har exempelvis sett att 

Konkurs 

Kundförluster 

Finansiering 

Externa 
omständigheter 

Lönsamhet 

Planering 
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företag minskat sitt kundtillflöde till följd av inblandning i diverse skandaler. Förutom den 

extremen följer anledningar som att en icke kontinuerlig drift lett till minskad kundstock eller 

att skillnaden mellan hög- och lågsäsong blivit alltför stor när det gäller kundunderlaget. Det 

som kan konstateras angående kundförluster som konkursfaktor är att oförmågan att skaffa 

nya kunder är en lika stor orsak som förlusten av kunder i sig.        

Finansiering 

Finansiering som konkursfaktor delas in i två teman, försämrade villkor från bank samt 

likvida problem. Att företagen fått försämrade villkor från banken har i vår studie föranletts 

av både interna och externa orsaker. I vissa fall har företagen helt enkelt haft en för låg 

omsättning för att banken ska kunna ge dem tillräckliga lån för fortlevnad. Då banken inte 

gett företagen acceptabla lån har den därför tvingat företagen att hitta andra externa 

finansiärer och ett misslyckande där har föranlett konkurs. Vi har även sett företag som fått 

försämrade villkor från banken trots en konstant omsättning, här anses anledningen till de 

försämrade villkoren vara en rådande bankkris som tvingat bankerna att höja kraven för sina 

låntagare. De företag som inte har en tillräcklig omsättning för att svara upp till de höjda 

kraven har med tiden tvingats till konkurs. Det finns även fall där banken helt strypt företagets 

lån och krediter vilket snabbt föranlett konkurs. Emellertid tycks det ur företagarnas synvinkel 

ganska enkelt att skylla ifrån sina konkurser på banken. Detta trots att en allt för låg 

omsättning troligtvis är den huvudsakliga anledningen till stoppade eller försämrade lån och 

krediter från banken. 

Likvida problem, som är det andra temat i konkursfaktorn Finansiering, har i flera fall 

föranletts av en allt för snabb tillväxt. Företagen har helt enkelt växt i en takt de inte kunnat 

finansiera. Ett för litet rörelsekapital i en tvingad expansion har i vår studie lett till likvida 

problem hos flera av företagen och när man inte kunnat skaffa finansiärer har i slutändan en 

konkurs blivit oundviklig. Det kan naturligtvis också tänkas att ett antal av dessa expansioner 

utförts för tidigt och om företagen inte varit tvungna att expandera borde de kanske haft lite is 

i magen och väntat på rätt tillfälle.  Vidare har vi också sett exempel på företag som hamnat i 

likvida problem efter att dess intressenter försatts i konkurs. Diverse investeringar eller avtal 

dessa företag sinsemellan har i vår studie lett till de likvida problem som i slutändan försatt 

företagen i konkurs.  

Externa omständigheter 

Externa omständigheter är den mest förekommande konkursfaktorn och innehåller tre teman: 

förändrad marknadstrend, konjunktur samt bristfälligt marknadsunderlag. Flera företag har i 

vår studie försatts i konkurs till följd av en förändrad marknadstrend. Med en nedåtvikande 

marknadstrend har i många fall konkurrensen blivit allt för hård för företagen och det har 

därför visat för dåligt resultat och försatts i konkurs. I vår studie förekommer bland annat en 

elektronikhandel som till följd av att mycket större aktörer klivit in på marknaden förlorat sina 

kunder och till slut tvingats till konkurs. Just elektronikbranschen har varit frekvent omtalad i 

svensk media på senare år då ett flertal elkedjor blivit tvungna att avvecklas just till följd av 

att de konkurreras ut av större aktörer. En annan orsak till konkurs har visat sig vara en mer 

moderniserad marknad. Vår studie innehåller bland annat företag som säljer musik i fysisk 

form, alltså skivbutiker, vilka blivit totalt utkonkurrerade av all digital nedladdning som 
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förekommer i dagens samhälle, såväl laglig som olaglig. Vi ser också att företag som försöker 

förändra sig i takt med marknaden har en benägenhet att misslyckas då det i flera fall blivit 

allt för kostsamt och i slutändan lett dem till konkurs. En förändrad marknadstrend kan också 

innebära att intresset för marknaden helt enkelt svalnat och då kunderna inte längre finns blir 

det naturligtvis svårt att överleva. 

Konjunkturer är det andra av tre teman i konkursfaktorn Externa omständigheter. De stora 

ekononomiska kriser som på senare år drabbat Sverige och resten av världen ligger till grund 

för flera företagskonkurser. I en lågkonjunktur väljer människor i största allmänhet att hålla i 

sina pengar istället för att handla eller investera vilket självklart blir kritiskt för ett säljande 

företag. Säljer man inte tillräckligt sänker man priserna vilket leder till minskad lönsamhet. 

När man med den lägre lönsamheten fortfarande inte säljer tillräckligt blir även här i 

slutändan konkurs oundvikligt. Är du däremot ett exportföretag kan en högkonjunktur bli 

förödande. I högkonjunktur stiger den svenska kronan mot utländsk valuta vilket leder till att 

utländska kunder undviker den svenska kronan. Även detta ser vi exempel på i vår studie. 

Det tredje temat i Externa omständigheter är bristfälligt marknadsunderlag. I detta tema ser vi 

exempel på företag som get sig in på en marknad med vetskapen att det kanske inte finns 

tillräckligt med kunder. Studien rymmer bland annat ett företag inom spelbranschen som hade 

vetskapen att ca 80 % av nystartade företag inom nämnda branschen försvinner första året. 

Trots det startade man sin verksamhet och det får således ses som en chansning att 

marknadsunderlaget skall vara tillräckligt. Det finns även företag i detta tema som är 

beroende av turism. Tillströmningen av turism är däremot kraftigt varierande till följd av flera 

externa faktorer och därför får marknadsunderlaget ses som bristfälligt.       

Lönsamhet 

Konkursfaktorn Lönsamhet är indelad i tre olika teman, lönsamhetsproblem, 

omsättningsproblem samt höga kostnader.  Låga intäkter i förhållande till höga kostnader ger 

en låg lönsamhet vilket är fallet i flera av de konkurser vår studie omfattar. Vi kan dock se 

olika anledningar som leder fram till dessa lönsamhetsproblem. Vissa företag har skaffat sig 

stora fina lokaler som dock ligger geografiskt helt fel vilket i sin tur lett till minskad 

lönsamhet och i slutändan konkurs. Andra har dragit på sig för höga hyror i förhållande till 

sina intäkter. Vi ser också att en del av företagen har haft en dålig tidsuppfattning vilket lett 

till att de inte kommit upp i önskad omsättning tillräckligt fort. Även om de haft en stigande 

trend och positiva kunder har det tagit för lång tid och konkurs har för dem varit oundvikligt. 

Omsättningsproblem är det andra temat av tre i konkursfaktorn Lönsamhet. Det som 

kännetecknar flera av de företag som haft omsättningsproblem är att de helt enkelt haft en för 

dålig försäljning. Vi har i vår studie också företag som med alldeles för långa ledtider inte 

lyckats få en stabil omsättning. Kunder med betalningssvårigheter i kombination med långa 

ledtider har drivit dessa företag till en ohållbar situation. Förutom dessa har vi i vår studie 

också sett företag som haft en för låg omsättning för att kunna täcka framtida kostnader och 

därför försatt sig själva i konkurs innan de hunnit dra på sig massa skulder. 

Höga kostnader är det tredje temat och kännetecknas av extrema kostnader. Även här har 

företagen dragit på sig för höga kostnader men det som skiljer dessa mot resterande är att de 
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kan tänkas haft en bra omsättning. En bra omsättning till trots har det ändå blivit 

problematiskt när man till exempel tecknat väldigt dyra avtal på fastigheter.   

Planering 

Konkursfaktorn Planering innehåller tre olika teman, felplaneringar, felfokuseringar samt 

felinvesteringar. Flera felplaneringar i vår studie har utgjorts av kostsamma ombyggnationer 

eller renoveringar. Till exempel har företag efter en renovering ökat sina driftkostnader så 

pass mycket att deras omsättning inte kunnat täcka upp för det. Dessa renoveringar har alltså 

varit avgörande felplaneringar som i slutändan försatt företagen i konkurs. Ett annat exempel 

på felplanering i vår studie är företag som förlitat sig på icke skrivna avtal med kunder. Trots 

att de alltså inte haft några garantier för att deras nyckelkunder skall fortsätta handla från dem 

har man planerat för detta. När nya avtal uteblivit med kunder har man försatts i konkurs och 

detta får därför anses som en felplanering i ett tidigare skede.  Ett annat exempel på 

felpanering är företag som under en längre tid arbetat med att förändra dåligt fungerande 

interna system. När man gång på gång misslyckats att få till en lyckad förändring har det till 

slut lett företaget till konkurs, även detta är ett resultat av en felplanering. 

Det andra temat i konkursfaktorn Planering är felfokuseringar. Med felfokuseringar menas att 

företagen istället för att koncentrera sig på att styra upp en kontinuerlig drift fokuserat på 

externa faktorer. När man fokuserat allt för mycket på att lösa problem med myndigheter eller 

anpassa sig efter andra externa faktorer har det egna företaget blivit lidande. Denna situation 

har till slut blivit ohållbar och företagen har mer eller mindre tvingats till konkurs. 

Tredje och sista temat i Planering är felinvesteringar. I detta tema ser vi tydligt hur företagens 

misslyckade investeringar lett dem till konkurs. Företagen har i vår studie investerat 

betydande belopp i andra företag som senare försatts i konkurs. När företagen i vår studie 

således inte fått något utfall på sin investering har de fått likvida problem vilket i sin tur med 

tiden även försatt dem själva i konkurs. 
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6 Metöd fö r Analys II 

Här beskrivs hur Analys II skall genomföras. Vi berättar hur vi kommer gå tillväga när vi nu 

ska jämföra härledda konkursfaktorer mot Kedners och Koponens studier. 

I Analys II kommer våra konkursfaktorer först jämföras mot de faktorer Kedner funnit i sin 

studie. Då vår och Kedners studie skiljer sig i förhållande till ansats och urvalsstorlek vill vi 

med en jämförelse kunna finna såväl likheter som skillnader. Det som skiljer studiernas ansats 

är att vi använder oss av Weicks (1995) teorier om sensemaking för att hitta meningsskapande 

i företagsledarnas egna utsagor om sina konkurser, och ur detta meningsskapande härleder vi 

våra konkursfaktorer. Kedners konkursfaktorer är statistiskt drivna, han samlar in sina data 

om konkursanledningar från konkursförvaltares rapporter. Kedners studie har i huvudsak en 

deskriptiv ansats, han använder sig av objektiva statistiska metoder för att mäta frekvenser 

och utifrån dessa statistiska metoder uttala sig om olika faktorers representativitet. Därmed 

blir Kedners studie relevant för oss att jämföra våra konkursfaktorer emot.  

I analysen kommer vi också jämföra innebörden av konkursfaktorer med både Kedners och 

Koponens resonemang kring konkursorsaker i deras studier. Kedners studie är som nämnts av 

deskriptiv karaktär. Dock härleder han, om än i mindre framträdande mån, innebörd och 

bakomliggande orsaker till sina konkursfaktorer. Här blir Koponens studie ett komplement 

vid jämförelserna då hennes avhandling är av mer förklarande karaktär. Hon redovisar först 

en inventering av tidigare forskning på området kring företagskonkurser och därefter sin egen 

fallstudie av ett antal företag. Det praktiska genomförandet av fallstudien är intervjuer med 

ledare och intressenter knutna till de studerade företagen, och dessa kompletteras med 

handlingar av olika slag (t.ex. myndighetshandlingar och företagsinterna handlingar).  
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7 Analys II 

Här jämförs våra konkursfaktorer mot Kedners. Vi vill analysera huruvida de faktorer vi 

härlett rimmar med de faktorer Kedner nådde. Har vi kommit fram till samma faktorer? Är 

vissa samma och andra olika? Eller är alla olika? Därefter analyserar vi beskrivningarna av 

våra konkursfaktorer i jämförelse med Kedners och Koponens resonemang kring 

konkursorsaker. 

Nedan redovisas en tabell där vi visar vilka faktorer Kedner fann i sin studie respektive hur vi 

matchar våra faktorer mot dessa. Detta görs för att enklare få en överblick över de faktorer vi 

nu kommer att ställa mot varandra.  

Kedners faktorer 

 

Våra faktorer 

Lönsamhet Lönsamhet 

 Kundförluster 

Faktorer utanför ledningens kontroll Externa omständigheter 

Organisation  

Finansiering Finansiering 

Planering och kontroll Planering 

Utbildning  

Investeringar  

Företagsutveckling  
Tabell 7 Kedners konkursfaktorer mot våra konkursfaktorer. 

Vid en första anblick av konkursfaktorerna från de båda studierna ser vi att flera av dem sett 

till namnet är identiska. När man däremot följer upp vilka bakomliggande anledningar som 

lett till just dessa faktorer skiljer sig de båda studierna. För att spåra vad som ligger bakom 

faktorerna följer nedan en jämförelse varje faktor var för sig. För att få fullständig täckning 

kommer utgångspunkt ligga i Kedners faktorer då de är fler än våra. Då vår konkursfaktor 

Kundförluster inte matchar rakt av med någon av Kedners kommer den ställas mot 

Lönsamhet eftersom Kedner nämner onormala kundförluster som en bakomliggande 

anledning till den faktorn.  Hela jämförelsen sker i ljuset av Koponens avhandling. 

Lönsamhet 

Kedner har två huvudsakliga orsaker till varför bristande lönsamhet uppstår, låg omsättning 

och stigande kostnader. Dessa orsaker blir synliga även i vår studie då vår faktor Lönsamhet 

innehåller temana omsättningsproblem och höga kostnader. Höga hyror förekommer frekvent 

i vår studie som en bidragande anledning till bristande lönsamhet och är även i Kedners studie 

en av de kostnader som inkluderas i hans resonemang kring lönsamhet. Även Koponen menar 

att för höga kostnader är en direkt anledning till bristande lönsamhet. Koponen resonerar 

också för att speciellt räntekostnader framkallar bristande lönsamhet vilket inte är något som 

framkommer i vår studie. Däremot redovisade ett av företagen i vår studie problem med 

banken som bakomliggande orsak till konkursen, men utan att närmare gå in på vad 

problemen bestod i. Det kan tänkas att stigande räntekostnader innefattas i dessa problem men 
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det är inget vi kan styrka. Just räntekostnader skulle å andra sidan placeras i konkursfaktorn 

Finansiering i vår studie. 

Till den bakomliggande orsaken låg omsättning relaterar även Kedner onormala 

kundförluster. Detta kan enkelvis liknas med vår konkursfaktor Kundförluster. Bortfall av 

nyckelkunder och bristfälligt kundunderlag är de teman vi härleder in i denna konkursfaktor. 

Till skillnad från Kedner har vi funnit att bristfälligt kundunderlag redan från uppstarten av 

företagen är en bakomliggande orsak. Kedners studie hanterar dock inte detta faktum utan 

fokuserar endast på förlust av befintliga kunder. Koponen beskriver hur företag i hennes 

studie arbetat hårt med att från företagsstart bygga upp bra och personliga relationer till 

kunderna. När kundförluster sedan har uppstått har det snarare berott på konjunktur- och 

omvärldsförändringar än att relationen spruckit. Detta kan jämföras med vår studie där 

ungefär hälften av de företag som försatts i konkurs till följd av kundförluster redovisar 

kundförluster som en konsekvens av omvärldsförändringar. Den andra hälften framhäver 

interna brister, i behållandet av befintliga kundrelationer eller framskaffandet av nya, som 

orsak till den kundförlust som försatt dem i konkurs.  

Faktorer utanför ledningens kontroll 

Kedner kategoriserar denna faktor som svår eller till och med omöjlig att påverka för de 

enskilda företagen. Konjunkturförändringar är exempel på en sådan typ av omständighet och 

leder enligt Kedner till att företagen utsätts för strukturhot. Strukturhot förklaras som yttre 

omständigheter som tvingar företagen till interna organisatoriska förändringar så som 

strukturella anpassningar eller fusioneringar. Detta är inget vi funnit i vår studie vilket 

bekräftar Kedners resonemang kring att mindre företag sällan har möjlighet att göra dessa 

förändringar och vår studie uteslutande innehåller små- och medelstora företag.  

Denna faktor kan ställas mot vår konkursfaktor Externa omständigheter i det avseende att vår 

konkursfaktor innehåller temat konjunktur. I Koponens fallstudie kan man se exempel på 

företag som misslyckats till följd av högkonjunktur. Det investeras för mycket i tron att de 

goda omständigheterna skall fortgå för evigt och man missar att bygga upp reserver för att 

kunna möta en nedåtgående konjunktur. Konkurs till följd av högkonjunktur förekommer 

även i vår studie då exporterande företag tappat försäljning då den svenska kronan blivit allt 

för hög för att det ska vara lönsamt för utländska kunder att handla från dem.  

Med undantag från just konjunktur skiljer sig denna faktor från vår faktor Externa 

omständigheter. I Externa omständigheter innefattas även temana bristfälligt 

marknadsunderlag och förändrad marknadstrend. Kedner diskuterar även han 

marknadsförändringar men behandlar dem under sin faktor Organisation.  

Organisation 

Kedners resonemang under denna faktor bygger på att företag måste vara vaksamma inför 

mötandet av marknadsförändringar. Vaksamheten består av att planera och genomföra 

organisatoriska förändringar i ett så tidigt skede som möjligt, för att möta nya trender på 

marknaden. Ett av de teman vi härleder till vår faktor Externa omständigheter är förändrad 

marknadstrend. Generellt sätt pratar inte företagsledarna i vår studie om att de vidtagit några 

åtgärder för att söka möta dessa nya trender, utan endast att trenderna de facto försatt dem i 
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konkurs. Endast en företagsledare nämner organisatoriska förändringar, och då i form av en 

sammanslagning med ett annat företag, som ett försök att svara på nya förändrade 

markandstrender. Sammanslagningen misslyckades dock och konkursen blev ett faktum. 

Koponen beskriver bakomliggande orsaker i organisationsbrister i termer av att kompetens 

hos cheferna i ledningsgrupperna inte är vidgående nog. Man täcker helt enkelt inte på ett 

tillfredsställande sätt upp med kunskap inom alla områden som krävs för att effektivt driva ett 

företag. De ”för likartade” spetskompetenserna hos cheferna har lett till överlappningar och 

även föranlett konflikter. Vår studie kan inte bekräfta denna beskrivning eftersom ingen av 

våra företagsledare uttryckt detta i sådana termer. 

Finansiering 

Alla företag påverkas på ett eller annat sätt av rubbningar i kreditmarknadens funktion. Just 

kreditrestriktioner bedöms av Kedner vara något som i hög grad påverkar små- och 

medelstora företag – inte allt för sällan med konkurs som följd. Kedner menar att små- och 

medelstora företag är särskilt skuldbelastade och därför har stora amorteringar och 

räntebetalningar att ta hänsyn till. Svårigheter till följd av försämrad kredit gör nu situationen 

än mer vansklig för denna storleksordning på företag. Även i vår studie formar Finansiering 

en konkursfaktor vilken bland annat innehåller företag som drabbats av just 

kreditrestriktioner. Det finns dock skillnader i bakomliggande orsaker de två studierna 

sinsemellan. Vi har härlett likvida problem som en orsak till finansieringsproblem, dessa 

problem är inte en konsekvens av bankens restriktioner utan snarare av andra anledningar. 

Svårighet att finansiera tillväxt är gemensam nämnare hos de företag vi härleder till 

finansieringsproblem via likvida problem.  

Koponen problematiserar kring ytterligare en dimension gällande Finansiering. Först och 

främst har hon i linje med oss och Kedner funnit (inhemska) kreditrestriktioner som en orsak 

till finansieringssvårigheter. Hon har även i sina fallstudier undersökt företag som upptagit lån 

i utländsk valuta. Under denna tidsperiod var det oroligt och instabilt på penning- och 

valutamarknaden vilket fick till konsekvens att dessa utlandslån blev en katastrofal 

finansieringslösning. I vår studie har vi inte stött på företag som lånar i utländsk valuta och 

kan därför inte heller uttala oss om denna komplikation. Koponens fallstudier är utförda under 

tidigt 1990-tal och således innan införandet av euro. Det kan tänkas att problem med lån i 

utländsk valuta minskat markant efter införandet av euro och att våra företag därför inte står 

inför denna problematik. 

Planering och kontroll 

Kedner konstaterar att företag, och även i detta fall företrädelsevis små- och medelstora, har 

ett ständigt växande behov av planering och kontrollering av sitt företags 

organiseringsförmåga. Förhållanden som föranleder behovet av organiseringsförmåga är 

ökande kapitalbehov och effektiva samarbeten med externa intressenter. Dessa problem 

lägger Kedner under ljuset av att företagsledningen saknar bristande kunskap inom området. 

Man kan även se att företagen inte i tillräckligt hög grad använder sig av nödvändig 

konsulthjälp för att minimera dessa risker. 
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Vi rör oss på individnivå, till skillnad från Kedner som är på organisationsnivå. Detta märks 

tydligt genom att de teman som i vårt fall härleds till konkursfaktorn Planering inte med 

samma distinkthet avspeglar problem som en konsekvens av organiseringssvårigheter. 

Företagen diskuterar här i större utsträckning individuella misstag såsom felinvesteringar, 

felfokuseringar och felplaneringar i allmänhet.  En sådan felplanering kan exempelvis vara att 

man inte haft tillräckligt goda avtal med sina kunder eller inte kunnat täcka upp för ökade 

kostnader i samband med ombyggnationer och renoveringar. När det gäller felfokuseringar 

visar det sig att företag lagt för mycket energi på att lösa problem relaterat till externa 

omständigheter och därmed har den egna driften blivit lidande. Gällande felinvesteringar 

kommer detta analyseras mot Kedners konkursfaktor Investeringar. 

När Koponen för resonemang kring planering blir identifiering av varningssignaler av vikt. 

Hon menar att om företagsledare i ett så tidigt skede som möjligt kan förstå varningssignaler 

om en ekonomisk kris och vidta nödvändiga åtgärder är mycket vunnet. Vi ser i vår studie 

exempel på företag som identifierat en möjlig kris och därför vidtagit åtgärder för att göra 

erforderliga förändringar. Trots att man identifierat problemen, i form av illa fungerande 

system, har man inte lyckats förändra dessa och därför har man slutligen försatts i konkurs. 

Utbildning 

Kedner menar att det krävs en bra kombination av teoretisk utbildning och erfarenhet för att 

nå framgång med sitt företag. I sina studier har han påvisat hur en låg grad av erfarenhet 

negativt påverkar lönsamheten i företaget. Företagsledare i små- och medelstora företag har 

generellt sett en lägre teoretisk utbildningsnivå än övriga tjänstemän i företaget. Detta får till 

följd att företagsledare i dessa företag i större utsträckning är mer praktiskt lagda och 

administrativa uppgifter överlåts i stället till övrig personal. I Kedners faktor Planering och 

kontroll nämner han att en bristande planeringsförmåga korrelerar med brist på kunskap. Brist 

på kunskap kan i sin tur mycket väl vara en konsekvens av brist på erfarenhet och därmed 

finner vi även i denna faktor en koppling till vår faktor Planering och dess bakomliggande 

tema felplaneringar. Det är därmed tänkbart att de konkurser som i vår studie föranletts av 

felplaneringar skett till följd av företagarnas bristfälliga erfarenhet. Kedners studie har dock 

inte funnit någon skillnad på den teoretiska utbildningsnivån i verksamma och konkursade 

företag. Då ingen av våra företagsledare redovisat sin nivå av teoretisk utbildning har vi inte 

någon möjlighet att uttala oss om detta.  

När Koponen diskuterar utbildningsnivå så leder hon in på kompetens. Bristande kompetens 

visar sig i ett flertal situationer och ett exempel på detta är under avtalsförhandlingar gentemot 

intressenter. Med en bristande kompetens i avtalsförhandlingar kan konsekvenserna bli 

ödesdigra då förlorade intressenter kan leda till konkurs. Vi har även i vår studie funnit 

exempel på detta då företag inte fått önskat utfall i sina avtalsförhandlingar.  

Investeringar 

Kedner har i sina studier påvisat att konkursade företag visat större benägenhet att genomföra 

dåliga och felplanerade investeringar än framgångsrika företag. En konsekvens av 

misslyckade investeringar blir ofta likviditetskriser och försämrat ekonomiskt 

handlingsutrymme. Företagen tvingas till kortsiktiga lösningar som exempelvis avyttringar av 
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tillgångar för att hålla sig flytande. I vår konkursfaktor Planering finner vi temat 

felinvesteringar vilken ligger i linje med Kedners faktor Investeringar. De företag i vår studie 

som genomfört misslyckade investeringar har investerat i andra företag vilka i sin tur försatts i 

konkurs. När de inte fått något utfall på sina investeringar har även de drabbats av likvida 

problem. Koponen menar i sin tur att misslyckade investeringar påträffas då man underskattat 

kostnads- eller tidsfaktorer. När man dessutom som företagen i vår studie överskattat det 

förväntade utfallet har dessa investeringar blivit ödesdigra.  

Företagsutveckling 

Detta är den enda av Kedners faktorer som inte anknyter till någon av våra faktorer. Kedners 

studie påvisar eftersatt produktutveckling som något som gör att företagsutvecklingen 

hämmas. Även ett misslyckande med att få marknadsföringen att skapa en efterfrågan för sin 

produkt är en drivande anledning till att företagsutvecklingen inte är tillfredsställande. Den 

typ av företagsutveckling som Kedner redogör för, ur produktutvecklingssynpunkt, är inte 

förekommande i vår studie. Det troliga är att vår meningsskapandesynvinkel är det som gör 

att denna typ av förklaring inte förekommer. Företagsledarna söker skapa rationalitet kring 

sina misslyckanden, deras idéer om en efterfrågad produkt sprack. Att då i sin förklaring ange 

att produkten helt enkelt varit för dålig slår nog för hårt mot den egna självbilden och därmed 

väljs andra förklaringar. Huruvida detta är medvetet eller ej bör dock lämnas därhän. Även 

Koponen diskuterar produktutveckling, men tar även upp för högt satta expansionsmål som en 

förklaring till att företagsutvecklingen lett till konkurs. Vi har visserligen också funnit 

bristande expansion som ett av våra förklaringsteman, dock är där paradigmet det motsatta. I 

vårt fall handlade det om bristande förmåga att växa i takt med vad marknaden krävde, 

därmed är en jämförelse inte relevant.  
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8 Resultat öch Slutsatser 

Här redovisas arbetets resultat och slutsatser. 

Vi har i vår studie samlat företagsledares egna utsagor angående varför deras företag försatts i 

konkurs. Utsagorna har i sin tur styckats ner i citat och de citat som innehållit 

meningsskapande har bildat kärnnarrativ. Dessa kärnnarrativ blev utgångspunkt för en ökad 

abstraktionsnivå och har stegvis lett oss fram till fem olika konkursfaktorer: 

 Kundförluster 

 Finansiering 

 Externa omständigheter 

 Lönsamhet 

 Planering 

Kundförluster som faktor föranleds i vår studie av att företag misslyckats med att behålla sina 

nyckelkunder och därefter inte heller kunnat ersätta dem med nya. En annan förklaring till 

konkurs inom denna faktor har varit ett bristfälligt kundunderlag, vilket kan ha varit 

bristfälligt redan från start eller minskat efter tid. Finansiering som faktor föranleds av att 

företagen fått försämrade villkor från banken eller att man haft likvida problem. Externa 

omständigheter var i vår studie den mest frekvent förekommande faktorn och har i flera fall 

föranletts av en förändrad marknadstrend. Även hög- och lågkonjunkturer samt ett bristfälligt 

marknadsunderlag har inom faktorn Externa omständigheter lett till konkurs. 

Lönsamhetsproblem, omsättningsproblem och allt för höga kostnader är tre orsaker till 

konkurs inom konkursfaktorn Lönsamhet. Den sista faktorn är Planering och har föranletts av 

felplaneringar, felfokuseringar och felinvesteringar. Felplaneringar i detta fall har till exempel 

varit kostsamma ombyggnationer och renoveringar. Felfokuseringar handlar om att företagen 

i allt för stor utstäckning ägnat sig åt externa händelser istället för företagets egen drift och 

felinvesteringar är precis som det låter - misslyckade investeringar.  

I Analys II jämfördes våra konkursfaktorer mot de faktorer Kedner funnit i sin studie. Vi 

jämförde också beskrivningarna av konkursfaktorerna mot Kedners och Koponens 

resonemang. Vi fann de flesta av våra och Kedners faktorer ligger helt i linje med varandra - 

de är döpta på samma sätt och har liknande bakomliggande orsaker. Så när som på en 

konkursfaktor innefattar vår studie de faktorer som Kedner menar leder till konkurs. Den 

konkursfaktor som skiljer Kedners studie från vår är Företagsutveckling. Denna faktor 

diskuterar huvudsakligen produkten som avgörande för utveckling. Här fann vi att vår 

meningsskapandesynvinkel gör att denna förklaring inte förekommer, vi misstänker att 

företagsledare väljer andra förklaringar i sina försök att skapa rationalitet kring varför de 

försatts i konkurs. Gällande resterande faktorer matchar vår studie Kedners, den egentliga 

skillnaden ligger i de bakomliggande orsakerna. 

När innebörden av konkursfaktorerna jämfördes med både Kedner och Koponen fann vi såväl 

likheter som skillnader. De skillnader som visat sig i jämförelsen är troligtvis en effekt av 
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studiernas olika ansats. Kedner har i sin studie utgått från konkursförvaltarnas rapporter och 

därför angripit problemen på organisationsnivå. Vår studie har sin utgångspunkt i 

företagsledarnas egna utsagor vilket gjort att vi vår studie befinner sig på individnivå. 

Koponen utgår i sina fallstudier från intervjuer med företagsledare och andra intressenter och 

kompletterar dessa med handlingar av olika slag (t.ex. myndighetshandlingar och 

företagsinterna handlingar). Detta gör att Koponens angripssätt blir både på organisations- 

och individnivå.   
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