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Sammanfattning 

Titel: Nyföretagarens väg ur betalningssvårigheter – Vilka informationskällor använder de? 

Författare: Louise Hammarlund, Malin Jarlbring och Desirée Karlsson  

Handledare: Eva Lövstål 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  

Kurs: FE1320, Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 

Syfte: Syftet med den här studien är att identifiera vilka informationskällor som nyföretagare 

använder när de hamnar i betalningssvårigheter och att undersöka skillnaden mellan hur 

nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter. 

Metod: Det empiriska materialet samlades in genom fem intervjuer med nyföretagare och 

intervjuer med Nyföretagarcentrum, Karlskrona Företag och Hantverksförening och Almi 

Företagspartner. 

Slutsats: Den första slutsatsen vi har dragit är att under startprocessen vänder sig 

nyföretagarna sig till sitt personliga nätverk för information, råd och finansiering. 

Vår andra slutsats gäller tillgängliga informationskällor angående betalningssvårigheter. Ingen 

av nyföretagarna i vår studie visste vart de skulle vända sig till för information angående 

betalningssvårigheter om de inte vände sig till sin revisor. 

Vår tredje slutsats är att när nyföretagarna hamnar i kortsiktiga betalningssvårigheter agerar 

de genom att kontakta sina leverantörer och kunder för hjälp. 

Vår fjärde slutsats gäller nyföretagarnas lösning på långsiktiga betalningssvårigheter. 

Nyföretagarna anser att de kan välja mellan två vägar när det gäller långsiktiga 

betalningssvårigheter, att begära konkurs eller att gå till banken och få ett lån. 

Vår femte slutsats gäller skillnaden mellan hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga 

betalningssvårigheter. Den skillnad som har märkts är att de har lättare för nyföretagaren att 

be om hjälp när det gäller kortsiktiga än långsiktiga betalningssvårigheter. 

  

  



Louise Hammarlund  Nyföretagarens väg ur betalningssvårigheter 

Malin Jarlbring 

Desirée Karlsson 

                                              

4 

 

Abstract 

Title: Entrepreneurs’ way out of payments difficulties - What information sources do they 

use? 

Author: Louise Hammarlund, Malin Jarlbring and Desirée Karlsson, 

Supervisor: Eva Lövstål 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: FE1320, Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 ECTS credit points 
 

Purpose: The purpose of this study is to identify the sources of information that entrepreneurs 

use when they end up in payment difficulties and to examine the difference between how 

entrepreneurs solve short and long term payment difficulties. 

Method: The empirical data gathered through interviews with founders and with 

Nyföretagarcentrum, Karlskrona Företag och Hantverksförening and Almi Företagspartner. 
 

Results: Our first conclusion we have drawn is that during the startup process the 

entrepreneurs use their personal networks for information, advice and financing. 

Our second conclusion concerns the available sources of information concerning the payment 

difficulties. It was none of the entrepreneurs in our study who knew where they would turn to 

for information regarding payment difficulties unless they turned to their accountant. 

Our third conclusion is that when the entrepreneur’s have short-term payment difficulties they 

contact their suppliers and customers for help. 

Our fourth conclusion is the creation solution to long-term payment problems. The conclusion 

is that entrepreneurs can choose between two paths in terms of long-term payment problems, 

to seek for bankruptcy or to go to the bank and get a loan. 

Our fifth conclusion concerns the difference between how entrepreneurs solve short and long 

term payment difficulties. The difference is that it´s easier for new businesses to ask for help 

in the case of short-term than long-term payment problems. 
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Inledning 
I det här kapitlet kommer studiens bakgrund, problemdiskussion och syfte diskuteras. Kapitlet 

kommer att avslutas med en disposition över studien. 

 

1.1 Bakgrund 
Företagare anses under de tre första åren vara en nyföretagare

1
. Under de här åren är det 

många nystartade företag som inte klarar av att hålla sin verksamhet vid liv. Enligt Institutet 

för tillväxtpolitiska studiers, ITPS, statistik om uppföljning av nystartade företag som startade 

sin verksamhet 1997 hade 56 % av alla nystartade företagen lyckats överleva de tre första 

åren. Av de nystartade företagen som satte igång sin verksamhet under år 2000 överlevde 62 

% de tre första åren.
2
 

De som startar ett företag har ofta ingen tidigare erfarenhet av att bedriva ett företag, därför 

förknippas nyföretagare ofta med en viss okunskap
3
. Information kan genom rätt användning 

bidra till en ökad kunskap för nyföretagaren. För att ett nyföretag ska överleva de tuffa tre 

första åren är det viktigt att nyföretagaren skaffar sig relevant information som kan hjälpa och 

till och med kan underlätta att bedriva ett företag. Det finns tre tydliga steg inom 

informationshantering, det första är att söka relevant information hos tillförlitliga källor
4
. Det 

andra steget är att nyföretagaren måste kunna tillgodogöra sig den information som är 

relevant. Om nyföretagaren inte kan tillgodogöra sig informationen är informationen 

värdelös.
5
 Om nyföretagaren kan tillgodogöra sig informationen kan de gå vidare till det 

tredje steget inom informationshantering, nämligen att tillämpa den information som 

anskaffats till den situationen som nyföretagaren befinner sig i
6
. Nedanstående modell visar 

de tre steg som beskrivits ovan. 

 

 

Figur 1: Informationshanteringsmodell 

Inspiration till modellen har hämtats från Svensson och Ulvenblad som använder sig av en 

liknande modell när de undersökte hur bankmäns informationshantering påverkar deras 

kreditbedömningar av små företag.
 7

 

                                                      
1
 http://www.almi.se (2008-11-20) 

2
 Institutet för tillväxtpolitiska studier http://www.itps.se (2008-11-27) 

3
 Luketa, D., Basic, E., Kozarcanin, M., Realismen bakom de idealistiska kulisserna. Från affärside till konkurs 

(2007) 
4
Wendelhof, H-G., Nyföretagarens väg till relevant information (2006)  

5
Choo, C.W., The Knowing Organization. How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create 

Knowledge, and Make Decisions (2006) 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Svensson K., Ulvenblad, P-O., Bankmäns hantering av krediter till små företag (1994) 

Sökning av 
information

Tillgodogörelse 
av information

Tillämpning av 
information

http://www.itps.se/
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En anledning till att ett nyföretag inte överlever de tre första tre åren är att de inte har 

tillräckligt med likviditet för att kunna betala sina fordringsägare. Enligt Nellbeck är 

likviditetsproblem 

 ”det farligaste sjukdomstillståndet i ett företag”
 8

  

Om likviditetsproblem inom ett företag inte tas hand om kan det leda till konkurs. Nellbeck 

delar in olika lösningar på likviditetsproblemen i kortsiktiga och långsiktiga. De kortsiktiga 

lösningarna förebygger att likviditetsproblemen blir värre medan de långsiktiga lösningarna 

kan användas då företaget har negativt kassaflöde och företaget har fått 

betalningsanmärkningar.
9

 På Kronofogdens hemsida förklaras det att det är 

kreditupplysningsföretagen, inte Kronofogden, som utfärdar betalningsanmärkningar
10

. En 

betalningsanmärkning ska tas bort ur kreditupplysningsföretagens register efter fem år. En 

betalningsanmärkning kan medföra svårigheter att skaffa kapital genom lån på banker men 

även att få krediter hos leverantörer, vilket i sin tur kan påverka betalningsförmågan hos 

företaget.
11

 Företagaren har fortfarande möjlighet att reda ut situationen när de har hamnat i 

betalningssvårigheter. 

Om en företagare anser att de haft betalningssvårigheter en tid kan de ställa in samtliga av 

sina betalningar, de gör en så kallad betalningsinställelse. Det ger företagaren möjlighet att 

under ett par dagar se över sin ekonomiska situation.
12

 Till skillnad från betalningsinställelse 

finns betalningsföreläggande som tvingar företagaren att se över sina skulder till 

fordringsägarna. Det är då fordringsägarna som ansöker om ett betalningsföreläggande till 

Kronofogden.
13

 

Det finns många anledningar till varför ett stort antal nyföretagare varje år får 

betalningssvårigheter. Luketa, Basic och Kozarcanin intervjuade en anställd vid 

Ackordcentralen.  Hennes bild på den vanligaste anledningen för att ett företag går i konkurs 

är att deras affärsidé från början inte var tillräckligt konkurrenskraftig. Den anställde nämner 

även att okunskap om företagande är en vanlig anledning.
14

 

Det är informationskällor och sätt att lösa betalningssvårigheter som har fångat vårt intresse. 

Därför kommer den här studien ta upp vart nyföretagare vänder sig för information och sätt att 

lösa betalningssvårigheter kommer vara studiens fokus. 

  

                                                      
8
 Nellbeck, L., Handbok för krishantering i företag (2004) sid. 14 

9
 Ibid. 

10
Kronofogdemyndigheten http://kronofogden.se (2008-12-02) 

11
 Datainspektionen http://www.datainspektionen.se (2008-12-02) 

12
 Expowera http://www.expowera.se (2008-12-02) 

13
 Kronofogdemyndigheten http://www.kronofogden.se (2008-12-02) 

14
 Luketa, D., Basic, E., Kozarcanin, M., Realismen bakom de idealistiska kulisserna. Från affärside till konkurs 

(2007) 

http://kronofogden.se/svarpafragor/fragorochsvar/betalningsanmarkning/betalningsanmarkning/vadarenbetalningsanmarkning.5.14db52b102ed4e5fe380004946.html
http://www.datainspektionen.se/
http://www.expowera.se/
http://www.kronofogden.se/
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1.2 Problemdiskussion 
För att starta ett företag krävs mycket mod och kunskap. Kunskap kan skapas av information 

vilket medför att det är viktigt för en nyföretagare att vara välinformerad. Även här behöver 

nyföretagaren mod och kunskap för att kunna formulera sitt informationsbehov. Ett 

incitament för nyföretagaren att uppfylla sitt informationsbehov är att de knyter viktiga 

kontakter medan de söker information. Konsekvenserna om nyföretagaren inte uppfyller sitt 

informationsbehov blir att nyföretagaren då inte kan bedriva företaget.
15

 

Ett sätt för nyföretagaren att hålla sig informerad är att de skapar sig ett brett nätverk med 

experter inom olika områden som de kan vända sig till. Enligt Blomqvist och Lundmark har 

nyföretagaren två olika nätverk, personliga och professionella
16

. Det personliga innefattar 

familj, vänner, kunder, leverantörer och företag som de samarbetar med. Det professionella 

nätverket innefattar bank, revisorer, ekonomiska rådgivare och myndigheter. Vid starten av ett 

företag har det personliga nätverket varit av mer betydelse än det professionella. Det 

professionella nätverket använder nyföretagaren för att inte själva behöva lägga ner sin 

värdefulla tid på att hålla sig informerad. Nyföretagaren sparar därmed tid genom att vända 

sig till myndigheter och experter.
 
Nyföretagaren kan använda sitt personliga nätverk för att få 

gratis råd och information. Genom att skapa en personlig relation med sina leverantörer kan 

nyföretagaren, om de hamnar i betalningssvårigheter, försöka lösa det med att be sina 

leverantörer om längre kredittid. 
17

 Blomqvist och Lundmark tar upp användandet av de 

personliga och professionella nätverken i vardagen men de tar inte upp hur nyföretagaren ska 

använda sina nätverk när de hamnar i känsliga situationer.  

Om nyföretagaren vill vara mer ekonomisk och leta efter information själv säger Wendelhof 

att Internet kan vara en bra källa. Wendelhof betonar även i sin studie att det är mycket viktigt 

att en ny näringsportal till nyföretagarna skapas. Den här portalen ska hjälpa nyföretagare att 

hitta relevant information som kan hjälpa dem att bland annat etablera sin verksamhet. När en 

nyföretagare hamnar i en ny situation söker nyföretagaren vägledning antingen i sitt 

personliga nätverk eller i sitt professionella. Wendelhof tar även upp att det finns faktorer som 

ligger utanför nyföretagarens kontroll som till exempel utbud och prissättning av tillgängliga 

informationstjänster. Det gör att även om nyföretagaren vill få tag på relevant information kan 

deras situation göra det omöjligt att skaffa den relevanta informationen eftersom den är för 

dyr.
18

 

Choo har en annan syn mot vad Wendelhof har på hur företagaren skaffar sig information, 

Choo anser att företagare skaffar sig information och kunskap genom erfarenheter, övning och 

diskussion med andra inom företaget. Choo skriver att företagare använder sig av den 

information och kunskap som de har samlat på sig för att vara välinformerade. De använder 

även informationen för att vara uppmärksamma och medvetna om de hot och möjligheter som 

kan drabba företaget, för att skapa ett försprång inom sin marknad. Choo anser för att ett 

företag ska lyckas är det viktigt att de förstår och tillämpar information särskilt till det syftet 

som det är behövligt till. Choo anser att företagare söker och utvärderar information för att 

sedan fatta beslut som för företaget mot sitt önskade mål.
 19

 

                                                      
15

 Wendelhof, H-G., Nyföretagarens väg till relevant information (2006) 
16

 Blomqvist, E., Lundmark, I., Nyföretagande i Sverige, Fallstudie av viktiga faktorer för nyföretagare (2004) 
17

 Ibid. 
18

 Wendelhof, H-G., Nyföretagarens väg till relevant information (2006) 
19

 Choo, C.W., The Knowing Organization. How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create 

Knowledge, and Make Decisions (2006) 
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Olika nyföretagare söker information på olika sätt, en del söker på Internet eller via bibliotek 

medan andra söker upp företag för att få den informationen de behöver. Det kan dock finnas 

de nyföretagare som inte vet hur de ska hitta den informationen som behövs för deras företag 

för att de ska kunna ta sig ur vissa situationer. En av intervjupersonerna i Wendelhofs 

undersökning sa vi fick ju lära oss den hårda vägen. Orsaken till det kan vara okunnigheten i 

hur nyföretagare söker information, att de inte vet vart de ska vända sig eller att de inte fått 

den informationen när de väl startade företaget.
 20

 

Det kostar ofta pengar att få hjälp av konsulter eller rådgivare. Det kan vara orsaken till att 

nyföretagarna anser att det är ekonomiskt att använda sig av råd och kunskap från familj och 

vänner, vilket de får gratis. Vad händer då när de hamnar i problem som de inte har mod nog 

att ta upp med någon i sitt personliga nätverk? I en sådan situation har inte nyföretagarna 

någon erfarenhet av sitt professionella nätverk. Vart vänder de sig då? 

Den här studien kommer att inrikta sig på vilka informationskällor som nyföretagare använder 

när de hamnar i känsliga situationer. Känsliga situationer kan anses vara individuella för 

respektive företag, den här studien kommer att undersöka betalningssvårigheter som en 

känslig situation. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att identifiera vilka informationskällor som nyföretagare 

använder när de hamnar i betalningssvårigheter och att undersöka skillnaden mellan hur 

nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter. 

  

                                                      
20

 Wendelhof, H-G., Nyföretagarens väg till relevant information (2006) 
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1.4 Disposition 

Kapitel 1: Inledning  

I det här kapitlet kommer studiens bakgrund, problemdiskussion och syfte diskuteras. Kapitlet 

kommer att avslutas med en disposition över studien. 

Kapitel 2: Metod  

Olika tillvägagångssätt diskuteras och vald metod kommer redogöras. Kapitlet avslutas med 

studiens metodkritik. 

Kapitel 3: Teori 

Kapitlet inleds med startprocessen för en nyföretagare, vidare redovisas teori om 

betalningssvårigheter och hur företagare kan förutse betalningssvårigheter. Kapitlet avslutas 

med teori om information och informationskällor. De teorier som tas upp anses vara relevanta 

utifrån studiens syfte. 

Kapitel 4: Empiri - Nyföretag 

Det här kapitlet redogör för de primärdata som samlats in från nyföretagare. Frågorna som 

ställdes till nyföretagarna kan ses i Bilaga 1. 

Kapitel 5: Empiri – Hjälporganisationer 

Det här kapitlet redogör för de primärdata som samlats in från hjälporganisationer. Frågorna 

som ställdes till hjälporganisationerna kan ses i Bilaga 2. 

Kapitel 6: Analys  

I det här kapitlet appliceras de empiriska slutsatserna på teorin och en analys och tolkning 

presenteras. Egna ställningstaganden och åsikter presenteras i samband med tolkningen. 

Analysen kommer ha sin utgångspunkt i den modell som har presenterats i bakgrunden. 

Kapitel 7: Slutsats 

Det här kapitlet tar upp studiens slutsatser och avslutas med förslag på vidare forskning. 

Kapitel 8: Referenslista 

I det här kapitlet kommer all sekundärdata som använts i studien redovisas.  
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Metod 
Olika tillvägagångssätt diskuteras och vald metod kommer redogöras. Kapitlet avslutas med 

studiens metodkritik  

2.1 Metodval 
För att kunna undersöka studiens känsliga ämne valde vi att intervjua nyföretagare och 

använda oss av öppna intervjufrågor. Den här studiens metodval kan liknas vid den metod 

som Alexandersson benämner som den fenomenografiska forskningsansatsen. Den viktigaste 

datainsamlingsmetod som ansatsen använder är intervjuer med öppna frågor. De öppna 

frågorna används för att forskarna inte ska kunna styra forskningsobjektets svar genom de 

frågor de ställer. I en intervju som använder öppna frågor finns det inga rätta eller felaktiga 

svar ur forskarnas synvinkel. Nackdelen med den här metoden är att det är mänskligt att 

glömma eller förtränga dåliga erfarenheter och det kan leda till att forskaren aldrig får reda på 

det. Alexandersson skriver att under 1980-talet användes den feonomenografiska 

forskningsansatsen för att undersöka hur en situation uppfattades. Under 1990-talet börjades 

den även användas för att undersöka hur en situation kunde ses ur ett erfarenhetsperspektiv. 

Kombinationen av de här gjorde att forskarna kunde skapa en mer nyanserad bild av hur 

verkligheten såg ut i en viss situation.
 21

 

 

2.2 Primärdata 
Primärdata är information som inte tidigare blivit insamlat eller publicerat. Den här typen av 

data kan samlas in genom intervjuer, enkäter, observationer eller experiment. Fördelen med 

enkäter är att de kan ge ett stort underlag men nackdelarna är att kroppsspråket inte visas, svar 

inkommer sent och misstolkningar kan ske.
22

 Eftersom den här studien tar upp ett ämne som 

är känsligt för nyföretagare ansåg vi att enkäter inte skulle ge oss en detaljerad bild av deras 

erfarenheter. Observationer kan ge objektiv information men är oftast tidskrävande. 

Experiment ger forskaren stor kontroll men även den här metoden är tidskrävande och 

resurskrävande.
23

 Observationer och experiment valdes bort med tanke på den tidsram som 

fanns och att det inte passade studiens syfte. 

För att kunna undersöka erfarenheter hos nyföretagare som har hamnat i 

betalningssvårigheter, valde vi att utföra intervjuer med de berörda parterna. På grund av 

tidsbrist valde vi att avgränsa oss geografiskt, vi fokuserade på nyföretag i Karlskrona och 

Ronneby. För att få kontakt med de här nyföretagarna tog vi först kontakt med UC AB, ett 

kreditupplysningsföretag. De hjälpte oss att hitta nyföretag genom att göra ett urval ur deras 

databas. De gemensamma faktorer vi ville söka efter var att nyföretaget skulle vara ett 

aktiebolag, max tre år gammalt, befinna sig i Karlskrona och ha betalningsanmärkningar. Vi 

valde att intervjua fem nyföretagare. Vi valde att även intervjua Almi Företagspartner, 

Nyföretagarcentrum och Karlskrona Företag och Hantverkarförening för att höra om deras 

erfarenhet av vart nyföretagare vänder sig vid känsliga situationer, i det här fallet 

betalningssvårigheter. 

                                                      
21

 Alexandersson, M., Metod och Medvetande (1997) 
22

 Björklund, M., Paulsson, U., Seminarieboken att skriva, presentera och opponera (2003) 
23
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Intervjuerna genomfördes från vecka 50 år 2008 till vecka 3 år 2009 och var 30-45 minuter 

långa. För att ha struktur under intervjuerna utsåg vi en person till att leda intervjun. De andra 

två fick framföra följdfrågor om de ansåg att det var relevant. Eftersom ämnet som den här 

studien tar upp är känsligt beslöt vi att använda oss av öppna intervjufrågor. Med öppna 

intervjufrågor menas att nyföretagaren har möjligheter att verkligen gå detaljerat in på hur 

deras situation såg ut, det välkomnar att nyföretagaren beskriver eller till och med utsaga sin 

situation. En av de frågor vi använde under intervjuerna var: Berätta vad som hände när ni 

drabbades av betalningssvårigheter? För fler alternativ se Bilaga 1. Men en annan nackdel 

med öppna intervjufrågor är att svaren från nyföretagaren kunde besvara flera frågor samtidigt 

vilket gjorde det svårt att följa intervjufrågorna i någon kronologisk ordning.  

 

2.3 Teoretisk referensram 
I den här studien har vi även använt oss av skrivna källor. Björklund och Paulsson menar att 

informationen i redan skrivna källor är vinklad till studiens syfte och därför bör texter 

granskas av läsaren innan den används i vidare studier. Björklund och Paulsson skriver att 

användandet av skrivna källor är ett billigt och snabbt sätt att få en överblick av det teoretiska 

område som studeras.
24

 

 

Vi har sökt efter relevant litteratur i databaserna ELIN samt Google Scholar. Det gjordes för 

att få en överblick om vad som skrivits inom ämnet samt för att skapa en teoretisk 

referensram för den här studien. Sökord som användes var betalningssvårigheter, 

betalningsanmärkningar, konkurs, informationsflöde, information, informationskällor, 

nyföretagare, ekonomisk kris, krishantering. 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är enligt Denscombe att studien mäter vad som ska mätas, eller undersöker det som 

ska undersökas, med andra ord kvalitén på det insamlade data.
25

 Författaren beskriver att för 

att få en tillförlitlig forskning måste i grunden rätt frågor ställas. De här frågorna ska grundas 

på den kunskap som finns, eller litteraturstudie som gjorts, och leda mot det mål som 

forskningen syftar på. Denscombe skriver att det är viktigt att ha rätt indikatorer och begrepp 

som fångar området och att de begreppen kan kontrolleras, till exempel med hjälp av 

jämförelse mellan de resultat som framkommit. Om resultatet ger ett mönster som 

överensstämmer med teorin visar det på att idén om begreppen är valid. 
26

 

Gällande studiens validitet har vi använt oss av olika begrepp som överensstämmer med 

studiens syfte. De här begreppen har varit betalningssvårighet och informationskällor vilka 

har använts under intervjuerna för att få in data om just de här begreppen från nyföretagaren. 

Begreppen har tagits ur den teoretiska referensramen. 

Denscombe beskriver vidare att reliabiliteten är valet av metod för att insamlingen av data ska 

ske på ett tillförlitligt sätt. Lämpligt metodval ger likvärdiga resultat oberoende av vem som 

utför testerna. För att mäta rätt behövs rätt redskap. Ju mer detaljerade svar desto exaktare 

data. Författaren tar upp ett exempel om att bandspelare ger ett exaktare svar än antecknade 

                                                      
24

 Ibid. 
25

 Denscombe, M., Forskningens grundregler (2004) 
26
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svar, då talet på bandspelaren återger exakt vilka ord den intervjuade valde att använda sig av, 

det kan vara svårt att få med vid anteckningar.
27

 

Forskare vill ge så tillförlitliga svar som möjligt. För att lyckas med det här skriver 

Denscombe att de kan jämföra sina resultat med liknande studier, som då fungerar som 

standardsvar, och på så sätt bekräfta det som forskaren kommit fram till. Författaren ger även 

förslag på att kontrollfrågor kan användas för att forskaren ska kunna försäkra sig om att få in 

tillförlitliga svar. Kontrollfrågor kan till exempel bygga på fakta som forskaren hittat under 

litteraturstudier, eller vara samma fråga som ställts tidigare men den här gången formulerad 

på ett annat sätt. 
28

 

Vi valde att använda oss av bandspelare av bland annat just den anledningen som Denscombe 

säger, att svaren på frågorna beskrivs med intervjuarens egna ord. Eftersom vi valt att inte 

nämna nyföretagens namn i studien kände vi att de intervjuade var villiga att svara utförligt på 

våra frågor även om de blev bandade. Eftersom vi använder oss av öppna intervjufrågor kan 

vi inte kontrollera att svaren är korrekta mot tidigare studier, men vi kan fortfarande jämföra 

svaren med tidigare studier. Vi hade den första intervjun utan bandspelare och kände direkt 

efteråt att det var svårt att veta om anteckningarna stämde exakt med vad den intervjuade sa 

eller vad vi tolkade att han svarade. Den intervjun gjordes om på grund av att frågorna 

ändrades och kompletterades, vilket medförde att även det här företaget bandades. 

Tillförlitligheten i vår studie ligger i att vi även intervjuat Almi Företagspartner, 

Nyföretagarcentrum och Karlskrona Företag och Hantverkarförening. De har lång erfarenhet 

av att hjälpa nyföretagare med sina verksamheter.  

 

2.5 Studiens metodkritik 
Litteraturen som används har granskats utifrån när den skrevs, hur relevant den är med den 

här studiens syfte samt tillförlitligheten i det som skrivits. Vi har haft som mål att inte 

använda oss av sekundärkällor utan gå till grundkällan. Vi har också haft som mål att använda 

oss av de senaste upplagorna. Litteraturen har gåtts igenom allt eftersom syftet har ändrats. 

Tillförlitligheten bedöms efter hur olika författare betraktar samma ämnen. Lika åsikter 

mellan olika författare stärker källornas tillförlitlighet, samtidigt som olika åsikter i vissa fall 

kan betyda tillförlitlighet. Litteratur som använts i tidigare forskning inom samma område 

som den här studien har vi ansett varit tillförlitlig då den redan blivit beprövad. 

Urval och datainsamlig kan kritiseras utifrån anonymiteten, urvalsfaktorerna samt 

tillförlitligheten på svaren. För att vi skulle få in någon empiri erbjöd vi nyföretagen 

anonymitet vilket innebar att företagsnamnet och namn på nyföretagarna inte presenteras i 

studien. På så vis kunde nyföretagarna få en känsla av trygghet och ge mer detaljerade svar. 

Intervjuerna utfördes hos nyföretagarna vilket även det kunde skapa en trygghetskänsla för 

den intervjuade. Nackdelen med anonymiteten är att studien kan bli svår att återupprepa på 

samma nyföretag då företagsnamnen inte finns med samt att studien riktas mot nyföretag och 

att det stadiet har en tidsbegränsning på tre år. Vi tror därför att samma svar inte kan ges av de 

nyföretagare som ingår i den här studien, däremot liknande studie med andra företag går att 

genomföra. 

                                                      
27

 Ibid. 
28
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Med hjälp av tillgänglig information om nyföretagen och insamlad data under intervjuerna 

fick vi bekräftat att den information vi fått från UC AB var korrekt. 

Tillförlitligheten på svaren baseras på den förkunskap vi hade om företagets ekonomiska 

problem, det vill säga antalet betalningsanmärkningar. Utifrån det visste vi redan innan vi 

kontaktade nyföretagarna att de haft betalningsanmärkningar. På så vi kunde vi se om svaren 

de gav underintervjun var tillförlitliga eller inte. En faktor som kunde påverka svarens 

tillförlitlighet var att det är mänskligt att glömma eller förtränga dåliga erfarenheter. 

Utifrån de metodval vi har gjort i studien följer teorikapitlet och empirikapitlet där de här 

metoderna har gjorts i praktiken.  
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Teori 
Kapitlet inleds med startprocessen för en nyföretagare, vidare redovisas teori om 

betalningssvårigheter och hur företagare kan förutse betalningssvårigheter. Kapitlet avslutas 

med teori om information och informationskällor. De teorier som tas upp anses vara 

relevanta utifrån studiens syfte. 

 

3.1 Startprocessen och nyföretagaren – en introduktion 
I en undersökning från 2008 presenterar Statistiska centralbyrån, SCB, vad som utmärker en 

framgångsrik nyföretagare och tillväxt av ett nyföretag. I undersökningen granskades särskilt 

hinder och risker under företagets första tid.
29

 

SCB kom fram till att administration var ett hinder vid starten av ett nytt företag enligt 

nyföretagarna. Två faktorer som inte ansågs vara något stort hinder var att hitta leverantörer 

och få stöd av sin familj. Undersökningen nämner olika orsaker till att en nyföretagare väljer 

att starta ett företag, att få nya utmaningar, önskan om att vara sin egen chef och att tjäna 

pengar. SCB:s undersökning har kommit fram till att 62 % av nyföretagen har fem eller flera 

kunder medan 30 % av nyföretagen har två till fyra kunder som bidrar med hela 

omsättningen.
30

 

Ungefär 86 % av alla nyföretagare finansierar sina företag med privata pengar. Det följs av 

banklån med säkerhet och bidrag från myndigheter. I starten av ett aktiebolag måste det finnas 

kapital. I ett privat aktiebolag är insatsen minst 100 000 kronor och i ett publikt aktiebolag är 

kapitalinsatsen minst 500 000 kronor. Det är också viktigt att poängtera att ett aktiebolag är en 

juridisk person.
 31

 I ett aktiebolag är det krav på att ha en revisor, minst en auktoriserad 

revisor eller en godkänd revisor.
32

 Däremot är det styrelsen eller om det inte finns någon 

styrelse ägarna som har yttersta ansvar att kontrollera att det som revisorn har gjort stämmer
33

. 

SCB tog även upp om nyföretagaren har startat företag innan. På frågan om tidigare 

erfarenheter av att driva ett företag gör en nyföretagare mer lyckosam, fick SCB fram att 

övervägande delen som lyckas har inte tidigare erfarenheter som företagare.
34

 

Nedan följer en lista på hinder ur nyföretagarnas erfarenheter: 

 Administration 

 Kundkontakter 

 Prissätta varor/tjänster 

 Ensam som företagare 

 Finansiering 

 Betalning av fakturor 

 Informationsteknologin 

                                                      
29

 Statistiska centralbyrån, avdelningen för näringslivs- och arbetsmarknad, Vad utmärker en framgångsrik 

entreprenör(2008) 
30

 Ibid. 
31

 Agell, A., Malmström, Å., Civilrätt (2007) 
32

 Bolagsverket http://www.bolagsverket.se (2008-12-16) 
33

 Sveriges lagar, ABL 8kap. §3 
34

 Statistiska centralbyrån, avdelningen för näringslivs- och arbetsmarknad, Vad utmärker en framgångsrik 

entreprenör(2008) 
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 Anställa lämplig personal 

 Hitta lämpliga lokaler
35

  

 

De hinder som passar in på den här studiens fokus är Administration, Finansiering och 

Betalning av fakturor. Utifrån de här tre hindrena kan vi undersöka hur nyföretagare beter sig 

i känsliga situationer. SCB kom fram till att nyföretagarna i allmänhet använder affärsbekanta 

som den vanligaste rådgivaren. När det gäller en nyföretagare som aldrig startat ett företag 

förut är det naturligt att familjen och vänner är de som ger den största delen av råden. Det här 

följs av affärsbekanta. SCB har kommit fram till att erfarna nyföretagare söker mindre råd än 

de som inte har erfarenheten av att driva ett företag. SCB har även kommit fram till att av de 

som inte har erfarenhet av att driva ett företag har enbart 15 % gått en starta eget kurs och 

bland de som är mer erfarna är det 3 %.
36

      
 

3.2 Företag i känsliga situationer och kriser  
Hinder som inte tas hand om kan leda till känsliga situationer och kriser. Mintroff och 

Anagnos påstår att kriser är vanligt och naturligt i det alldagliga livet i ett företag. Med det 

menar författarna att krishantering har blivit en väsentlig egenskap i den tidsålder vi befinner 

oss i idag.
37

 Nedan kommer två definitioner på vad olika författare anser en kris är för något.  

 

Batchelors definition är: 

 

“Any event that threatens the continuation of the organisation or its ability to 

attain its corporate objectives.” 
38

 

 

Mintroff och Anagnos definition är:  

 

“a crisis is an event that affects or has the potential to affect the whole of an 

organization.” 
39

 

 

Mintroff och Anagnos menar att om det ska klassas som en stor kris ska människor, 

fastigheter, lönsamheten, företagets rykte och hur företaget mår påverkas
 40

. Både Batchelor 

samt Mintroff och Anagnos är överens om att en kris är något som påverkar hela företaget. 

Batchelor menar att en kris kan påverka ett företag i den grad att det slutar att existera.
41

 

Mintroff och Anagnos menar likartat att en kris påverkar hela företaget men att de stora 

kriserna är sällsynta fast de kan förstöra ett helt företag
42

. Betalningssvårigheter passar in i 

båda författarnas definitioner av kris, betalningssvårigheter kan även utvecklas från en liten 

kris till en stor kris som kan försätta företaget i stora problem med förödande konsekvenser. 

                                                      
35

 Ibid 
36

Ibid 
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 Mintroff, I., Anagnos, G.,  Managing crisis before they happen What every executive needs to know about 

Crisis Management (2000) 
38 
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39

 Mintroff, I., Anagnos, G.,  Managing crisis before they happen What every executive needs to know about 
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40 
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Betalningssvårigheter drabbar oftast nyföretagare eftersom de inte har några säkra kunder 

vilket kan leda till för lite omsättning och därefter betalningssvårigheter.  

 

Mintroff och Anagnos har skapat en modell som ska öka förståelsen av varför en kris uppstår 

och vad som kan göras för att motverka krisen både före, under och efter dess förekomst. 

Mintroff och Anagnos menar att även om ett företag har planerat hur de ska undvika kriser 

kan inte alla kriser undvikas. Enligt författarnas omfattande studie har de kommit fram till att 

företag som planerar för kriser återhämtar sig snabbare och där av blir skadorna inte lika 

omfattade som hos företag som inte planerar.
 
Författarna poängterar att inget företag som 

undersökts är perfekt inom modellens alla områden. De säger även att modellen är ett ideal, 

då författarna har använt sig av erfarenheterna de dragit från respektive organisation. 
43

 

I Mintroff och Anagnos modell finns det fyra hörnstenar, vilka är risk, mekanism, system, 

riskbärare och scenario som binder alla hörnstenarna tillsammans.
44

 

 

Figur 2: Krishanteringsmodell (Mintroff och Anagnos 2000 sida 31) 

I den första hörnstenen, risker, lägger författarna fram vilka typer av kriser och risker som kan 

uppstå i ett företag. Det här ska en företagare vara beredd på: 

 ekonomiska kriser 

 informationskriser 

 materiella kriser  

 mänskliga resurser  

 rykteskriser 

 naturkatastrofer 

 psykopatiskt beteende 
45
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Det är självklart svårt att förutse vilka kriser som kan uppstå. Under respektive nämnd kris 

finns det fler kriser inom samma område som kan uppstå. Författarna menar då att det är bra 

att ha en plan för åtminstone en kris i varje rubrik.
46 

 För en nyföretagare kan det vara svårt att 

ha en plan för alla de här kriserna eftersom de inte har erfarenheten av dem men även att de 

ofta inte vet att alla de kriserna finns. 

Den kris som passar den här studiens fokus är ekonomiska kriser. Ekonomiska kriser ger 

Mintroff och Anagnos som exempel arbetarna strejkar, oroligheter i arbetsstyrkan, brist på 

arbetskraft, betydligt fall i aktiepris och varians, marknadskrasch och stor nedgång i 

förtjänster
47

.  Fregert och Jonung har även de studerat ekonomiska kriser för företag och deras 

definition på ekonomisk kris är:  

 

“En oväntad, plötslig och kraftig nedgång i den ekonomiska aktiviteten.”
48

  

 

Både Mintroff och Anagnos samt Fregert och Lonung är enade om att en ekonomisk kris är en 

nedgång i ekonomin i ett företag, Mintroff och Anagnos ger dock fler exempel på vad en 

ekonomisk kris är, som har nämnts ovan. 

 

Den andra hörnstenen i Mintroff och Anagnos modell är mekanismer, mekanismerna är 

viktiga för att kunna planera före en kris uppstår. De olika krishanteringsmekanismerna är till 

för att förutse, reagera på, lära från och effektivt omorganisera organisationens procedurer för 

krishantering.
 49

 

I den tredje hörnstenen, system, påstår författarna även att organisationer använder olika 

försvarsmekanismer för att förneka deras sårbarhet för större kriser.
50

  

Den fjärde hörnstenen är riskbärare, i den tillhör både externa och interna parter. Deras 

uppgift är att samarbeta, dela med sig av krisplaner, men även att delta i träning och 

utveckling av organisations kompetens för att kunna svara på en rad kriser. Riskbärarnas 

nätverk är stort, vilka de kan kontakta om det skulle bli en större kris, två exempel är staten 

och röda korset. Mintroff och Anagnos anser att relationen mellan företagaren och riskbärarna 

är mycket viktiga, de här relationerna har byggts upp år i förväg.
51

 Enligt SCB undersökning 

skjuter ungefär 86 % av nyföretagarna in privata pengar i företaget under startprocessen
52

, det 

gör att nyföretagaren själv blir riskbärare för företaget vilket kan leda till svårigheter vid 

kriser. 

Den sten som binder allt tillsammans är scenario. Ett bra scenario är ett sådant som binder 

tillsammans alla föregående faktorerna.  Ett bra scenario är ett sådant som kan bli konstruerat 
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med hänseende till vilken grad som krisen kommer att påverka en organisation. Den 

innehåller ”the best case, worst case”
53

 scenario.
54

   

 

3.2.1 Betalningssvårigheter 

Som definierats tidigare kan en känslig situation vara betalningssvårigheter. 

Betalningssvårigheter kan med andra ord beskrivas som de problem en gäldenär har med sina 

betalningar.
55

 I den här studien är det nyföretagare som är gäldenären. Betalningssvårigheter 

kan vara kortsiktiga eller långsiktiga. Folkesson skriver följande: 

”Betalningsproblem kan delas in i tre grupper beroende på hur allvarliga 

ekonomiska problem en gäldenär har.” 
56

 

De tre grupperna beskriver han vidare vara illikviditet, insolvens eller obestånd och 

kvalificerad insolvens. Då den här studien inriktar sig på kortsiktiga och långsiktiga 

betalningssvårigheter kommer endast de två första grupperna att beskrivas nedan.  

Både Folkesson samt Lundén och Svensson förklarar att illikviditet är när ett företag har brist 

på likvida medel.
 
Det behöver dock inte betyda att företaget är i obestånd.

57
 Folkesson säger 

även att illikviditet ger företagare en möjlighet att inleda en rekonstruktion av företaget.
58

  

Folkesson samt Lundén och Svensson beskriver insolvens och obestånd som en situation då 

företaget inte kan betala sina skulder innan de förfaller samt att betalningssvårigheten inte är 

tillfällig. För att komma ur obestånd kan företagaren ta hjälp av redovisningskonsult, jurist 

eller Ackordcentralen.
59

 Folkesson beskriver vidare att för att bedöma om företaget är 

insolvent måste en framtida prognos göras, vilket ofta kan vara svårt. Folkesson skriver även 

att obestånd kan vara en förutsättning för att företaget kan sättas i konkurs.
60
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3.3 Förutse betalningssvårigheter  
Enligt Folkessons erfarenhet tar företagsledarna inte alltid betalningssvårigheter på allvar utan 

tror att tiden kommer att lösa problemen.
61

 Den här lösningen kanske fungerar för en del 

företag men då betalningssvårigheterna kvarstår och företagen söker hjälp brukar det ha gått 

så långt att svårigheterna inte kan lösas. Ofta leder de här situationerna företagen till konkurs. 

Folkesson listar 15 fall som bör uppmärksammas för att förutse ekonomiska problem. Av de 

15 fall redovisas endast de fall som är relevanta och relaterade till nyföretagarens situation 

under de tre första åren.  

 

1. Företaget bygger sin verksamhet runt en enda sak. Om företaget har en stor kund, en 

produkt eller en leverantör och den försvinner kan det leda till förödande 

konsekvenser för företaget. 
62

 

 

Det kan kopplas till att nyföretagare ofta börjar med bara en produkt eller tjänst. 

 

2. Enligt föregående punkt är det inte bra att endast ha en produkt, dock kan det vara 

svårt för ett företag att ta sig in i en ny bransch. 
63

 

 

Eftersom nyföretagare måste slå sig in i en ny bransch och inte har någon erfarenhet 

sen innan kan det vara svårt. 

 

3. Ekonomiavdelningen är en viktig del av företaget. Med hjälp av den här avdelningen 

kan viktiga ekonomiska beslut för företaget tas, exempelvis sätta rätt pris för produkter 

eller tjänster eller ta reda på när investeringar är möjliga och blir som mest lönsamma. 

En oerfaren ekonom kan ha svårt att se kommande problem och ser oftast inte 

problemen förrän det är för sent.
64

  

 

Eftersom nyföretag ofta inte har någon ekonomiavdelning som sköter ekonomin får 

nyföretagaren ofta ta på sig den rollen. Det är viktigt att nyföretagaren är extra noga 

med den här rollen då ekonomin spelar stor roll för företagets existens.   

 

4. Eventuellt byte av revisorer bör uppmärksammas. Revisorer med erfarenhet är en god 

investering. 
65

 

 

Revisorer är mycket viktiga för nyföretagaren eftersom de har en bredare kunskap än 

vad nyföretagaren har. 

 

5. Företagets finansiering består till större delen av krediter från bland annat bank och 

leverantörer vilket kan bli dyrt och riskabelt för företaget. 
66

 

 

Det är viktigt för nyföretagaren att se till att det egna kapital de har i företaget inte 

bara är lånat kapital. 
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6. Finansiella nyckeltalsanalyser. Med hjälp av bokföringen kan företagaren få fram 

likviditeten, soliditeten och lönsamheten i företaget, vilka går att jämföras med 

marknadsvärden inom branschen. En bristfällig och felaktig bokföring kan ge 

missvisande nyckeltal, därför bör bokföringen vara uppdaterad och riktig. 
67

 

 

Som nyföretagare har många fullt upp med själva drivandet av företaget men även den 

löpande ekonomin. Därför saknas det tid hos nyföretagaren att sitta med 

nyckeltalsanalyser vilket är synd då nyckeltalsanalys kan ge en ekonomisk 

framtidsbild. 

 

7. Finansiella transaktioner. När företag får likviditetsproblem finns möjligheten att sälja 

anläggningstillgångarna till finansbolag och sedan hyra lokalerna av dem. 

Likviditetsproblemen försvinner kortsiktigt men om företaget har långvariga 

likviditetsproblem kan den här lösningen vara en nackdel för företaget som nu istället 

får högre driftskostnader. 
68

 

 

Det kan vara mer ekonomiskt för en nyföretagare att hyra lokaler och maskiner i 

början, istället för att köpa. 

 

 

 

3.3.1 Kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

Om en företagare märker att de inte har möjlighet att betala sina fakturor för den kommande 

månaden kan de ställa in sina betalningar, även kallat betalningsinställelse. Lundén och 

Svensson nämner två varianter av betalningsinställelse, tyst eller officiell. Skillnaden är att 

vid officiell meddelar företagaren antingen via brev eller via telefon sina fordringsägare, bank 

och myndigheter att de ställer in sina betalningar. Då undkommer företagaren personligt 

betalningsansvar på de skatter och avgifter som ska betalas. En tyst betalningsinställelse kan 

ses som ett sämre alternativ då företaget i efterhand inte får samma förståelse för sitt agerande 

som om de hade meddelat att de har betalningssvårigheter, ärlighet varar alltid längst. 
69

 

Nellbeck tar upp hur företagare kan lösa kortsiktiga betalningssvårigheter. De här lösningarna 

är delvis samma lösningar som om företagare skulle upprätta en likviditetsbudget enligt 

Lundén och Svensson. Lösningarna är: 

 Se över inbetalningar 

 Se över utbetalningar 

 Sälj av lager, både färdigvarulager och produkter i arbete. 

 Sälj fakturor 

 Sälj tillgångar
70

 

Nellbeck tar även upp hur företagare kan lösa långsiktiga problem: 

 Löneminskningar 

 Se över inköpspriser samt prissättning av egna varor och tjänster 
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 Se över flaskhalsar, mest lönande produkter och kunder 

 Minska produktionen
71

 

Även Johnsson, Scholes och Whittington har skrivit om långsiktiga lösningar för företag som 

hamnat i betalningssvårigheter. De menar att det finns omständigheter då ett företag måste 

omkonstrueras vilket annars kan leda till att ett företag hamnar antingen i konkurs, inte 

återhämtbar nedgång eller bli uppköpt. Författarna menar att under de här omständigheterna 

måste ett företag omkonstrueras vilket Johnsson et al kallar för rekonstruktion. 

Rekonstruktion innebär att företagaren lägger vikten på en hastig förändring och en 

kostnadsreduktion och eller att skapa en ny inkomst. Det här måste göras snarast och med 

markanta förbättringar.
 72

 Här kommer några förslag på hur långsiktiga betalningssvårigheter 

kan lösas: 

 

 En kris måste stabiliseras vilket innebär att ett av målen är att få kontroll över den 

försämrade situationen. Det här kräver en korttids fokus på kostnadsminskning och 

eller en intäktsökning.  

 Det behöver ske en omprioritering. Genom att tydliggöra målgruppen skapar det här 

också en möjlighet för företaget att upphöra eller outsourca produkter och tjänster som 

inte är behövda på marknaden.   

 Det behöver ske omstruktureringar i den ekonomiska strukturen. Vilket brukar 

innebära ändringar i kapitalstrukturen, insamling av extra likviditet, förhandla om ny 

överenskommelse med fordringsägarna.   

 Ledningen behöver prioritera förbättringar som ger snabba och betydelsefulla 

framsteg.  
73

 

En nyföretagare har lättare att rekonstruera sitt företag än en småföretagare. Det här eftersom 

nyföretag till skillnad från småföretag inte existerat så länge. Det kan även bero på att 

nyföretag oftast har mindre uppbundet kapital än vad småföretag har. Däremot måste 

nyföretagaren söka mer hjälp hos någon erfaren person innan en rekonstruktion eftersom det 

är viktigt för nyföretagaren att få kontroll över situationen för att se om företaget fortfarande 

går att rädda. Det är även viktigt för nyföretagaren att se tillbaka på de problem som funnits i 

företaget för att det inte ska hända igen efter rekonstruktionen.   
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3.4 Information 
 

3.4.1 Definition av information 

För att nyföretagaren ska veta hur det går att ta sig ur känsliga situationer behövs informations 

inom området. Därför kommer följande teorier beskriva information och hur den kan 

tillämpas. 

Information kan betyda många olika saker. Nationalencyklopedin har tre huvudbetydelser för 

ordet information. Information i fysikens grundbegrepp, information som innebörd eller 

kunskapsinnehåll i data och information i generell beteckning.
74

 Nationalencyklopedins 

generella beteckning av information lyder: 

”information (lat. informa´tio, av info´rmo 'utbilda', 'undervisa', eg. 'ge form åt 

något'), generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former.” 
75

 

 

För att ta reda på hur en svensk ordbok förklarar ordet information finns det lika många 

förklaringar som det finns ordböcker. I Svensk ordbok 1 A-M förklaras ordet information på 

det här sättet: 

”Information subst. ~en ~er 1(meddelande) mängd fakta vanl. av mer el. mindre exakt 

slag”
76 

 

Vidare beskriver Nationalencyklopedin information ur ett användarperspektiv. Det är ur det 

här perspektivet vår studie kommer att behandla begreppet information: 

”Sedd ur ett användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett 

meddelande tolkas av mottagaren, t.ex. när en följd av skrivna bokstäver uppfattas 

som en mening med en viss innebörd. Information är beroende av en mottagare - 

frågor om reception (tolkning och förståelse) och användning av ett meddelande 

kommer därmed i centrum.”
77

 

 

Det här citatet kan kopplas till informationshanteringsmodellens andra steg som beskrivs i 

bakgrunden. Utan tolkning och förståelse är informationen värdelös. 

 

 

 

3.4.1Informationshantering 

Sättet företagare väljer att skapa och använda information står i direkt förbindelse med 

varandra när det gäller organisationens lärande och anpassning Choo skriver om de fördelar 

som kan skapas när information och kunskap används.
78

 En annan författare som skrivit om 

informationshantering är Frankelius. Han skriver att strategisk informationshanteringen går ut 
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på att företagaren ska få en ökad kunskap om omvärlden och vidare hur den här informationen 

ska spridas vidare inom företaget.
 79

  Choo använder sig av tre steg där skapande och 

användandet av informationen spelar en viktig strategisk roll. Choos tre steg kommer att 

jämföras med Frankelius tre delar. 

 

1. Choos första steg använder information för att tolka omgivningen.  Det är av stor vikt 

under det här steget att tolka signaler och budskap i omgivningen men det är även 

viktigt att ta reda på vilken information som är betydelsefull och som måste 

uppmärksammas. Tidigare erfarenheter kan skapa en förklaring på problemet som 

personalen diskuterar för att kollektivt konstruera en lösning på problemet. I det här 

steget har organisationen fokus på problem och möjligheter.
80

  

 

Även Frankelius första del beskriver vikten i hanteringen av omvärldsinformation
81

. 

 

2. Choo skriver i sitt andra steg att kunskap i sitt ursprung är information. I en 

organisation delar personalen sina kunskaper genom samtal och diskussioner. En 

organisation kombinerar olika typer av kunskaper för att utveckla ny kompetens och 

för att föra organisationen framåt. Choo använder sig av begreppen tacit knowledge 

och explicit knowledge när han skriver om ny kunskap. Tacit knowledge är personlig 

kunskap vilket kan vara svårt att kommunicera till andra. Explicit knowledge är 

formell kunskap som är enkelt att överföra mellan individer och grupper. Explicit 

knowledge förekommer inte lika spontant som tacit knowledge gör. Choo säger att i 

en ideal värld skulle följande ske; en rationell organisation, som behöver fatta ett 

beslut, skulle behöva utföra en fullständig sökning av möjliga alternativ, pålitlig 

information, värdera konsekvenserna och rangordna dess vikt i beslutet för att kunna 

utvärdera dem och därefter kommer beslutsfattandet. 
82

 

 

Frankelius andra del tar upp de metoder företagaren använder sig av för att genomföra 

analyser av företagets informationsbehov, delen innefattar även den teknik som 

företagaren använder i sin analys. Frankelius vill även inkludera de externa 

informationskällor som företagaren använder sig av. Även Frankelius tredje del kan 

kopplas till Choos steg två då Frankelius tar upp den koppling som kan dras mellan 

företagets informationsbehov och till exempel affärsidén, målen och strategin. Även 

analysen av den införskaffade informationen ska vara med i den här delen.
83

 

 

3. Choos sista steg är själva beslutsfattandet. I det här steget behandlas de olika 

alternativen som finns för att göra ett beslut som får organisationen att nå det önskade 

målet. Vid utvärderingen av de olika alternativen är organisationen guidad av 

utrymme, regler och rutiner. 
84
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De här stegen används framförallt för organisationer som ska använda information för att 

anpassa sig till förändringar i den yttre omgivningen men även för att utvecklas internt
85

. 

Frankelius metod inom informationshantering kan medföra ett försprång inom sin marknad. 

Med en rätt blandning av kunskap om omvärlden och proaktivt tänkande kan företaget nå sina 

mål med mindre ansträngning än vad övriga marknaden behöver, det här anser Frankelius är 

den ultimata användningen av information och kunskap.
86

     

Choo påpekar att det är viktigt att utnyttja och bevara den kunskap personalen har inom 

företaget, men den måste omvandlas för att den enkelt ska kunna delas med andra. Det är 

även viktigt att kunna applicera kunskapen i företaget.  Choo påpekar att förståelse och 

kunskap är en viktig grundsten i en organisation, det är först då som riktningen av företaget 

kan beslutas. En organisation måste dock ha bra kompetens. Omgivningen förändas då 

organisationen agerar, vilket framkallar nya erfarenheter för organisationen att anpassa sig 

efter. Det här medför i sin tur att lärandets kretslopp är kontinuerligt.
87

  

Choo säger att de organisationer som kan integrera de här tre stegen kan beskrivas som en 

knowing organisation. Det är viktigt att organisationen tar åt sig kunskap och information för 

att organisationen ska vara välinformerad, uppmärksam, och medveten om hot och 

möjligheter som finns i deras omgivning. Av de tre stegen är steg nummer två det mest 

använda.
88

 

Även om det Choo och Frankelius skriver om är riktat till större företag som har personal och 

en större intern organisation, kan stegen även användas av nyföretagare. Nyföretagare 

behöver också kunna använda information för att analysera sin omvärld och marknad. Det 

som kan vara svårt för en nyföretagare är Choos punkt nummer två, att genom information 

skapa ny kunskap inom företaget. Däremot kan det göras med information från de olika 

nätverken som nyföretagaren har, på det sättet skapar nyföretagaren fortfarande ny kunskap 

genom information men nyföretagaren kan skaffa informationen från experter i olika områden 

istället. Även Choos punkt nummer tre är viktig för en nyföretagare, för att kunna fatta ett 

klokt beslut angående företaget behöver nyföretagaren skaffa sig mycket information för att 

verkligen kunna sätta sig in i situationen. 

 

 

3.4.2 Informationskällor 

För att företagaren ska få relevant information är det viktigt att de vänder sig till en tillförlitlig 

informationskälla, vilket Kaye tar upp i sin artikel. Kaye har tre olika klassificeringar på 

informationskällor; format, status och plats.  

Format  

 Muntligt jämfört med dokumenterat 

 Text jämfört med ljud, visuell/multimedia 
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 Pappersbaserat jämfört med elektroniskt  

Status   

 Formell jämfört med informell 

 Personlig jämfört med opersonlig 

 Publicerat/öppen jämfört med opublicerad/konfidentiellt/hemligt   

Plats  

 Intern jämfört med externt
89

 

 

Kaye definierar enbart två begreppspar i artikeln och orsaken till det är att de begreppsparen 

inte är helt uppenbara. Det första är personliga och opersonliga källor. Personliga källor kan 

en ägare använda sig av för att få tag på information, två exempel är arbetskollegor och 

överordnade. Opersonliga källor kommunicerar till olika grupper eller stor publik, vilket 

oftast sker genom formella system. Exempel på opersonliga källor är journaler, tv-sändningar, 

och företagets årsrapporter och redovisning. Det andra begreppsparet är formella och 

informella källor. Formella källor definierar Kaye som en källa som är skapad under fasta 

regler och stadgar i relation till användaren. De informella källorna däremot innehar inte de 

kriterierna.
90

 

Det är av stor vikt att se på vilket sätt mottagaren av informationen uppfattar källan i det 

sammanhang där informationen tillhandahålls. Det finns en möjlighet att mottagaren anser att 

informationen inte är relevant, tidsenlig eller korrekt.
91

  

Kaye skriver i sin artikel att:  

“Common experience and the results of numerous research studies show quite 

clearly that managers, and indeed all seekers of information, frequently prefer 

personal and informal contacts and sources to published documents and formal 

sources generally.”
92

 

Anledningen till det här är att ägaren litar på sina personliga källor, de känner att svaren är 

tillförlitliga och anpassade till ägaren. De personliga källorna ger inte endast svar på frågan 

utan kan ge råd, uppmuntran och stöd utifrån den information som de förmedlar.
93

 Det här 

syns även tydligt i Blomqvist och Lundmarks studie där företagare säger att de i 

startprocessen använder sig till största del av personliga källor
94

. 

Kaye poängterar att många chefer sällan söker information utanför en organisations gränser. 

Det kan ibland vara väldigt skadligt för organisationen. Kaye har även skapat en figur som 

innehåller olika typer av informationskällor som en chef kan använda sig av.
 95
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Figur 3: Matris över informationskällor (Kaye 1995 sida 18) 

 

Vår tolkning av Kayes figur är att A Extern/Informell och C Intern/Informell tillhör 

företagarens personliga nätverk medan B Extern/Formell och D Intern/Formell tillhör 

företagarens professionella nätverk.  

Även Blomqvist och Lundmark skriver om företagarens personliga och professionella 

nätverk. I deras tolkning om vilka som tillhör det personliga nätverket är det familj, vänner, 

leverantörer, kunder och andra företag som de samarbetar med. I det professionella nätverket 

tillhör bank, revisor, ekonomiska rådgivare och myndigheter.
96

 Vid jämförelse mellan Kayes 

tolkning över de personliga och professionella nätverken och Blomqvist och Lundmarks 

tolkning finner vi två stora skillnader. Den första stora skillnaden är att Kayes tycker att 

leverantörer och kunder tillhör det professionella nätverket medan Blomqvist och Lundmark 

anser att leverantörer och kunder tillhör det personliga nätverket. Den andra stora skillnaden 

mellan författarnas tolkningar är att Kayes har med informationssystem, rapporter, budget och 

konto och fakturor i det professionella nätverket medan Blomqvist och Lundmark inte tar upp 

de informationskällorna alls, utan inriktar sig bara på mänskliga informationskällor. 

Olika professionella organisationer som Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum kan 

vara väldigt användbara för en nyföretagare, då de bland annat kan bidra med rådgivning och 

finansiering. Banker är tillförlitliga för det har en lång erfarenhet och är en respekterad 

informationskälla. Revisorer är även en användbar informationskälla för ett företag, då de har 

erfarenheter inom det ekonomiska området.  

När det gäller vilka informationskällor företagaren vänder sig till när de hamnat i känsliga 

situationer har vi inte hittat någon studie eller artikel som behandlar det här. Det är en av 
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orsakerna till varför vi tyckte det var intressant och tidsenligt att studera nyföretagarens 

användning av informationskällor under känsliga situationer. 

Den tolkning som vi främst kommer att använda oss av i den här studien är Blomqvist och 

Lundmarks tolkning av de personliga och professionella nätverken, det kompletteras med 

inspiration från andra författare och egna tolkningar. Det gör vi för att de använder en mer 

konkret tolkning av nätverken som passar vår studie bättre än vad Kayes tolkning gör. 

 

3.5 Summering 
Teorierna som behandlats ovan har använts på många olika områden inom den här studien. 

Först för att få en teoretisk överblick av området och för att förklara studiens syfte och 

område. För det andra utgjorde delar av teorierna grunden för de frågor som användes vid 

empiriinsamlingen. Resultatet av intervjuerna kommer i nästa kapitel. Teorierna används även 

i analysen för att kunna jämföra den här studiens empiriska material med de nämnda 

teorierna.   
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Empiri - Nyföretag 
Det här kapitlet redogör för de primärdata som samlats in från nyföretagare. Frågorna som 

ställdes till nyföretagarna kan ses i Bilaga 1. 

4.1 Nyföretag A 

4.1.1 Startprocessen 

Nyföretag A är ett aktiebolag som ägs av två personer. Vi intervjuade enbart en av ägarna på 

grund av att den andra ägaren inte kunde svenska eller engelska. Företaget agerar i 

försäljningsbranschen. Första gången ägaren försökte att starta ett företag var han i kontakt 

med Almi Företagspartner och gick en starta eget kurs, vilket han ansåg var bra. Ägaren har 

ingen utbildning inom ekonomi. 

En av de stora orsakerna till att ägaren valde att starta eget företag är på grund av ökad frihet 

och möjligheten att arbeta mer än åtta timmar per dag. Ägaren upplevde att startprocessen var 

enkel, det var inte speciellt mycket administrativt arbete, det enda som skall göras är att 

skicka papper till Bolagsverket och Skatteverket. Sedan skall en lämplig lokal hittas, 

förbereda leverantörer och finansiell hjälp. Under startprocessen kontaktade ägaren revisorn. 

Ägaren fick mest hjälp av sina vänner men han påpekar att vännerna inte hade någon stor 

betydelse. Den viktigaste personen för ägaren har varit hans partner, då ägarens förklaring var 

”Vi jobbar tillsammans”. Den viktigaste kontakten anser ägaren är leverantörer och kunder. 

Ägaren säger ”Får företaget höga priser och dåliga produkter från leverantörerna får företaget 

inga kunder.”  

 

4.1.2 Betalningssvårigheter 

På frågan om företaget har haft några betalningssvårigheter svarar ägaren ”Ja, hela tiden”. För 

att lösa det problemet försökte de få en förlängning av krediten hos leverantörerna men de 

försökte även att få in pengar tidigare från kunderna. Nyföretag A delbetalade även till vissa 

av leverantörerna för att vänta på bättre tider. Han vände sig till sina vänner för att få hjälp, då 

de är lättast att låna pengar av. Ägaren säger att nybörjare inte får någon hjälp från banken, 

eftersom banken vill ha säkerhet. Han säger att han försökte flera gånger på bank. Han ber i 

första hand om hjälp ifrån de ställen han känner till. Han hade velat ha hjälp från banken men 

var redan förberedd på ett nej.  

Om ägaren skulle få problem idag skulle han inte ta tag i de direkt. Han säger att i hans jobb 

vet han aldrig hur månaden kommer att sluta. I början av en månad finns det tjugo dagar kvar 

att få inkomst på. Då agerar man inte direkt, problemet kan lösas med tiden. Ägaren tycker att 

det är bättre att vänta tills det verkligen gäller. Han anser att det behövs tid för att problemet 

ska lösa sig själv. Om tiden inte skulle lösa problemet skulle han vända sig till sina vänner 

igen. ”I första hand ska företaget ha kunder, vilket medföljer att ekonomin inte blir något 

problem.” 

På frågan om hur en nyföretagare påverkas när de drabbas av betalningssvårigheter svarade 

ägaren att det finns alltid hopp och att man inte ska låta sig krossas utan det finns alltid ett sätt 

att lösa det hela på. Ägaren säger även att man blir van och förberedd på problem. Redan 

innan finns det en förhoppning att det löser sig. Han säger även att utöver hoppet måste 

situationen försöka lösas. På en extra fråga, vågar du ta kontakt med vem som helst? Då 

svarar han att han vågar ta kontakt med vem som helst, annars kan mycket tid förloras. Han är 

medveten om att han är unik för att han vågar ta risker. Han håller de löften han har lovat 
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kunderna, vad som än händer, även om han skulle förlora på det. Han vill alltid vara ärlig, ge 

stöd och inte tvinga någon kund till ett köp. Han är medveten om att andra företag inte alltid 

håller det de lovar, eftersom han känner väldigt många företagare. 

 

4.1.3 Informationskällor 

För att söka efter ny information angående ekonomirutiner säger ägaren att de i första hand 

skulle vända sig till revisorn, då revisorn har möjlighet att hjälpa till med allt inom företaget. 

På frågan om ägaren känner till fler ställen som kan ge samma information svarade han 

”Internet, där finns det möjlighet att hitta många ekonomiska råd.” Det finns inga speciella 

sidor som ägaren vänder sig till, det är oftast börssidor och sidor som ger ekonomiska råd. 

Varje bank har sina råd och varje ekonomisk sida har sina råd. Ägaren ser sökandet av 

information som en möjlighet då den informationen som är tillgänglig inte alltid är anpassad. 

Han anser att all sådan information är riktad till endast stora kedjor.  

Information om betalningssvårigheter har han fått från sin revisor. Nyföretag A får 

information hela tiden, det finns alltid nya vägar och nya möjligheter. Det var inte speciellt 

svårt att få tag på den här informationen, de vände sig till rätt ställe direkt, revisorn. Han 

ansåg även att den var lätt att förstå, ekonomin har sina regler, ekonomi är inte svårt, lätt att få 

stöd, lätt att få information men inte pengar. Informationen om betalningssvårigheter har han 

använt sig lite av. Ägaren säger att revisorn visar vägen för Nyföretag A. Banken kan visa 

vägen men det är svårare att få hjälp hos de som nyföretagare.  

 

4.1.4 Kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

Ägaren säger att han har idag mer tålamod och erfarenheter när det gäller att lösa problem. 

Han känner inte längre samma panik eller stress som han gjorde i startprocessen då han inte 

visste hur problemen skulle lösas. Ägaren anser att det är lättare att ta tag i känsliga 

situationer idag. Orsaken anser han är psykiskt. Orsaken till det är att han är mer medveten att 

det finns lösningar, dessutom har han redan upplevt det en gång.      

Som en första åtgärd för att lösa både kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter idag 

skulle ägaren kontakta fordringsägarna och försöka lösa problemet gemensamt med dem. Han 

säger att han även skulle kontakta sina kunder för att kanske kunna lösa problemet genom 

tidigare inbetalningar från kunder. Ägaren säger att även om det var långsiktiga 

betalningssvårigheter skulle han vända sig till banken men att han är förberedd på ett nej. Om 

det inte fungerar vet han inte hur han ska lösa problemet utan säger att då går företaget i 

konkurs. 

Orsaken till att han vänder sig till fordringsägarna är för att han anser att han har skyldighet 

att förklara vart deras pengar är, även om det ibland inte hjälper speciellt mycket.  Han säger 

att det är ett ansvar som man har som ägare. Det kan ses som en kedja att alla får vänta på sina 

pengar.  
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4.2 Nyföretag B 

4.2.1 Startprocessen 

Nyföretag B är ett tjänsteföretag som har hotell i östra delen av Blekinge som sina främsta 

kunder. Vi fick möjligheten att intervjua ägaren till företaget. Innan ägaren startade det 

nuvarande företaget bedrev han ett företag inom reklambranschen. Ägaren har läst 

företagsekonomi på högskolenivå.  

Ägaren säger att anledningen till att han startade företaget var att han trodde på sin affärsidé. 

Han ansåg att startprocessen var svår. Det han tyckte var svårast var att skaffa sig en bra och 

bred kundkrets och att få företagets ekonomi att gå runt samt att skaffa investeringar var 

väldigt svårt. Ägaren säger ”Min ekonomiska bakgrund hjälpte mig inte mycket”. Ägaren 

berättar att han gick igenom startprocessen i princip själv, han hade lite hjälp från duktiga 

entreprenörer som hjälpte honom med att få ett bra flöde i själva produktionsmomentet och 

logistiken. Han hade även kontakt med Almi Företagspartner, bank och revisor under 

startprocessen. Ägaren anser att entreprenörerna hade den största betydelsen för honom i 

startprocessen men att de även fortfarande har en stor betydelse för honom eftersom han 

fortfarande har kontakt med dem. 

 

4.2.2 Betalningssvårigheter 

Enligt ägaren har de haft betalningssvårigheter. De hade från början fått kontakt med en 

tillräckligt stor kund för att kunna bedriva sitt företag med bara den kunden. Nyföretag B 

skrev kontrakt med kunden och fick i efterhand reda på att kunden redan hade skrivit kontrakt 

med ett konkurrerande företag. Eftersom ägaren trodde att de hade den stora kunden började 

han spendera massor med pengar på maskiner och lastbilar. Det gjorde att Nyföretag B fick 

problem eftersom de inte hade koncentrerat sig på att skaffa sig fler kunder. Ägaren berättar 

att en av orsakerna till att han startade företaget var för att han räknade med den stora kunden. 

När den kunden försvann var han tvungen att börja om från början och söka nya kunder.  

Han säger att han drabbades väldigt hårt på grund av den förlorade kunden och den 

situationen skulle han inte vilja gå igenom igen. När vi frågade om han tog tag i problemet 

direkt när han märkte det eller väntade svarade ägaren ”Ja i princip, men det är klart att jag lät 

det flyta på ett litet tag innan jag tog tag i det och det var inte så jättebra”. 

På frågan om hur en nyföretagare påverkas när de drabbas av betalningssvårigheter svarade 

ägaren ”Inte bra, det blir bara bekymmer, får ett företag bekymmer hamnar de oftast i en ond 

cirkel som gör att deras bekymmer bara blir större och större”.  

 

4.2.3 Informationskällor 

Nyföretag B vänder sig i första hand till sin revisor eller bank när han söker ny information 

angående ekonomirutiner. Ägaren berättar att han vänder sig till dem för att det är enklast och 

han säger ”Vart skulle jag annars vända mig?”. Ägaren säger att han skulle kunna tänka sig 

söka information på Internet, men när vi frågade var på Internet han då skulle söka erkände 

han att han inte visste. På frågan om han anser att informationssökning är ett måste eller en 

möjlighet säger han att han anser att det är en möjlighet, ”Det gäller att hela tiden hitta 

möjligheter för att sänka sina kostnader och att få ett effektivare flöde i företaget”. 
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När vi frågade om han fått någon bra information angående betalningssvårigheter svarade han 

att det hade han inte fått. Ägaren säger att han inte vet vart han skulle kunna ha fått 

informationen ifrån.  

 

4.2.4 Kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

Ägaren säger att det finns skillnader på hur han skulle lösa problem nu eftersom han har fått 

mer vana men även mer erfarenheter angående problemhantering. Han säger att även om han 

är så pass ny i branschen har han fått erfarenhet av hur branschen fungerar och det tror han 

skulle hjälpa vid problem. 

För att lösa de betalningssvårigheter företaget har drabbats av drog han in all personal och alla 

överflödiga kostnader. Företaget hade bara varit igång i knappt ett halvår när ägaren var 

tvungen att dra in allt. Han berättar att han vände sig inte till någon när han hamnade i 

problem utan han försökte lösa problemet inom företaget. När vi frågade vilken hjälp han 

hade velat få säger ägaren att han gärna hade velat ha hjälp med till exempel att få bort 

skatter, ta ett nytt lån från banken. Om Nyföretag B skulle hamna i betalningssvårigheter igen 

skulle han fortfarande inte be någon om hjälp utan säger att då kommer det nog vara lika bra 

att stänga. 

När vi frågade hur han skulle lösa kortsiktiga och långsiktiga problem svarade ägaren att om 

problemet var kortsiktigt skulle han prata med sina leverantörer och kunder, han skulle även 

dra in på personal. Om problemet istället var långsiktigt skulle han först fundera på om han 

fortfarande tror på sin affärsidé och om han vill fortsätta skulle han efter det att han gjort 

samma sak som om problemet var kortsiktigt försökt få mer finansiering. Om han kände att 

han fortfarande inte trodde på sin affärsidé skulle han antingen ansöka om konkurs eller sälja 

till någon konkurrent. När vi frågade om han upplever det som lätt eller svårt att ta tag i 

känsliga problem och be om hjälp säger han ”Det är klart det är svårt att erkänna att ens 

företag inte går bra”.   
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4.3 Nyföretag C 

4.3.1 Startprocessen 

Nyföretag C är ett samhällsägt företag som från början bestod av tre små liknande företag i 

Blekinge.  

VD:n upplevde startprocessen som en spännande och rolig tid. Hon tillsammans med de två 

från de andra orterna genomförde sammanslagningen och tog då det bästa de hade från 

respektive ort. En viktig milstolpe var när de fick nationell finansiering. Finansieringen 

sträckte sig över tre år och Nyföretag C skickade in en ny ansökan. VD:n tyckte det var en 

orolig och tuff tid, att inte veta om de skulle få finansiering igen eller inte. Hon fick senare 

veta att deras ansökan gick igenom och de dubblade dessutom finansieringen. Det tyckte 

VD:n kändes fantastiskt skönt, speciellt i de här kristiderna.  

Den viktigaste kontakten vid startprocessen var styrelseordföranden i Nyföretag C. Han hade 

tidigare varit VD på ett stort företag och är nu väldigt engagerad i näringslivsfrågor. Det var 

även en vice rektor som var viktig då han var hård med att företagen inte bara skulle samverka 

utan att de skulle gå ihop till ett bolag, vilket var viktigt i det strategiska beslut som fattades.  

De viktigaste kontakterna nu är dels där de söker finansiering, företag som de samarbetar med 

och deras nätverk som de successivt har byggt upp med olika kompetenser inom allt från 

juridik och ekonomi till nischkunskaper.  

 

4.3.2 Betalningssvårigheter 

Hon tycker inte att det går att jämföra deras företag med ett litet eget företag eftersom 

Nyföretag C är nationellt finansierade. Nyföretag C har fått extremt mycket att göra på grund 

av all varsel men de får inte mer pengar för det. De kan alltså få dubbelt så mycket att göra 

utan att ha möjlighet att anställa ny personal och det kan vara lite tufft emellanåt säger hon. 

Enligt VD:n har det inte funnits några långsiktiga betalningsvårigheter, däremot har det 

funnits kortsiktiga betalningssvårigheter. I det fallet visste Nyföretag C vad 

betalningssvårigheten berodde på. Betalningssvårigheten löste de genom att prata med en del 

leverantörer. VD:n löste även problemet genom att skjuta på lönen en månad och få dubbelt 

utbetalt månaden efter. Situationen med den kortsiktiga betalningssvårigheten kändes lite 

jobbig men samtidigt var hon lugn då hon visste att det inte gällde någon längre period samt 

att hon visste att pengarna skulle komma in. 

När VD:n märkte att det fanns problem togs det tag i direkt. Att ta tag i problemen direkt 

säger hon är en självklarhet.  De kunde inte styra situationen mer än att först fråga 

finansiärerna varför de inte fått sin finansiering och sedan prata med leverantörerna.  

Nyföretag C är ett samhällsägt företag vilket är en stor skillnad jämfört med om det är ett 

privat företag som får problem. Hon säger att Nyföretag C:s finansiärer förhoppningsvis inte 

går i konkurs då de är staten och regionen. Vi kommer inte att drabbas av de problem av den 

karaktären som ett privat företag kan göra som t.ex. om en stor kund går i konkurs. För 

Nyföretag C handlar det om vad de presterar under deras treårs period, skulle de inte lyckas 

med deras uppgift kanske staten nekar dem pengar och lägger pengarna någon annanstans i 

landet. Det skulle skapa problem för Nyföretag C vilka de skulle få tackla på ett annat sätt för 

att anpassa sig efter situationen tills de hittat ett alternativ till finansiär.   
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På frågan om hur en nyföretagare påverkas när de drabbas av betalningssvårigheter svarade 

VD:n  att be om hjälp är inget hon har några problem med, det är hon van vid. Så länge det 

finns orsaker till problemen är det inte konstigt att be om hjälp.  

 

4.3.3 Informationskällor 

För att söka ny information angående ekonomirutiner säger VD:n att de först och främst 

skulle vända sig till den ekonomiansvariga, därefter revisorn eller revisorerna, då de har en 

bra relation.  Hon säger att anledningen att de vänder sig till revisorerna är att det känns 

naturligt, en självklarhet. En del av revisorerna har gett kostnadsfri rådgivning. Skulle svaren 

inte fås hos revisorn skulle hon gå vidare till antingen Skatteverket eller sina gamla kollegor 

inom bankvärlden.  

Att söka information ser hon både som ett måste och en möjlighet. Bokföring måste göras och 

då krävs relevant information. Sen kan det ju vara en möjlighet, till exempel att gå 

utbildningar, det är en personlig utveckling och effektiviserar arbetet.  

När det gäller betalningssvårigheter säger hon att de anställda kan området 

betalningssvårigheter ganska bra själva, det är Nyföretag C som informerar vidare om det.  

Kunskapen om betalningssvårigheter har VD:n och ekonomiansvariga fått genom erfarenhet. 

VD:n har jobbat på bank i många år och känner väl till hur betalningssvårigheter fungerar och 

vilka möjligheter som finns. Hon anser att antingen VD:n eller någon annan i teamet måste ha 

någon typ av finansiell bakgrund, speciellt då det ligger i just Nyföretag C affärsidé att hjälpa 

till med finansieringsfrågor. Hon tror inte att hon hade jobbat som VD idag i Nyföretag C utan 

sin bakgrund.  

 

4.3.4 Kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

VD:n säger att det varken är lättare eller svårare att ta tag i känsliga situationer idag. ”Är man 

VD har man inget val utan det måste fungera. Man måste ta tag i problemen när de uppstår, 

det är varken lätt eller svårt utan en del i vardagen” berättar hon.   

Om Nyföretag C skulle få kortsiktiga betalningssvårigheter igen skulle de gå tillväga på 

samma sätt som innan. Om de inte hade kunnat lösa problemet genom att prata med 

leverantörerna fanns möjligheten att höja en checkkredit. Hade problemet varit långvarigt 

hade Nyföretag C vänt sig till banken, men skulle de få ett kortvarigt problem igen kommer 

de först att vända sig till leverantörerna. ”Man väljer nog att pussla i första hand” säger VD:n.  
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4.4 Nyföretag D 

4.4.1 Startprocessen 

Nyföretag D är en butik som har funnits i nästan ett och ett halvt år. Vi fick intervjua ägaren. 

Han hade innan starten av företaget bedrivit en privat institution för ungdomar som hamnat fel 

i livet. Ägaren har ingen utbildning inom ekonomi. 

Ägaren berättar att startprocessen gick väldigt lätt, däremot fanns det bakomliggande problem 

som ledde ägaren och hans fru till att starta företaget. Den institution de hade bedrivit innan 

hade inte gått bra eftersom revisorn hade redovisat fel och därför var ägaren skyldiga 

Skatteverket en miljon kronor. ”Jag tycker det är revisorn som ska straffas inte jag, men så är 

lagen. De är vi som driver företaget.” säger ägaren. De ville göra något helt annat från vad de 

gjorde i institutet. Ägaren och hans fru är från Danmark och de besökte alltid en butik i 

Köpenhamn när de åkte ner med ungdomar från institutet. 

Det var från butiken i Köpenhamn som de fick idén, de startade en så kallad franchise av den 

butiken i Köpenhamn. De fick mycket hjälp från ägarna av butiken i Köpenhamn, vilket de 

ansåg var till stor hjälp. De har kunnat rådfråga ägarna, av butiken i Köpenhamn, om precis 

vad som helst, det underlättade startprocessen avsevärt säger ägaren.  

De hade haft kontakt med Almi Företagspartner innan starten, men eftersom ägaren ansåg att 

de var tvungna att starta ett nytt företag så fort som möjligt var Almi Företagspartner bara en 

bromskloss. Almi Företagspartner ansåg att de gick för fort fram och att det finns rutiner att 

gå igenom vid starten av ett företag. De tog även kontakt med banken för att låna pengar men 

blev nekade. Då flyttade ägaren sina huslån till en annan bank där de fick en omvärdering av 

sitt hus, vilket medförde att de fick utrymme för ett nytt lån som gjorde att de kunde starta 

Nyföretag D.  

 

4.4.2 Betalningssvårigheter 

När vi frågade ägaren om de har haft betalningssvårigheter under tiden de bedrivit företaget 

svarade han ”Absolut, massvis, det har inte gått en dag utan betalningssvårigheter” och 

suckar. Han säger att de hade absolut förväntat sig en högre omsättning. Även finanskrisen 

har försämrat omsättningen i butiken. Ägaren berättar att de har idag stora skulder och har 

även gjort en betalningsinställelse hos sina leverantörer och hyresvärd. För att skaffa hjälp 

med att lösa problemet har de haft kontakt med revisorn och banken, men bemötandet från 

banken var nonchalant ansåg ägaren så de slutade be om hjälp från dem. Ägaren berättar att 

tyvärr har de inte tagit tag i problemen direkt för att de har haft mycket att göra och har aldrig 

tid att sätta sig ner och verkligen gå igenom allt som händer. 

På frågan om hur en nyföretagare påverkas när de drabbas av betalningssvårigheter svarade 

ägaren ”Mycket negativt, man har inte tid med de man ska ha tid med när man är 

nyföretagare. De gör ju att klimatet blir dåligt inom företaget. Man får ta en liten bit i taget 

och försöka hinna med så mycket man kan och orkar. Man får göra så gott man kan.”  

 

4.4.3 Informationskällor 

Ägaren säger att de haft problem med Skatteverket eftersom deras revisor, hade redovisat fel 

till Skatteverket och därför har de inte haft råd att söka information från experter inom 

ekonomi. ”Vi valde honom eftersom vi trodde han var bäst inom sitt område.” 
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De hade tur att de fick kontakt med en nystartad revisionsbyrå som hjälpte dem med allt som 

rör ekonomi, helt gratis. Ägaren berättar att han och revisorn har nära kontakt och kan hjälpa 

varandra. Ägaren har till exempel lärt revisorn hur han kan använda bankens 

redovisningsprogram via Internetbanken. När vi frågade ägaren om han kände till några andra 

källor som kunde ge samma information om ekonomirutiner som revisorn ger svarade han att 

det visste han inte, det är inget som har intresserat familjen så han visste inte vart han skulle 

vända sig i så fall.  

Ägaren anser att informationssökning angående ekonomirutiner är ett måste. Han anser att 

nyföretagare inte har någon ledig tid och det betyder att den information som behövs för att 

bedriva företaget måste de få tag på och det fort för att kunna betala sina skulder. 

Ägarens svar på vår fråga om de har fått någon information angående betalningssvårigheter 

var att han tror sig inte ha fått någon information. Det kan hända att de har fått informationen 

men att den hamnat i en stor hög med papper. Den här högen har sedan blivit uppeldad när 

ägaren anser att det har gått så pass lång tid att information i papperna inte är aktuella längre.  

 

4.4.4 Kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

När vi frågade om han ansåg att det finns någon skillnad i hur han löser problem idag med hur 

han löste problem när han startade företaget sa han att det troligtvis inte fanns någon skillnad. 

Möjligtvis att de har lärt sig av de problem de har haft och att de kan använda det vid nya 

problem, men annars finns det ingen skillnad.  

Ägaren berättar att om de hade fått ett kortsiktigt problem skulle de försöka lösa det genom att 

ta kontakt med sina leverantörer och förklara situationen, kanske skjuta upp problemet genom 

att betala lite till alla för att få behålla den relation de har med sina leverantörer. Om 

problemet däremot skulle vara långsiktigt anser ägaren att han skulle börja på samma sätt och 

om det inte fungerade skulle han försöka stoppa tidigare och begära konkurs.  
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4.5 Nyföretag E 

4.5.1 Startprocessen 

Nyföretag E är en reklambyrå som är inriktad mot teknikföretag. Vi fick intervjua ägaren till 

företaget. Innan ägaren startade företaget jobbade han som Advertising Director inom ett 

annat företag. Innan han startade företaget tog ägaren en ekonomikurs på högskolan, 

Företagsekonomi A. 

Eftersom han hade jobbat inom området sedan han var 16 år var det alltid ett mål att kunna 

starta eget. Eftersom han redan innan han startade företaget hade många kunder privat ansåg 

han att det var lämpligt att starta ett företag. Även att han hade kunder från början tyckte 

ägaren att startprocessen kändes tuff eftersom det fanns mycket mer att tänka på än vad han 

hade trott. Ägaren har lärt sig att ett nyföretag behöver betydligt större buffert än vad de tror 

att de behöver i startprocessen, hans tips är att försöka ha en buffert på sex månader. I 

startprocessen hade ägaren hjälp av en god vän som också är revisor. Vännen blev som en 

mentor för ägaren och betydde mycket för ägaren. Ägaren kände att han kunde bolla idéer 

med honom men även att vännen höll honom på rätt spår. Han kontaktade varken Almi 

Företagspartner eller Nyföretagarcentrum vid starten eftersom han inte kände till dem vid 

tillfället. ”Bank och revisor måste man ha kontakt med när man startar ett aktiebolag.” säger 

ägaren.  

 

4.5.2 Betalningssvårigheter 

”Ja det har man alltid som nyföretagare.” Han säger även ”När kunderna sviktar får man lösa 

det.” Han nämner att finanskrisen inte har gjort det lättare för nyföretagare heller. För att 

kunna lösa problemen har han dragit ner på kostnaderna och kontaktat revisorn för att gå 

igenom ekonomin. Han har även vänt sig till sig själv för att skjuta in privata pengar i 

företaget.  Ägaren säger att det inte finns någon bra hjälp för nyföretagare att få eftersom alla 

är mer villiga att hjälpa stora företag och inte de små som kan skapa fler möjligheter för 

marknaden.  

Ägaren säger att med tanke på finanskrisen skulle han aldrig låna pengar på banken och råder 

andra företag att inte heller göra det eftersom det kommer förvärra deras situation. Ägaren 

berättar även att han inte skulle vilja vända sig till Almi Företagspartner för finansiering om 

det verkligen inte var kris. Ägaren förklarar det med att om ett företag vänder sig till Almi 

Företagspartner för finansiering kommer det vara privatpersonen som går i borgen för 

finansieringen och inte företaget så det vill han inte göra. Eftersom ett aktiebolag är en 

juridisk person försöker ägaren inte tänka på betalningssvårigheter utan koncentrera sig på 

viktiga saker som att skaffa fler kunder och sälja sina tjänster. De har haft kunder som även de 

har hamnat i betalningssvårigheter och till och med gått i konkurs. Ägaren berättar att det var 

en dålig erfarenhet eftersom de stack huvudet i sanden och sa inget om det. Efter den 

händelsen är ägaren väldigt noga med att ha en öppen dialog med sina leverantörer och 

kunder. 

På frågan om hur en nyföretagare påverkas när de drabbas av betalningssvårigheter svarade 

ägaren att han tror att nyföretagare inte gärna vill erkänna när de har problem utan väntar in i 

det sista, det är det han har erfarenhet av. Nyföretagarna vill inte släppa ut dålig information 

om hur det går för företaget utan de visar bara ”fina sidan” av företaget. Han tycker inte om 

när nyföretagarna gör på det viset eftersom de inte är ärliga mot sina leverantörer och kunder 

och det anser han inte är ”fair play”. Eftersom status är väldigt viktigt i svenska samhället vill 
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inte folk prata om att de har dålig ekonomi. Han menar att ”En öppen dialog med sina 

leverantörer och kunder ger bättre affärer.”  

 

4.5.3 Informationskällor 

Om han skulle söka ny information angående ekonomirutiner skulle han vända sig till sin 

revisor, eftersom han anser att revisorn sitter med den kunskap som kan hjälpa företaget på 

bästa sätt. Om han inte skulle gå till sin revisor för hjälp vet han inte riktigt vart han skulle 

vända sig. Ägaren nämner att Almi Företagspartner kanske skulle kunna hjälpa till men att 

han inte vet alls vad de har för kunskaper inom området. När vi frågade om han ansåg att 

informationssökning var ett måste eller en möjlighet svarar han ”Då söker man för att man 

behöver informationen så det ser jag som ett måste.” I allmänhet försöker han hålla sig 

uppdaterad inom området genom att läsa Dagens Industri.  

Ägaren anser att han inte har fått någon bra information angående betalningssvårigheter. ”Den 

information eller kunskap jag har fått om betalningssvårigheter är genom egna erfarenheter.” 

Men han anser att om han skulle vilja ha information så är det lätt att få tag på men när vi 

frågade vart han då skulle vända sig visste han inte.   

 

4.5.4 Kortsiktiga och långsiktiga lösningar 

När vi frågade hur han löser problem idag mot hur han löste problem när han startade 

företaget svarar han att det finns en stor skillnad. Idag försöker han lösa problemen mer 

långsiktigt istället för kortsiktigt som han gjorde vid starten. Idag skulle han även vända sig 

inom företaget för hjälp, kanske lösa det genom att skjuta in privata pengar in i företaget 

istället för att låna. ”Idag räknar jag med de konsekvenser som mina beslut har i 

beslutfattandet och utefter det fattar jag besluten.” Idag försöker han på förhand undvika att 

hamna i betalningssvårigheter genom att välja att jobba med stora företag som ger dem stora 

jobb istället för att välja små jobb vilka kan kosta mer än vad Företag E tjänar på dem. 

När vi frågade ägaren om hur han skulle lösa betalningssvårigheter kortsiktigt och långsiktigt 

sa han att om problemet var kortsiktigt skulle han göra åtdragningar av kostnader som första 

åtgärd, därefter skulle han kontakta revisorn för att se om ytterligare åtgärden behöver åtas. 

Om problemet var långsiktigt skulle han gå till banken för lån eller om det gick skjuta in 

privata pengar i företaget för att slippa lånen. Vidare åtgärd skulle vara att öka aktiekapitalet 

eller att börja dra ner på personal, avveckla företaget och kanske hyra ut Nyföretag E till 

större kunder. 
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Empiri - Hjälporganisationer 
Det här kapitlet redogör för de primärdata som samlats in från hjälporganisationer. 

Frågorna som ställdes till hjälporganisationerna kan ses i Bilaga 2. 

5.1 Karlskrona Företag och Hantverksförening 

5.1.1 Hjälpprocessen 

Vi fick intervjua Karlskrona Företag och Hantverksförenings (KFH) VD Eva-Marie 

Andersson. Hennes jobb är att hjälpa nyföretagen etableras i kommunen och att utveckla 

samarbetet mellan kommunen och företagare. KFH anordnar ofta utbildningar och 

kompetensutveckling för nyföretagare. KFH hjälper även nyföretagare med kontakter och 

stöd när det uppkommer problem i företaget.  

Det är ofta när nyföretagaren inte vet vart de ska vända sig som de kontaktar KFH. Då hjälper 

de nyföretagarna med att rikta dem mot rätt kontakter som har expertiskunskap inom det 

området företaget har problem, KFH har experter inom allt från revisorer till jurister. Det 

vanligaste problem de handskas med är de bedrägerier som nyföretagare råkar ut för när de 

blir uppringda av telefonförsäljare. Att telefonförsäljarna har fått nyföretagaren att gå med på 

saker som de inte trodde att de gick med på. Ett annat problem som de handskas med är när 

nyföretagaren känner sig lurade när de får fakturan från sina leverantörer.  

 

5.1.2 Betalningssvårigheter 

VD:n berättar att det är en väldigt allvarlig situation när nyföretaget inte har likviditet att klara 

sig. Nyföretagarna sitter illa till för att de måste dela upp sin tid för att göra allt inom 

företaget, så som kundbemötande, ekonomin och städning. Stora etablerade företag har det 

lättare eftersom de har avdelningar som har hand om de olika delarna av företaget. VD:n 

berättade även att när nyföretagarna hamnar i betalningssvårigheter finns det två olika vägar 

att välja mellan, att fixa problemet genom att hitta felet och på något vis ordna upp det med 

antingen ett nytt lån eller hjälp av leverantörer och kunder. Den andra vägen är tyvärr konkurs 

eller att de likvidera företaget innan det går så långt att de måste begära konkurs. 

 

5.1.3 Informationskällor 

VD:n svarar ”Jag tror att ibland kan det vara så att företagarna är för stolta för att söka hjälp 

direkt när de fått problem och när de kommer till sin bank om de till exempel vill få ett lån 

till, så är problemet redan för stort och det kan vara för sent att hjälpa nyföretagaren. Då hade 

det varit bra om de tagit tag i problemet tidigare och då kanske man hade kunnat reda upp 

saker.” VD:n berättar att eftersom personer oftast är för stolta för att söka hjälp privat kan det 

vara att nyföretagaren även är det när det handlar om problem för företaget. ”Nyföretagarna 

känner nog att de ordnar sig alltid, så säger de inte till förrän de är försent.” 
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5.2 Nyföretagarcentrum 

5.2.1 Hjälpprocessen 

Nyföretagarcentrum arbetar med att hjälpa nyföretagarna med startprocessen i sitt företag. Vi 

fick intervjua företagsrådgivaren Camilla Svensson. Hon beskriver Nyföretagarcentrums syfte 

som ”Nyföretagarcentrums affärsidé är att ge kostnadsfri konfidentiell och objektiv 

rådgivning när nyföretagare funderar på att starta eller är precis nystartat, jag hjälper till att ta 

fram marknadsplaner, affärsplaner och mer analysera själva affärsidén. Sen givetvis kommer 

man till det steget som alla är livrädda för och det är budgeten, ekonomin, Skatteverket och 

sådant. Så där försöker vi sätta upp resultatbudgetar för att se vad de behöver, till exempel hur 

många skor behöver de sälja per dag för att finansiera sitt lager och kan de inte det så kan de 

råka illa ut, det hjälper jag till med i början, hur mycket startkapital behöver de osv. Sedan i 

nästa skede så kopplar jag in Almi Företagspartner, revisorer och banker.” Företagsrådgivaren 

beskriver även skillnaderna mellan Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum, vilka är att 

Almi Företagspartner är statligt ägda till 51 % och Nyföretagarcentrum ägs av kommunen och 

näringslivet. 

Eftersom Nyföretagarcentrum har kompetenta samarbetspartners kan företagsrådgivaren ge 

nyföretagare ett brett professionellt nätverk vid starten av företaget. Även om nyföretagarna 

tar kontakt med företagsrådgivaren när de väl fått problem kan hon skicka dem vidare till en 

expert inom området. Nyföretagarcentrum arbetar mest i förebyggande syfte med 

problemlösning. Nyföretagarcentrum anordnar starta eget kurser där de nu för första gången i 

höstas hade med Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Nyföretagarcentrum har jobbat 

länge för att få med myndigheterna i deras kurser för att nyföretagarna ska se att 

myndigheterna inte är farliga utan att de kan hjälpa nyföretagarna med att undvika att hamna i 

betalningssvårigheter. Nyföretagarcentrum har även en bokföringskurs för de som startat 

företag.  

 

5.2.2 Betalningssvårigheter 

Företagsrådgivaren svarar ”Det är klart att de drabbas negativt vid känsliga problem, det svåra 

för dem är att de inte har någon fritid att slappna av och samla tankarna utan de tänker hela 

tiden på hur det går för företaget.” Hon säger även att enligt Nyföretagarcentrums syn kan inte 

nyföretagaren, som till exempel öppnat en butik, sitta och fokusera på sin bokföring under 

kvällarna utan ska fokusera på sitt varulager och att hitta kunder och då blir det ännu svårare 

för dem att snabbt kunna lösa problemen. Hon berättar att enligt hennes erfarenhet är det 

många nyföretagare som hamnar i problem eftersom de inte förstått att även om de har en 

revisor är det företaget som har det yttersta ansvaret. 

När vi frågade om hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga problem sa hon att 

utifrån hennes erfarenhet löser nyföretagarna kortsiktiga problem genom att gå igenom alla 

sina kostnader och ta bort alla som de känner är onödiga. Om de behöver gå vidare kan 

nyföretagaren se över och dra ner på personal. När en nyföretagare ska lösa ett långsiktigt 

problem går de först igenom samma procedur som för kortsiktiga problem men sedan går de 

vidare med att kontakta revisorn för att gå igenom företagets ekonomi och de kan även ta 

kontakt med Almi Företagspartner och banker för att få finansiering eller ett nytt lån.  
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5.2.3  Informationskällor 

Företagsrådgivaren svarade ”De nyföretagare som startar eget med hjälp av vänner har det 

nog svårare att backa hem och erkänna att det här kanske inte gick. De kanske inte heller vet 

vem de ska kontakta för att få hjälp.” Hon säger även ”Jag tror att de nyföretagare som tagit 

hjälp av experter i startprocessen av sitt företag har redan en gång bett om hjälp eftersom de 

inte haft kunskapen har det enklare att ber om hjälp innan deras problem har blivit för stort. 

Det är kanske därför vi har så bra statistik.” 
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5.3 Almi Företagspartner AB 

5.3.1 Hjälpprocessen 

Almi Företagspartner är ett företag som hjälper nyföretagare och småföretagare med 

rådgivning och finansiering. Almi Företagspartner är som moderbolag ägt av staten, det finns 

19 dotterbolag vilka ägs till 51 % av moderbolaget och 49 % av landsting och regionförbund.  

I Karlskrona erbjuder Almi Företagspartner nyföretagarna hjälp med bland annat finansiering, 

rådgivning inom ekonomi, hjälp med att öka företagets konkurrenskraft och att utveckla en 

stark affärsidé. Vi fick intervjua Joakim Sandell på Almi Företagspartner i Karlskrona, han är 

Affärsutvecklare för Nya och Unga Företag.  När vi frågade Sandell vad Almi Företagspartner 

erbjuder nyföretagare för hjälp när de hamnat i betalningssvårigheter säger han att de kan 

hjälpa dem med att gå igenom företagets situation, analysera företagets ekonomi och 

betalningsförmåga på både kort och lång sikt. Efter det skulle de gå vidare med att försöka 

öka nyföretagarens intäkter och minska kostnaderna. Sandell säger även att om de ser en 

möjlighet i företaget kan Almi Företagspartner erbjuda en viss finansiering. Almi 

Företagspartner råder även alla nyföretagare som hamnat i betalningssvårigheter att ta kontakt 

med sin bank och revisor om de inte redan gjort det. 

 

5.3.2 Betalningssvårigheter 

Sandell svarar att det är klart att nyföretagarna tycker att det är jobbigt och tråkigt att hamna i 

betalningssvårigheter. När vi frågar Sandell hur nyföretagare går till väga med att lösa 

kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter säger han att när det gäller kortsiktiga 

betalningssvårigheter försöker de flesta lösa problemet inom företaget eller med hjälp av 

familj och vänner. När det gäller långsiktiga betalningssvårigheter säger Sandell att utefter 

hans erfarenhet vänder nyföretagare sig till sitt professionella nätverk som bank, revisor och 

Almi Företagspartner. ”Det nyföretagarna verkligen vill ha när de hamnar i långsiktiga 

betalningssvårigheter är experthjälp för att lösa problemet.” ”Jag upplever att de som kommer 

till mig med långsiktiga betalningssvårigheter och ber om hjälp är pinsamt medvetna om sin 

situation men behöver råd och hjälp om vad som är det lämpligaste sättet att lösa problemet 

på.”  På frågan om nyföretagare anser att det är svårare att ta tag i ett problem som de tycker 

är känsliga och pinsamma svarar Sandell ”Jo det kan nog påverka deras agerande eftersom det 

inte är hälsosamt för företaget om problemet det blir känt”. 

 

5.3.3 Informationskällor 

Sandell berättar att när det gäller att ta tag i ett problem beror det på vad det är för problem. 

Om problemet är kortsiktigt ber nyföretagarna om hjälp tidigare än om det är långsiktiga 

problem, då finns det en stor grupp som väljer att blunda för sina problem och väntar in i det 

sista, det är inte bra att de gör det för det betyder att problemet har växt innan de tar tag i det 

och då är det troligtvis svårare att lösa än om de hade tagit tag i problemet direkt och bett om 

hjälp. ”Vissa väljer kanske att blunda och köra vidare tills det är försent, det vill säga vägra 

inse problemet på grund av att de tycker det är pinsamt att avslöja sig.”  
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Analys 
I det här kapitlet appliceras de empiriska slutsatserna på teorin och en analys och tolkning 

presenteras. Egna ställningstaganden och åsikter presenteras i samband med tolkningen. 

Analysen kommer ha sin utgångspunkt i den modell som har presenterats i bakgrunden. 

 

6.1 Sökning av information 
Vi kommer att redogöra vilka informationskällor nyföretagarna vänder sig till och hur 

nyföretagarna ser på sökandet av information, utifrån nedanstående modell som presenterades 

i bakgrunden. 

 

Figur 4: Informationshanteringsmodell 

 

6.1.1 Informationskällor 

I startprocessen var alla nyföretagare eniga om att det var det personliga nätverket som hjälpte 

till med allt från lån av pengar till allmänna råd. Nyföretag A ansåg att även att han använt det 

personliga nätverket i startprocessen så hade den inte någon stor betydelse. Nyföretag E ansåg 

att det var hans mentor som var den viktigaste kontakten vid startprocessen. Nyföretag D hade 

också en sorts mentor i den danska butiken som de franchisade ifrån. Nyföretag B anser att 

det var de entreprenörer som hjälpte honom med produktionsmomenten och logistiken som 

var den viktigaste kontakten under startprocessen. 

Det finns inte några generella likheter, mellan de nyföretagare som deltagit i studien, i vilka 

kontakter som blivit viktigast för nyföretagarna efter startprocessen. Nyföretag A ansåg att de 

viktigaste kontakterna är leverantörer och kunder, får de dåliga varor och höga priser från 

leverantörerna kommer företaget inte få några kunder. Nyföretag C ansåg att de viktigaste 

kontakterna var med de företag som Nyföretag C har samarbeten med. Nyföretag B anser att 

hans viktigaste kontakt nu är fortfarande de entreprenörer som han hade kontakt med under 

startprocessen. Nyföretag E ansåg att den viktigaste kontakten i dagsläget är revisorn. 

När det gäller andra informationskällor som nyföretagarna använder sig av säger Nyföretag D 

och E att de bara använder revisorn. Nyföretag A och B använder bank och Internet för att 

söka ny information. Nyföretag C skulle vända sig till Skatteverket för information som hon 

inte kan få av revisorn, hon skulle även vända sig till gamla kollegor för information.  

Precis som vi funnit i vår empiri använder nyföretagare sig främst av det personliga nätverket. 

Blomqvist och Lundmark diskuterar vikten av ett väl fungerande personligt och professionellt 

nätverk
97

. Om nyföretagaren har väl utvecklade nätverk har de lättare att få hjälp när de 

behöver. Enligt SCB:s undersökning är det mycket vanligt för nyföretagare som inte bedrivit 

företag innan att vända sig till familj och vänner för råd och tips i startprocessen
98

. Även det 
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här såg vi tydligt i vår empiri. Även Kayes undersökning visar att generellt sett vänder sig 

företagare helst till personliga kontakter. Kaye menar att företagaren litar på sina personliga 

källor eftersom de känner att svaren är tillförlitliga och anpassade till just dem.
99

  

Utifrån Kayes matris använder nyföretagarna i startprocessen sig av C – Intern/Informell som 

informationskälla. Med tanke på att nyföretagare ofta inte har så många kollegor inom 

företaget när de startar tolkar vi matrisen att familj och vänner är det samma som kollegor 

inom företaget. Om vi däremot tittar på vilka informationskällor nyföretagarna använder 

löpande i företaget är det revisorn de vänder sig till. Vi tolkar revisorn som en personlig 

rådgivare vilket finns i A – Extern/Informell. Anledningen till att nyföretagarna vänder sig till 

det personliga nätverket är att de känner sig trygga. Det behövs inte lika mycket mod att ta 

kontakt med någon i det personliga nätverket som det gör att ta kontakt med någon i det 

professionella nätverket. Den hjälpen de får från det personliga nätverket är dessutom ofta 

gratis. 

 

6.1.2 Nyföretagarens syn på informationssökning  

Utifrån den empiri som samlats in anser nyföretagarna att sökandet av ny information kan 

både vara ett måste och en möjlighet, det hela beror på situationen. Nyföretagarna anser att 

det är ett måste när det gäller ekonomirutiner, eftersom ekonomin måste fungera för att 

företaget ska kunna drivas. Det kan återkopplas till att företaget i optimalt läge ska vara en 

knowing organisation, Choo menar att företagaren måste vara välinformerad för att kunna 

förutse hot och möjligheter som kan drabba företaget. Även Choos första och tredje steg kan 

kopplas till nyföretagarnas sätt att se på ekonomisk informationssökning, att skapa en 

förståelse om omvärlden och användandet av information för att kunna fatta beslut
100

. 

Nyföretagarna i undersökningen vill däremot poängtera att de ser informationssökning i 

allmänhet som en möjlighet eftersom det ger dem chansen att utvecklas som företagare och 

kunna vid senare tillfälle använda sig av det som de har lärt sig. Det synsättet kan kopplas till 

Choos andra steg, att information används för att skapa ny kunskap
101

. Eftersom 

nyföretagarna ser informationssökning oftast som en möjlighet tyder det på att de vill skaffa 

sig mer kunskap om omvärlden och deras egen situation. Men för att ha användning av den 

nya informationen måste det finnas tid för att förstå och anpassa den till just nyföretagarens 

eller generellt sett företagarens verksamhet och syfte. Anledningen till att de inte söker 

information oftare är dels på grund av att de inte vet vart de ska vända sig. Det kan också bero 

på att de som nyföretagare har mycket att göra, skaffa kunder och marknadsföra företaget för 

att kunna gå runt. Även Frankelius tar upp det när han skriver om strategisk 

informationshantering där han beskriver hur kunskap om omvärlden kan hjälpa företagaren att 

styra sitt företag till högre höjder
102

. 
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6.2 Tillgodogörelse av information 
Här kommer vi att analysera vilka informationskällor som nyföretagaren använder sig av och 

vilka informationskällor nyföretagaren inte använder när de hamnar i betalningssvårigheter. 

 

Figur 5: Informationshanteringsmodell 

6.2.1 Använda informationskällor 

Revisorn var en återkommande informationskälla hos alla nyföretagarna. Det som belystes 

som fördelar med revisorn var att nyföretagarna alltid kunde ringa till revisorn. Hos revisorn 

anser nyföretagarna att de får ett svar direkt i och med att revisorn har erfarenhet av både 

området och företaget i frågan. Nyföretag C tyckte även att det kändes naturligt att ringa 

revisorn när de hade frågor, det eftersom de har kontinuerlig kontakt med revisorn. Nyföretag 

A förlitar sig på att revisorn visar vägen vid letandet av ny information. 

En av de största nackdelarna med att nyföretagarna vänder sig till revisorn är att det blir en 

kostnad för företaget. Det här problemet diskuterar Wendelhof när han skriver att 

nyföretagare inte alltid har kontroll över tillgången av information eftersom 

informationstjänsten kan kosta
103

. De nyföretagare som deltog i studien hade ingen eller 

minimal utbildning inom ekonomi vilket leder till att de litar handlöst på vad revisorn säger, 

vare sig revisorn har erfarenheten eller kunskapen inom området eller inte. 

Nyföretag D hade haft dåliga erfarenheter med sin förre revisor, Nyföretag D valde den 

revisorn för att ägaren trodde att de skulle få den bästa hjälpen med sin ekonomi, men han 

hamnade ändå i problem med Skatteverket på grund av att revisorn hade redovisat fel. ”Jag 

tycker det är revisorn som ska straffas inte jag, men så är lagen. De är vi som driver 

företaget.” säger ägaren av Nyföretag D. Det kan kopplas till Sveriges lagar där det 

poängteras att även om företaget har en revisor är det styrelsen eller om det inte finns någon 

styrelse ägaren som har det yttersta ansvar att kontrollera det revisorn gjort är korrekt
104

. Även 

Svensson på Nyföretagarcentrum poängterar att nyföretagare ofta tror att de slipper ansvaret 

när de har en revisor. Folkesson tar även han upp att det är viktigt för en företagare att ha en 

kunnig och erfaren revisor
105

. 

Nyföretagarna som ingick i studien ansåg att om de skulle vända sig någonstans förutom till 

revisorn för ny information om betalningssvårigheter visste de inte vart de skulle vända sig. 

Många av nyföretagarna hade försökt leta efter information via Internet men inte funnit något 

användbart. Nyföretag E anser att den information eller kunskap som han har om 

betalningssvårigheter har han skaffat genom egna erfarenheter. Nyföretag A berättade även att 

den information som finns tillgänglig i dagsläget inte går att använda inom ett nyföretag 

eftersom informationen är riktad mot stora företag och kedjor.  

När vi sökte efter gratis information via Internet hittade vi inget som skulle vara användbart 

för en nyföretagare. Det är inte bra eftersom det är nyföretagarna som verkligen behöver 

informationen, större företag har ofta kunniga ekonomiavdelningar som sköter allt inom 
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ekonomin medan nyföretagarna ofta bara ha sig själva och revisorn att vända sig till. Det här 

kan kopplas till Folkessons tredje punkt där författaren poängtera att ekonomiavdelningen är 

en viktig del av företaget. Författaren nämner även att en oerfaren ekonom kan ha svårt att 

förutse kommande problem och upptäcker ofta inte problemen förrän det är för sent.
106

 

Eftersom nästan alla nyföretagare i studien inte visste vart de skulle vända sig för information 

angående betalningssvårigheter kan det vara en anledning till att många nyföretagare hamnar i 

betalningssvårigheter. Orsaken kan vara att de inte har någon kunskap om 

betalningssvårigheter och kan inte förutse vad som kommer att hända eller hur de ska lösa 

situationen. 

Som tidigare nämnts litar nyföretagarna fullt ut på vad revisorn säger. En lärdom som kan 

dras är av Nyföretag D:s dåliga erfarenhet av revisorer. Det som nyföretagare skulle behöva 

hjälp med inom det ekonomiska området är att lära sig hur momsredovisning och 

skattedeklarationer ska redovisas och betalas. De bör även kunna läsa och tolka ett bokslut för 

att själva kunna kontrollera revisorns jobb, ett annat förslag som vi anser att Almi 

Företagspartner, Nyföretagarcentrum eller till och med revisorn själva ska föreslår till 

nyföretagaren är att låter en annan opartisk revisor kontrollera boksluten. Det kommer att 

kosta företaget mer men de kommer känna sig säkrare på att redovisningen stämmer. Det 

betyder inte att de slipper ansvaret om det är fel men det gör att felet kan upptäckas tidigare, 

det kan ses som en extra åtgärd eller förebyggande åtgärd för att företaget ska slippa att 

hamna i problem med myndigheterna som Nyföretag D tyvärr gjorde. 

 

6.2.2 Oanvända informationskällor 

Nyföretag A söker information hos banken men säger att den information som banken ger ut 

är svår att förstå. Informationskällorna som Nyföretag A hittar via Internet säger han är endast 

riktad till större företag och därför använder han inte den informationen. Nyföretag B 

använder sig inte av Internet som informationskälla då han inte vet vart på Internet han ska 

hitta den information som han behöver. Nyföretag D använder sig inte av experter inom 

ekonomi då det kostar pengar. En del av den skriftliga informationen som han fått används 

inte. Det för att ägaren lägger den informationen på hög och tror sedan att informationen inte 

är aktuell längre. Nyföretag E nämnde Almi Företagspartner som en informationskälla men att 

de inte använt sig av deras tjänster. Anledningen är att Nyföretag E vet inte inom vilka 

områden som Almi Företagspartner har kunskap. 

En informationskälla som inte nämndes av nyföretagarna var Kronofogden. Svensson på 

Nyföretagarcentrum säger att en anledning att nyföretagare inte vänder sig dit är för att de är 

rädda för myndigheter. Enligt hennes erfarenheter tror nyföretagarna att Kronofogden och 

Skatteverket är mer emot nyföretagare än vad de är villiga att hjälpa dem. Genomgående kan 

vi se att det är främst informationskällor från det professionella nätverket som nyföretagarna 

inte använder sig av. Det kan åter igen kopplas till Blomqvist och Lundmark samt Kaye som 

poängterar att det personliga nätverket och de personliga kontakter är de som företagare helst 

vänder sig till.
107
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6.3 Tillämpning av information 
Vi kommer att analysera hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga 

betalningssvårigheter och även skillnaderna mellan hur nyföretagare löser problemen. För att 

förstå hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter börjar vi med 

att beskriva hur de påverkas när de drabbas av en känslig situation som betalningssvårigheter.  

 

 

Figur 6: Informationshanteringsmodell 

 

6.3.1 Känsliga situationer, betalningssvårigheter 

När vi ställde frågan hur en nyföretagare påverkas när de drabbas av betalningssvårigheter var 

nyföretagarna eniga om att de påverkas negativt av betalningssvårigheter. Nyföretag A säger 

att det gäller att behålla hoppet, det finns alltid en lösning på problemen. Nyföretag E tror att 

om nyföretagare hamnar i betalningssvårigheter sticker de gärna huvudet i sanden för att de 

inte vill erkänna att de har problem och att de inte vill ta tag i problemet för då är det 

verklighet. Nyföretag D säger ”Mycket negativt, man har inte tid med de man ska ha tid med 

när man är nyföretagare. De gör ju att klimatet blir dåligt inom företaget. Man får ta en liten 

bit i taget och försöka hinna med så mycket man kan och orkar. Man får göra så gott man 

kan.” Nyföretag B:s svar på frågan var ”Inte bra, det blir bara bekymmer, får ett företag 

bekymmer hamnar de oftast i en ond cirkel som bara gör att deras bekymmer blir större och 

större”.  

Nyföretag B hamnade i ett stort problem när de trodde att de hade en stor kund som sedan 

visade sig ha skrivit kontrakt med en konkurrent och därmed blev Nyföretag B utan kund och 

var tvungen att börja leta efter nya kunder igen. Det påverkade Nyföretag B på ett negativt 

sätt eftersom han startade företaget på grund av att han trodde att han hade kunden och 

började även köpa maskiner och bilar. Därför var han tvungen att börja om och börja leta efter 

kunder igen. Det här problemet säger Folkesson är en av de stora för företagare, att de bygger 

upp sin verksamhet runt endast en kund, leverantör eller produkt
108

. Folkesson menar att det 

är en stor risk att bedriva ett företag med bara en kund, leverantör eller produkt
109

. 

Kundkontakt tar SCB upp i sin undersökning som ett hinder som nyföretagare har i 

startprocessen
110

. Det kan vara svårt för en nyföretagare att få kontakt med blivande kunder 

när de är nya på marknaden eftersom de oftast känner sig osäkra på sin plats i marknaden. Det 

kan även vara svårt för nyföretagaren att få kunder för att kunderna har oftast redan en 

leverantör som de känner sig säkra med. Kunden vill inte gärna byta eftersom de inte känner 

till nyföretagarens kvalitet men även att byte av leverantör kan kosta mycket tid för kunden. 

Det gör att när nyföretagaren väl fått en kund kan de känna att de klarar sig i början och 

hoppas på pr genom sin kund. 
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Nyföretag C har en annorlunda situation till skillnad från de andra nyföretagen i studien, de 

får finansiering på tre års basis vilket kan ses som ett problem i sig, då de inte vet om de kan 

få mer pengar under tiden och att även om de får mycket att göra kan de inte anställa ny 

personal eftersom de har en så snål budget. Det känner Nyföretag C är väldigt jobbigt men 

anser att de inte kan göra något åt det utan bara göra det bästa av den situation de sitter i. 

Även finansiering anses vara ett hinder för nyföretagare, det kom SCB:s undersökning fram 

till
111

. Nyföretag C har börjat förbereda för om de hamnar i betalningssvårigheter genom att 

de har ansökt om checkkredit hos banken. Att planera inför kriser betonar Mintroff och 

Anagnos är mycket viktigt
112

. 

De flesta nyföretagarna i studien anser att de löser sina problem på ett annorlunda sätt idag än 

vad de gjorde när de startade företaget. Det beror på att de har lärt sig genom egna 

erfarenheter att handskas med olika problem som kan uppstå i ett nyföretag. Choo nämner i 

sitt första steg att erfarenhet kan skapa en förklaring till företagets problem och efter 

diskussioner kan en lösning på problemet skapas, vilket i sin tur leder till ny kunskap. Choo 

skriver även att det är viktigt att bevara kunskapen som finns inom företaget.
113

  

Sett ur Mintroff och Anagnos krishanteringsmodell har vi generellt sett att nyföretagare ofta 

inte planerar för kriser vilket medför att de inte har några krishanteringsmekanismer eller 

system som kan lösa kriser om de uppstår. En annan sak som kan bidra till att förvärra krisen 

inom ett nyföretag är att riskbäraren inom ett nyföretag ofta är nyföretagaren själv, det gör att 

det inte finns någon möjlighet att vända sig dit för hjälp. 

 

6.3.2 Kortsiktiga betalningssvårigheter 

Vid kortsiktiga betalningssvårigheter är alla nyföretagare i studien eniga om att de skulle 

kontakta sina leverantörer för att få längre kredittider och sina kunder för att kunna få in 

pengar fortare. Nyföretag C gjorde även en betalningsinställelse hos kommunen för hyran av 

lokalen när de hade problem. Lundén och Svensson tar upp betalningsinställelse som en 

åtgärd, de menar att det kan vara en mycket bra lösning om problemen är kortsiktiga
114

. Det 

som Lundén och Svensson vill att företagaren ska se upp med är att inte göra en tyst 

betalningsinställelse, ärlighet mot kunder och leverantörer varar längst menar de, om 

företagaren inte är ärliga kan konsekvenserna bli värre och kan leda till att företagets 

leverantörer och kunder inte längre litar på företaget
115

. Enlig den här principen skulle 

Nyföretag A agera eftersom han anser att det viktigaste med att driva ett företag är att vara 

ärlig med sina leverantörer och kunder, även om han förlorar på det.  

 

Nyföretag B skulle förutom att ta kontakt med leverantörer och kunder även dra ner på 

personal om det var ett kortsiktigt problem. Nyföretag E skulle istället dra åt bland företagets 

kostnader och han skulle även kontakta sin revisor för vidare åtgärder. Johnsson et al tar upp 
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en viktig åtgärd för att snabbt få kontroll och stabilisering i en ekonomisk kris är med snabba 

kostnadsåtdragningar
116

. 

Enligt Nyföretagarcentrum är nyföretagarnas första åtgärd att dra ner på kostnader och dra ner 

på personal. Enligt Almi Företagspartner löser nyföretagare kortsiktiga betalningssvårigheter 

genom att vända sig inom företaget eller att be familj och vänner om hjälp. VD:n på KFH 

menar att om betalningssvårigheterna är kortsiktiga kan nyföretagaren lösa det genom 

åtdragning av kostnader, nya lån eller med hjälp av sina leverantörer och kunder. Nellbecks 

kortsiktiga lösningar kan tillämpas på vissa av de kortsiktiga lösningar som nyföretagarna i 

studien har tänkt på, de skulle se över in- och utbetalningar
117

. 

 

6.3.3 Långsiktiga betalningssvårigheter 

Om nyföretagarna i studien skulle få långsiktiga betalningssvårigheter skulle de lösa 

problemet på olika sätt. Nyföretag A skulle begära konkurs. Nyföretag C skulle börja med en 

checkkredit, om problemet fortfarande är stort efter det skulle de vända sig till banken för ett 

lån. Nyföretag B skulle tänka över sin affärsidé och om han fortfarande ville fortsätta satsa på 

den, därefter skulle han förutom de åtgärderna han vidtagit vid kortsiktiga 

betalningssvårigheter ta kontakt med banken för att få mer finansiering. Om Nyföretag B 

däremot inte ville fortsätta satsa på sin affärsidé skulle han begära konkurs eller sälja företaget 

till en konkurrent. Med tanke på att flera nyföretagare tänkte på konkurs som lösning på 

långsiktig betalningssvårighet var chockerande. Med tanke på att de är nyföretagare och 

entreprenörer anser vi att åtminstone rekonstruktion av företaget borde komma före 

alternativet konkurs. 

 

Nyföretag D skulle fortfarande kontakta leverantörerna och sen stoppa verksamheten innan de 

behöver ansöka om konkurs. Nyföretag E skulle försöka skjuta in privata pengar och om det 

var för lite skulle han gå till banken för att försöka få lån. Vidare skulle Nyföretag E öka 

aktiekapitalet eller om problemet var ännu större skulle han dra ner på personal, avveckla 

företaget eller hyra ut företaget till någon stor kund. Nellbeck tar upp löneminskningar som en 

åtgärd på långsiktiga betalningssvårigheter och det är det Nyföretag E indirekt gör när han 

drar ner på personal. Choo nämner att nackdelen med att dra ner på personal är att kunskapen 

som personalen hade försvinner från företaget.
118

 Det kan vara en nackdel för nyföretaget 

eftersom de egentligen tänker kortsiktigt och inte långsiktigt, nyföretagaren anställde 

personalen på grund av deras kunskap och om kunskapen försvinner från nyföretaget kan det 

medföra en stor kostnad för nyföretaget om de i framtiden behöver den kunskapen igen.  

 

Enligt Nyföretagarcentrums erfarenheter går nyföretagarna tillväga med att lösa långsiktiga 

betalningssvårigheter på samma sätt som för kortsiktiga betalningssvårigheter. Efter det tar 

nyföretagarna kontakt med sin revisor för att gå igenom företagets ekonomi och slutligen 

skulle de gå till banken eller Almi Företagspartner för ett nytt lån eller ny finansiering. KFH:s 

VD säger att om nyföretagarna hamnar i långsiktiga betalningssvårigheter kan det vara 

enklast att likvidera företaget innan de behöver begära konkurs. Sandell på Almi 

Företagspartner säger att nyföretagarna oftast ber om hjälp i sitt professionella nätverk när det 

gäller långsiktiga betalningssvårigheter, eftersom de behöver experthjälp för att lösa sina 
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problem. Det kan bero på att nyföretagarna inte har mod att gå till sitt personliga nätverk. 

Sandell säger även att nyföretagaren väntar oftast lite för länge med att be om hjälp vid 

långsiktiga betalningssvårigheter eftersom nyföretagaren vet att det inte är bra för företaget 

om deras problem blir känt.  

 

Att skjuta in privata pengar i företaget är mycket vanligt enligt SCB:s undersökning, ungefär 

86 % av nyföretagare skjuter in privata pengar i företaget. Efter det skulle nyföretagaren 

vända sig till banken för nya lån och det följs av att försöka få in bidrag från myndigheter
119

. 

Det är på det sättet som Nyföretag E skulle agera, först skjuta in privata pengar i företaget, det 

skulle han göra för att slippa räntan hos banken och om inte de privata pengarna räcker skulle 

han gå till banken för lån.  

 

Batchelors definition på vad en kris är de händelser som hotar företagets fortsatta levnad. 
120

 

Den här definitionen passar in på studiens empiriska material då tre av fem nyföretagare anser 

att om de skulle hamna i långsiktiga betalningssvårigheter skulle de begära konkurs. 

 

En likhet mellan kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter är att de flesta nyföretagare 

skulle vid långsiktiga betalningssvårigheter först gå igenom de åtgärder som de skulle lösa 

kortsiktiga betalningssvårigheter med. Vilket var att kontakta leverantörer för förlängd 

kredittid och kunder för att få in pengar fortare.  

 

Den skillnad som vi har märkt mellan hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga 

betalningssvårigheter är att de har lättare att prata om och be om hjälp när det gäller 

kortsiktiga betalningssvårigheter medan när det är långsiktiga betalningssvårigheter vill de 

gärna sticka huvudet i sanden och hoppas på att problemet löser sig själv. Ett nyföretag som 

har betalningssvårigheter och väljer att ta tag i problemet direkt hamnar i ett best case, worst 

case scenario. För att nyföretagaren ska kunna hamna i det scenariot kan de använda sig av 

Mintroff och Anagnos fyra hörnstenar
121

. Hade de istället valt att stoppa huvudet i sanden 

hade de hamnat i ett enbart worst case scenario.  Nyföretagare hoppas i allmänhet att 

problemet löser sig om de bara låter det vara, det är därför de inte tar tag i problemen direkt.  
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Slutsats 
Det här kapitlet tar upp studiens slutsatser och avslutas med förslag på vidare forskning. 

Studiens syfte var att identifiera vilka informationskällor som nyföretagare använder när de 

hamnar i betalningssvårigheter, och att undersöka skillnaden mellan hur nyföretagare löser 

kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter. 

Med hjälp av slutsatserna nedan har vi fullföljt studiens syfte. 

Vår första slutsats som vi har dragit är att under startprocessen vänder sig nyföretagarna sig 

till sitt personliga nätverk för information, råd och finansiering. När det gäller information 

angående ekonomirutiner vänder nyföretagarna sig till sin revisor. Nyföretagarna litar fullt ut 

på vad revisorn säger, både på gott och ont. 

Vår andra slutsats gäller tillgängliga informationskällor angående betalningssvårigheter. Det 

var nästan ingen av de nyföretagare i vår studie som visste vart de skulle vända sig för 

information angående betalningssvårigheter om de inte vände sig till sin revisor. Det skulle 

vara bra om det fanns någon annan informationskälla som kunde ge nyföretagarna den 

informationen redan vid starten av företaget. Då knappt ingen nyföretagare i studien visste 

vart de skulle vända sig visar okunskap inom området och att de inte tänkt på den här formen 

av kris. Nyföretagarna hade ingen plan på hur de ska lösa en kris som den här och har kanske 

inte då heller någon plan för en liknande kris. Att nyföretagare har okunskap inom området 

märks även då de inte ser mekanismer som tyder på ekonomiska problem. 

Vår tredje slutsats är att när nyföretagare hamnar i kortsiktiga betalningssvårigheter agerar de 

genom att kontakta sina leverantörer angående förlängd kredittid och sina kunder angående 

möjligheter till tidigare inbetalning av fakturor. De här åtgärderna anser nyföretagarna skulle 

lösa deras kortsiktiga betalningssvårigheter. Då betalningssvårigheter är ett känsligt ämne kan 

det medföra svårigheter för nyföretagare att prata om det. Nyföretagarna i studien hade mod 

att kontakta leverantörer och kunder för att lösa problemen den här gången. Däremot var det 

ingen nyföretagare som berättade ingående hur de i framtiden skulle undvika att komma i 

likande situationer. Det var ingen som tog kontakt med någon för att lägga upp en plan över 

hur de ska undvika liknande eller samma problem i framtiden. De sa att om de kommer till en 

liknande situation skulle de göra likadant som de gjort tidigare.  

Vår fjärde slutsats gäller nyföretagarnas lösning på långsiktiga betalningssvårigheter. De 

slutsatser vi kan dra utifrån det empiriska materialet är att nyföretagarna i studien anser att de 

kan välja mellan två sätt att lösa problemet, att begära konkurs eller att gå till banken och få 

ett lån. 

Vår femte slutsats gäller skillnaden mellan hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga 

betalningssvårigheter. Den skillnad som har märkts är att nyföretagaren har lättare att prata 

om och be om hjälp när det gäller kortsiktiga betalningssvårigheter. När det är långsiktiga 

betalningssvårigheter vill de gärna sticka huvudet i sanden och hoppas på att problemet löser 

sig själv. 

 

7.1 Reflektioner efter studien 
Enligt oss kan vissa aspekter och slutsatser generaliseras för att kunna användas till andra 

känsliga situationer. De slutsatser som behandlar kortsiktiga och långsiktiga lösningar på 
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problem kan generaliseras till andra känsliga situationer till exempel byte av revisor och 

uppsägning av personal. Vi skulle även kunna tänka oss att våra slutsatser kan generaliseras 

även till småföretag då de är mycket lika nyföretag. Målet med studien var att vi ville visa hur 

verkligheten ser ut för nyföretagare som försöker ta sig ur betalningssvårigheter. Vårt bidrag 

är mer riktat till samhället än ett teoretiskt kunskapsbidrag. 

   

7.2 Vidare forskning 
Utifrån vår studie har vi kommit fram till följande områden som skulle vara intressanta att 

undersöka: 

 Hantering av känsliga situationer i stora företag. 

 Utreda revisorns roll i ett nyföretag. 

 Nyföretagarens kunskaper i ekonomi och hanteringen av betalningssvårigheter. 

 Informationsspridningen mellan myndigheter och nyföretagare angående 

betalningssvårigheter och dess konsekvenser. 
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Bilaga 1. 

Intervju med nyföretagarna  

1. Beskriv ert företag. 

2.  Vad gjorde ni tidigare?  

3. Vilken utbildning inom ekonomi har ni? 

4. Hur kom ni fram till idén att starta ett eget företag?  

           A)Hur var startprocessen?  

           B)Hur upplevde du startprocessen?  

           C) Vem/vilka hjälpte dig under startprocessen?  

D) Vilken betydelse hade …? 

E) Varför hade den just den betydelsen? 

F) Vilken är er viktigaste kontakt? Varför? 

G) Kontaktade du Almi företagspartner/nyföretagarcentrum/bank/revisor? Varför, 

varför inte? 

5. Vart skulle ni vända er för att söka ny information, till exempel om ekonomirutiner? 

A) Varför skulle ni vända er dit?  

 B) Känner ni till fler ställe som kan ge samma information? 

C) Vänder ni er dit? Varför/varför inte? 

D) När ni söker efter ny information, ser ni det som ett måste eller som en möjlighet?  

E) Vad för möjlighet/måste? 

6. Under tiden ni har bedrivit ert företag, har ni haft några känsliga problem, t.ex. 

betalningssvårigheter? 

A) Berätta vad som hände när ni drabbades av betalningssvårigheter? 

B) Varför hamnade ni i den situationen? 

C) Hur gick ni till väga för att lösa situationen? 

D) Vem vände ni er till för hjälp? Varför just den personen? 

E) Fick ni den hjälp ni behövde för att lösa problemet? 

F) Fanns det någon hjälp som ni hade velat ha? Varför just den hjälpen? 

G) Vem skulle ni vända er till idag? Varför just den personen? 

H) Hur upplevde ni hela situationen?  

I) Hur upplevde ni att be om hjälp?  



Louise Hammarlund  Nyföretagarens väg ur betalningssvårigheter 

Malin Jarlbring 

Desirée Karlsson 

                                              

59 

 

 

7. När ni märkte att ni hade problem, tog ni tag i problemet direkt? 

A) Varför/varför inte? 

8. Har ni sökt eller fått någon information om betalningssvårigheter? 

A) Av vem? 

B) Hur ingående var den informationen? 

C) Hur länge hade företaget varit aktivt när ni fick den informationen? 

D) Var Informationen lätt/svårt att få tag på? Varför? 

E) Var Informationen lätt/svårt att förstå? Varför? 

F) Har ni använt er av informationen? På vilket sätt? 

 

9. Finns det någon skillnad i hur du löser problem idag till skillnad från när du startade företaget?  

A) Vad är skillnaden?  

B) Vad skulle ni som företagare göra som första åtgärd om ert företag drabbades av ett 

känsligt problem, till exempel betalningssvårigheter? Varför just den åtgärden? 

C) Upplever ni det lättare/svårare att ta tag i känsliga situationer idag? 

10. Hur tror ni en nyföretagare påverkas när de drabbas av känsliga problem? 
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Bilaga 2 

Intervju med Nyföretagarcentrum, KFH och Almi Företagspartner 

1. Berättar hur ni hjälper nyföretag? 

 

2. Vad erbjuder ni för hjälp om en nyföretagare kommer till er för hjälp med 

betalningssvårigheter? 

 

3. Hur går nyföretagare tillväga när de hamnar i betalningssvårigheter? 

 

A)Kortsiktiga problem? 

 

B)Långsiktiga problem? 

 

4. Vilka vänder nyföretagarna sig till när det hamnar i betalningssvårigheter? 

 

A) Söker de själva efter information om hur de bör hantera situationen?  

 

B) Märker ni när de vänder sig till er, att de är ”pålästa”? 
 

5. Att hamna i betalningssvårigheter kan upplevas som känsligt och pinsamt. Hur 

påverkar det nyföretagarens agerande tror du? 

 

6. Vart vänder sig nyföretagare för ny information om ekonomirutiner? 

 

7. Brukar nyföretagare be om hjälp direkt när de märker att de hamnat i problem eller 

väntar de in i det sista? 


