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Abstract  
Bankruptcy is not a new phenomenon in Sweden, already in 1818 the first 
act of bankruptcy occurred. Apart from the act of bankruptcy is the law of 
priority in debtor’s property. The law regulates in what order the creditors 
gets paid if a company goes bankrupt. Last time the law was updated was on 
the January 1st 2004. The updated version has created a big debate where the 
committee of economic policy at the company association has the opinion 
that the safety basis for the creditors which has gone from 100 per cent to 55 
per cent is something that the small enterprises have to pay for. Opposed to 
the new law of priority that considers having a checking effect on growth, 
two new cluster models have been developed. These two models, Triple 
Helix and Porters diamond model are made for promoting growth and both 
models are used in Sweden. The Triple Helix model involves university, 
government and industry and they all work together to promote new 
innovations. The diamond model is used for locating competitive advantages 
in regions or nations. 
 
The purpose of this study is to describe and analyse why newly developed 
companies go bankrupt within three years. Further more describes and 
analyses what consequences the new law of priority has had on possibility of 
survival in newly developed companies, and what relations there are 
between clusters and bankruptcy within the region of Västra Götaland. The 
study is based on a qualitative inquiry with a hermeneutic view. Further 
more seven informant interviews have been made with two banks, one 
accounting firm, Upplysningscentralen, ALMI business partner and 
Ackordcentralen. 
 
In the conclusion it has appeared a clear pattern that business leaders in 
newly developed companies have misjudged what it means to run a 
company. It appears that the leadership could lack economic and marketing 
skills. It is noticeable that these factors not are industry related but often 
depends on the leaders driving force. The consequence of the new priority 
law is that the banks are using factoring instead of check credits to a wider 
extent. For the companies the updated law has meant that they only have 60 
to 70 per cent cover while using factoring when they are unknown to the 
bank. 
 
Through the interviews with the informants it has clearly appeared that there 
aren’t any connections between newly developed companies that have gone 
bankrupt and clusters in Västra Götalandsregionen. The informants have had 
rather a positive opinion of clusters. 
 
Keywords: Michael Porters diamond model, Triple Helix model, 
bankruptcy, companies



Sammanfattning 
Konkurs är ingen ny företeelse i Sverige, redan år 1818 tillkom den första 
lydelsen av konkurslagen. Vid sidan av konkurslagen finns 
förmånsrättslagen som är den lag som reglerar i vilken turordning som 
fordringsägare får betalt vid en konkurs. Lagen förändrades senast den första 
januari 2004. Ändringen har sedermera skapat en livlig debatt där 
Näringspolitiska kommittén på Företagarförbundet menar att minskningen 
av säkerhetsunderlaget för kreditgivarna som gått från 100 procent till 55 
procent är något som småföretagaren får plikta för. I motsats till nya 
förmånsrättslagen som anses tillväxthämmande har det utvecklats två olika 
klustermodeller, trippelhelix och diamant modellen för att främja tillväxt och 
båda används i Sverige. Trippelhelix innebär att universitet, näringsliv och 
staten arbetar tillsammans för att främja innovation. Diamant modellen 
används för att se konkurrensfördelar i en region eller nation. 
 
Syftet med studien var att beskriva och analysera varför nystartade 
aktiebolag går i konkurs inom tre år. Vidare beskrevs och analyserades också 
vilka konsekvenser den nya förmånsrättslagen har fått på de nystartade 
aktiebolagens fortlevnad och vilka samband som finns mellan 
klustersatsningar och konkurser i Västra Götalandsregionen. Studien bygger 
på en kvalitativ undersökning med ett hermeneutiskt synsätt där sju 
informantintervjuer genomförts med två banker, en revisionsbyrå, 
Upplysningscentralen, ALMI företagspartner och Ackordcentralen. 
 
I slutsatsen framkom det ett tydligt mönster att företagsledarna i nystartade 
aktiebolag har missbedömt vad det innebär att driva ett aktiebolag. Andra 
orsaker är också att ledningen kan ha bristande kunskaper inom ekonomi och 
marknadsföring. Vad som bör noteras är att bristerna inte är 
branschrelaterade utan beror oftast på företagsledarens drivkraft. 
Konsekvensen av nya förmånsrättslagen är att bankerna idag använder sig 
mer av factoring i stället för checkkredit. Lagändringen har för företagen 
inneburit att de endast har en täckningsprocent på cirka 60 till 70 procent vid 
factoring då de är okända för banken.  
 
Genom de intervjuer vi haft med informanterna har det tydligt 
utkristalliserats att det inte råder något samband mellan nystartade aktiebolag 
som gått i konkurs och klustersatsningar i Västra Götalandsregionen. Snarare 
har informanterna haft en positiv uppfattning av klustersatsningar. 
 
Nyckelord: Michael Porters diamant modell, trippelhelix modellen, 
konkurs, aktiebolag
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till undersökningsproblemet. 
Därefter följer en problemdiskussion samt de frågor som uppsatsen ämnar 
besvara. Frågeställningarna följs sedan av en redogörelse av uppsatsens 
syfte, perspektiv och fortsatt disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Konkurs är ingen ny företeelse i Sverige, redan år 1818 tillkom den första 
lydelsen av konkurslagen. I preambeln till 1818 års Conkurslag framgår det 
att: ”I avseende på angelägenheten av allmänt förtroende medborgare 
emellan har Vi inte kunnat undgå att lämna särskild uppmärksamhet åt 
författningar gällande konkurser. Det har visat sig att lagarna i detta 
avseende saknat nödvändig fullständighet och tydlighet samt inte varit 
kraftiga nog att förkomma gäckande å gäldenärernas sida. Så har Vi med 
ständerna funnit gott att upphäva förordningen om avträdes- förmåns- 
boskillnads- och urarva mål av den 28 juli 1798 samt stadga och förordna 
till rättelse och efterföljd” (ukforsk.se, 2007). Sedan den här lydelsen 
tillkom har lagen uppdaterats ett antal gånger och vi har även fått en 
förmånsrättslag.  
 
Förmånsrättslagen är den lag som reglerar i vilken turordning som 
fordringsägare får betalt vid en konkurs och förändrades senast i och med sitt 
ikraftträdande den första januari 2004 (2003:535). Förändringen har enligt 
Martinger1 (2007) inneburit att bankerna gått från särskild förmånsrätt till 
allmän. Konkret innebär det att bankerna numera får ut endast 55 procent 
mot tidigare 100 procent av säkerheten (Solveig Hellquist, 2004). Vidare kan 
bankerna enligt Martinger2 (2007) dra tillbaka sina krediter från företagen 
snabbare än innan lagändringen trädde i kraft. Det här har sedermera skapat 
en livlig debatt där en av dem som har kritiserat det här är Solveig Hellquist 
(2004) i riksdagens motion 2004/05:L324. Hon menar att den nya 
förmånsrättslagen reglerar hur olika fordringsägares anspråk på tilldelning 
vid konkurs ska vägas mot varandra. Vidare menar hon att det också tyvärr 
är regler som riskerar att stjälpa många fler ”friska” företag samt att lagen är 
småföretagarfientlig och tillväxthämmande.  
 

                                                 
1 Sven Martinger, Domare Göteborgs Tingsrätt, 2007-03-01 
2 Sven Martinger, Domare Göteborgs Tingsrätt, 2007-03-01 
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I motsats till nya förmånsrättslagen som anses tillväxthämmande har det 
utvecklats två olika modeller för att främja tillväxt och som används i 
Sverige. Båda har sitt ursprung från USA där den ena är framtagen av 
professor Michael Porter vid Harvard Business School och kallas för 
diamond model (Porter, 1998). Den andra kallas för trippelhelix, och är 
framtagen av Henry Etzkowitz professor inom innovationsorganisation 
(Etzkowitz, 2005).   
 
Porters diamant modell används för att se på vilka konkurrensfördelar 
nationen eller en viss region har. Ett exempel på det är Silicon Valley där 
man enligt modell har samlat tillräcklig med kompetens och resurser på ett 
och samma geografiska område för att vara framgångsrika och världsledande 
inom databranschen (12manage.com, 2007). Porters diamant modell används 
även i Sverige, men då inte på ett strikt porterianskt vis. Ett exempel på ett 
sådant regionalt kluster3 är telecomklustret i Kista. Inom en tioårsperiod har 
det blivit allt vanligare med regionala klustersatsningar i olika delar av 
Sverige (Eklund, Hallencreutz och Lundequist, 2004). 
  
Trippelhelix modellen används i Sverige av den statliga myndigheten 
Vinnova vars uppgift är att främja nya innovationer. Vinnova grundades 
2001, de har idag 180 medarbetare och deras budget för 2007 är 1,7 
miljarder kronor. Trippelhelix modellen innebär att företag, forskare och 
staten arbetar överskridande i varandra för att skapa nya innovationer. En 
förutsättning för att ett företag skall få statligt stöd från Vinnova är att de går 
in i projektet med lika mycket kapital som Vinnova. Som en parallell till det 
här kan nämnas att det i högkonjunktur finns mer kapital att satsa för att 
främja nya innovationer (vinnova.se, 2007).     
 
Sverige befinner sig just nu i en högkonjunktur och enligt en statistisk 
undersökning från ekonomifakta har antalet nystartade företag i Sverige ökat 
med nästan 100 procent, från 22 390 till 44 585 mellan åren 1993 till 2005. 
Under samma period har antalet konkurser i Sverige minskat med 65 procent 
från 16 760 till 5 865 (ekonomifakta.se, 2007). Det är endast årets första 
månad (2007) som antalet konkurser har ökat, och då med fem procent, 438 
jämfört med 416 för 2006 (juridiska.se, 2007) Statistiken mellan åren 1993 
till 2005 illustreras i figuren på nästa sida. 
 

                                                 
3 Kluster avser Porter geografiska koncentrationer av sammankopplade företag, 
specialiserade leverantörer, tjänsteföretag och associerade institutioner 
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Figur 1 Statistik modell över nystartade och konkursade företag Källor: Ekonomifakta (2007) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Fredrik Polland på Upplysningscentralens avdelning för 
företagsinformation kan konkursökningen för januari månad 2007 tyckas 
vara överraskande med tanke på den konjunkturtopp som svenskt näringsliv 
befinner sig i (juridiska.se, 2007). En annan som har uttalat sig gällande 
företagskonkurser är Ackordcentralen som menar att en stor del av de 
nystartade företagen går i konkurs inom tre år (Ackordcentralen, 2007). En 
tänkbar orsak till varför nystartade företag går i konkurs skulle kunna vara 
de nya reglerna vid konkurs, de så kallade förmånsrättsreglerna som gör det 
svårare för företag att låna i bank. Det visar ALMI:s "låneindikator" - en 
undersökning gjord bland bankkontoren i Sverige. Var tredje 
bankkontorschef uppger att utlåningen till företag skulle ha varit högre om 
inte de nya reglerna hade införts vid årsskiftet till 2004. Endast tre procent 
uppger att utlåningen ökat till följd av de nya reglerna (Balans, nr 11, 2005). 
 
Den ökande svårigheten för små företag att låna pengar av kreditgivare 
innebär också att möjligheterna för att satsa pengar på nya innovationer blir 
mer begränsade. Och som nämnts tidigare är en förutsättning för att få bidrag 
till ett trippelhelix projekt från statliga Vinnova, att företaget investerar 
motsvarande belopp (vinnova.se, 2007). Lagändringen kan också ha 
inneburit problem för klustersatsningar som Porters diamant modell, 
eftersom statistik visar på att utlåningen kunde ha varit högre om de nya 
förmånsrättsreglerna inte trätt i kraft (Balans, nr 11, 2005). Ett annat 
problem med klustersatsningar som Porters diamant modell är att man i 
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Sverige inte använder modellen i en strikt porteriansk bemärkelse. Med det 
menas att klusterbegreppet i Sverige används i en bredare definition. Ett 
kluster är vad aktören inom en region väljer att betrakta och definiera det 
som. Ett sådant regionalt kluster kännetecknas här som en process där man 
försöker få igång och förstärka samarbetet mellan företag inom ett strategiskt 
kompetensområde och mellan företag och andra berörda aktörer. Det är 
vidare viktigt att komma ihåg att sådana regionala klustersatsningar inte är 
kompletta i den bemärkelsen som Porter anger (Eklund, Hallencreutz och 
Lundequist, 2004). 
 
Det empiriska materialet som Institutet för tillväxtpolitiska studier (2007) 
redogör för, visar att 62 procent av de företag som startade 2001 fortfarande 
bedrev sin verksamhet tre år senare. Däremot har vi inte hittat något 
empiriskt material som beskriver orsaken till varför så många nystartade 
företag går i konkurs. Vi har heller inte hittat något empiriskt material som 
behandlar eventuella samband mellan klustersatsningar och konkurser samt 
vilken betydelse nya förmånsrättslagen har fått för nystartade företag. Det 
här har gjort oss intresserade av att undersöka följande problemformulering.   

 

1.3 Problemformulering 
 
Vårt huvudproblem är: 
 

• Varför går en så stor del av de nystartade aktiebolagen i konkurs 
inom tre år?  

 
Delproblemen är: 
 

 Hur har förändringen av förmånsrättslagen (2003:535) 
påverkat de nystartade aktiebolagens fortlevnad? 

  
 Vilka samband finns mellan nystartade aktiebolag som gått i 

konkurs inom tre år och klustersatsningar i Västra 
Götalandsregionen?  
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1.4 Syfte 
 
Syftet är att beskriva och analysera varför nystartade aktiebolag i så stor 
utsträckning går i konkurs inom tre år. Syftet är också att beskriva och 
analysera vilka konsekvenser den nya förmånsrättslagen har inneburit för 
nystartade aktiebolagens fortlevnad och vilka samband som finns mellan 
klustersatsningar och konkurser i Västra Götalandsregionen. 
 

1.5 Avgränsningar  
 
Vi har avgränsat oss till nystartade aktiebolag i Västra Götalandsregionen 
som varit verksamma i högst tre år. Ytterliggare en avgränsning är att vi 
intervjuar sju informanter som ligger till grund för det empiriska avsnittet.  
 

1.6 Perspektiv 
 
Den här uppsatsen har ett kreditgivarperspektiv eftersom vi bedömer att 
kreditgivarperspektivet på ett bra sätt hjälper oss att besvarar vår 
problemformulering.  
 

1.7 Disposition  
 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram 
Här tar vi upp den teori som ligger till grund för den här studien. Litteraturen 
har också utvecklat vår förförståelse och skapat ett intresse av att göra den 
här studien. 
 
Kapitel 3 - Metoddiskussion 
I det här kapitlet behandlar vi metodval samt beskriver de tillvägagångssätt 
som vi har valt för att besvara problemformuleringen. 
 
Kapitel 4 - Empiri  
I det här kapitlet sammanfattas den empiriska undersökningen från de sju 
informantintervjuerna.   
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Kapitel 5 - Analys  
Här analyserar och tolkar vi de svar vi erhållit i den empiriska 
undersökningen för att sedan jämföra den med teorin. 
 
Kapitel 6 - Slutsats och fortsatt forskning  
I slutsatsen och slutdiskussionen kommer vi att sammanfatta studien samt att 
besvara problemformuleringen. Här ger vi också förslag på fortsatt forskning 
i ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 
I kapitlet beskrivs aktiebolag, konkurslagen, förmånsrättslagen, Porters 
diamant modell och trippelhelix som utgör den teoretiska grunden för 
uppsatsen.  
 
 

2.1 Teorimodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Teorimodell 
 

Modellen ovan illustrerar kopplingen mellan de olika delarna i den teoretiska 
referensramen och problemformuleringen.  
 
1) I det första avsnittet i den teoretiska referensramen har vi beskrivit vad ett 
aktiebolag är för någonting. Vidare beskrivs vad konkurs är utifrån 
konkurslagen. Pilen mellan konkurslagen och förmånsrättslagen illustrerar 
kopplingen mellan borgenär och aktiebolag som gått i konkurs. Det vill säga 
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att borgenärerna vid konkurs får utdelning på sina fodringar efter vad som 
beskrivs i stycket om förmånsrättslagen.  
2) Pilen mellan förmånsrättslagen och nystartade aktiebolag i Västra 
Götaland som går i konkurs inom tre år beskriver vår första delfråga.  

Det vill säga att vi undersökt vilken påverkan den nya förmånsrättslagen som 
trädde i kraft första januari 2004 fått för de nystartade aktiebolagen 
fortlevnad. 
3 och 4) Vi har i styckena Porters diamant modell och trippelhelix beskrivit 
vad de olika modellerna innebär och hur de används i Sverige. Vidare har 
också beskrivits att båda modellerna går under begreppet klustermodeller 
vilket pilarna visar. 
5) Femte pilen belyser den andra delfrågan, det vill säga kopplingen mellan 
klustersatsningar och nystartade aktiebolags konkurser. 
6) Vidare illustrerar pilarna med nummer sex att vi med hjälp av våra sju 
informantintervjuer har besvarat problemformuleringarna.  
 

2.2 Beskrivning av Aktiebolag 

Aktiebolag är en vanlig företagsform för företag med en eller flera ägare. 
Ägarens personliga ansvar i aktiebolaget är i princip begränsat till det kapital 
som satsas (aktiekapitalet). Det finns en klar skiljelinje mellan ägaren och 
företaget i aktiebolagsformen. Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket 
bland annat innebär att aktiebolaget kan ingå avtal med utomstående. 
Aktiebolaget existerar inte före registreringen och kan därför till exempel 
inte köpa och sälja varor innan registreringen är klar. Aktiebolag tilldelas ett 
organisationsnummer i samband med registreringen. Numret används som 
identitetsnummer för företaget (nutek.se, 2007). 

Det finns två olika slags aktiebolag, privata och publika. Privata aktiebolag 
ska ha ett aktiekapital på minst 100 000 kronor och publika aktiebolag måste 
ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Det är bara publika bolag som 
får sprida aktier till allmänheten, till exempel genom att noteras på börsen 
(Ibid). 

För att ett aktiebolag ska kunna bedriva verksamhet krävs det att bolaget har 
en viss garanterad kapitalbas. Aktiebolagslagens bestämmelser om hur det 
egna kapitalet i ett bolag får hanteras är ytterst en förutsättning för att 
delägarna ska vara befriade från ett personligt betalningsansvar för bolagets 
förpliktelser. Det innebär att så snart en misstanke om att hälften av 
aktiebolagets egna aktiekapital är förbrukat ska en så kallad 
kontrollbalansräkning upprättas. Om kontrollbalansräkningen visar att det 



 9 
 

egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska 
styrelsen snarast möjligt hänskjuta frågan om likvidationsplikt till 
bolagsstämman. Om bolagsstämman inte beslutar att bolaget ska träda i 
likvidation har bolaget åtta månader på sig att återställa hela aktiekapitalet. 
Inom denna period måste bolaget hålla minst en ny stämma. På den ska 
styrelsen presentera en ny aktuell kontrollbalansräkning. Om den andra 
kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet uppgår till minst hela det 
registrerade aktiekapitalet är likvidationsplikten undanröjd. Om så inte är 
fallet och bolagsstämman inte fattar beslut om likvidation eller om den andra 
kontrollstämman inte hålls inom föreskriven tid, ska styrelsen hos tingsrätten 
ansöka om likvidation. Sådan ansökan ska ske inom två veckor från 
kontrollstämman, eller från när den senast skulle ha hållits (ey.com, 2007). 
 

2.3 Konkurslagen 
 
Förutsättningar för att någon skall kunna försättas i konkurs är att gäldenären 
är insolvent eller med ett annat ord på obestånd. Med det här menas att han 
inte kan betala sina skulder och att det här endast inte är något tillfälligt. Att 
skulderna överstiger tillgångarna behöver inte innebära att man är insolvent. 
Ett exempel på det kan vara en person som studerat och då tagit lån, som 
saknat tillgångar men som kan betala sina skulder i den takt de förfaller, en 
sådan person är inte insolvent (Sveriges rikes lag, 2007).  
 
Det finns två sätt att bli försatt i konkurs: 
 

• det ena är då företagaren själv lämnar in ansökan om att bli försatt i 
konkurs.  

 
• det andra sättet är om någon annan person ansöker om att försätta 

gäldenären i konkurs. Ett villkor för det är att den personen måste 
göra sannolikt att gäldenären är på obestånd för att få honom försatt 
i konkurs.  

 
En gäldenär anses vara på obestånd, om han inte kan motbevisa det. En 
person som har fullgod säkerhet för sina fordringar genom panträtt eller 
borgen kan inte försätta gäldenären i konkurs (Ibid). 
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2.4 Förmånsrättslagen 
 
Förmånsrättslagen innebär att borgenärerna vid utmätning eller konkurs har 
inbördes rätt till betalning. Lika rätt till betalning innebär att varje borgenär 
får betalt i förhållande till sin fordran. Förmånsrätt till betalning kan vara 
särskild eller allmän, särskild förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs 
samt avser viss egendom och går före allmän förmånsrätt. Allmän 
förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i 
gäldenärens konkursbo (notisum.se, 2007). Det som ingår i den särskilda 
förmånsrätten enligt den nya förmånsrättslagen är bland annat: 
 

1. sjöpanträtt och luftpanträtt, 
2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för 

fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller 
underrättelse,  

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i 
luftfartyg och reservdelar till luftfartyg, 

4. registrering av båtbyggnadsförskott,  
5. Förmånsrätt i fast egendom följer med: 

1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna 
punkt, 
2. inteckning i egendomen. 

6. Förmånsrätt i tomträtt följer med: 
1. fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till 
betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller 
konkursansökningen gjordes, 
2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna 
punkt, 
3. inteckning i tomträtten. 

 
Vidare har särskild förmånsrätt på grund av utmätning företräde framför 
särskild förmånsrätt på grund av inteckning (Ibid).  
 
Vad som avses med allmän förmånsrätt enligt nya förmånsrättslagen är 
följande: 
 

1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i 
konkurs och för beslut att ett dödsbos egendom skall avträdas till 
förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och 
bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före 
konkursbeslutet, 
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2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör enligt lagen 
(1996:754) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt nämnda 
lag eller konkurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, 
om fordringen avser tid inom sex månader innan 
konkursansökningen gjordes eller därefter. 

3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som nämnts under 2 
vidtagits med rekonstruktörens eller tillsynsmannens godkännande 
eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas 
bästa, 

4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med 
rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion 
enligt lagen om företagsrekonstruktion. Förmånsrätt enligt punkten 
ett gäller endast i den mån beloppet med hänsyn till 
omständigheterna är skäliga (notisum.se, 2007).   

 
Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på ersättning för uppdrag att 
fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag eller annan författning och 
för uppdrag som avser upprättande av räkenskapsmaterial till fullgörande av 
bokföringsskyldighet som är föreskriven i sådan ordning, i den mån 
ersättningen avser arbete som har utförts de senaste sex månaderna innan 
konkursansökningen kom in till tingsrätten (Ibid). 
 
Allmän förmånsrätt följer därefter med företagsinteckning. Förmånsrätten 
gäller i 55 procent av värdet av den egendom som återstår sedan borgenärer 
med särskild förmånsrätt har fått betalt (Ibid). Näringspolitiska kommittén 
på Företagarförbundet menar att det är helt uppenbart att minskningen av 
säkerhetsunderlaget för kreditgivarna som gått från 100 procent till 55 
procent är något som småföretagaren får plikta för. Factoring4, leasing5 och 
borgen har nu blivit de vanligaste åtgärderna från bankerna för att säkerställa 
krediterna. Konsekvensen av det är hårt åtsatta småföretagare och instabila 
företag. Företagarförbundet motsatte sig lagen och krävde en 
konsekvensanalys före beslut, trots det fanns det en majoritet i riksdagen 
som var för den nya lagen (ff.se, 2007). Figuren nedan visar på de 
förändringar som lagändringen har inneburit där bland annat bankerna har 
gått från särskild förmånsrätt till allmän.  
 

                                                 
4 Factoring innebär att ett företag finansierar sig genom belåning eller försäljning av 
sina kundfordringar till ett finansbolag (fakturabelåning resp. fakturaköp).   
5 Leasing är en kreditform som innebär att företag i stället för att köpa utrustning 
(t.ex. maskiner, bilar, datorer) hyr den av tillverkare eller leasingbolag 
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Figur 3 Skillnad före och efter nya förmånsrättslagen Källa: Thomas Liljeberg Upplysningscentralen 
(2007) 
 

2.5 Porters kluster och diamant modell 
 
Michael Porter gav 1989 ut en bok där han studerade ett tiotal länders 
konkurrenskraft. Genom att identifiera ländernas främsta exportprodukter 
studerade han sedan de produktionssystem som utvecklats kring dem. Det 
visade sig att det fanns ett stort antal verksamheter som bland annat stödde 
produktionen av exportprodukten. Porter kallade produktionssystemet för 
kluster som han förklarade med sin så kallade diamant modell. Porter 
observerade också att många av de studerade klustren var regionalt 
koncentrerade (analys.ilvismedia.se, 2007).  
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Enligt Porter (1998) visar diamant modellen på konkurrensfördelar som kan 
hjälpa nationen att förstå den framskjutna placering som de har i den globala 
konkurrensen, men den kan också användas för att se viktiga geografiska 
regioner. 
 
Porter (1998) säger också att traditionella ekonomiska teorier omnämner 
följande faktorer för att konkurrera i vilken industri som helst: 
 

 Land 
 Kapital 
 Naturliga resurser (mineraler och energi) 
 Arbetskraft 
 Infrastruktur 

 
Porter (1998) säger vidare att en oförminskad industriell tillväxt knappast 
någonsin byggts på ovan nämnda grundläggande ärvda faktorer. En stor 
mängd av sådana faktorer kan faktiskt underminera konkurrensfördelar. Han 
introducerar ett koncept kallat för kluster eller grupper av sammankopplade 
företag, leverantörer, besläktade industrier och institutioner, som uppstår på 
bestämda lägen (Ibid)  
 
Porter menar att kluster kan inverka i en konkurrens på tre sätt: 
 

 De kan öka produktiviteten hos företagen i klustret 
 De kan driva innovation på det här området 
 De kan stimulera till nya affärer inom det här området (Ibid) 

 
Med kluster avser Porter geografiska koncentrationer av sammankopplade 
företag, specialiserade leverantörer, tjänsteföretag och associerade 
institutioner. För att ett kluster skall uppstå krävs det att kompetensen är 
samlad samt att det finns tillräckligt med resurser för att man skall uppnå en 
viss nivå som ger en nyckelposition i en given lönande bransch. Vidare skall 
det här ge en avgörande hållbar konkurrensfördel över andra platser, eller en 
världsledande ställning på området (Ibid). Ett välkänt exempel är Silicon 
Valley (12manage.com, 2007). På nästkommande sida visas den figur som 
Porter har tagit fram för att se en region eller ett lands konkurrensfördelar. 
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Figur 4 Porters diamant modell Källa: (Porter, 1998) 
 

1) Strategi, struktur och rivalitet  
Eftersom varje lands statliga styrning medför att företagen är konstruerade, 
organiserade, styrda på olika sätt och har olika förutsättningar. Vidare driver 
den direkta konkurrensen företag till att arbeta för en ökad produktivitet och 
innovation (Porter, 1998). 
 

2) Efterfrågeförhållanden 
Om kunderna i en ekonomi är mycket krävande ökar trycket på företagen att 
ständigt förbättra sin konkurrensförmåga via innovativa produkter och ökad 
kvalitet (Ibid). 
 

3) Underleverantörer och kompletterande industrier 
Lokal närhet till underleverantörer (upstreams) eller kompletterande 
(downstreams) industrier gör utbytet av information lättare och främjar ett 
ständigt idéutbyte och innovationer (Ibid). 
 

4) Villkorsfaktorer 
Enligt Porter är ”nyckel” faktorer något som skapas och inte något som 
övertas. Sådana fackmässiga faktorer är till exempel i en produktion, det 
kompetenta arbetet, kapital och infrastrukturen. Varje nation har faktorerna 
för produktion som är nödvändiga för att konkurrera inom vilken industri 
som helst. De faktorerna är oftast brett beskrivna som land, arbetskraft och 
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kapital och genererar inga konkurrensfördelar i till exempel strategiskt 
utpräglade industrier. Men en nation kan nå konkurrensfördelar om de till 
exempel har låg avlönad arbetskraft eller om arbetskraften är hög utbildad 
(Porter, 1998). 
 
5) Regeringens roll 
I Porters diamant modell menar han att regeringens roll är att agera som en 
katalysator och en utmanare för att uppmuntra och/eller ”pusha” företag till 
att öka deras ambitioner för att företagen ska producera konkurrenskraftigare 
och mer avancerade produkter. Vidare är de också oftast en stor köpare av 
företagens produkter, vilket också stimulerar underleverantörer och 
kompletterande företag (Ibid). 
 

2.5.1 Porters diamant modell på svenskt vis 
 
Klusterbegreppet har som tidigare nämnts kommit att användas vidare än i 
strikt porterianskt bemärkelse. Definitionen av ett kluster är då oftast 
bredare, vilket betyder att ett kluster är vad en aktör inom en region väljer att 
betrakta och definiera som ett kluster. Ett regionalt kluster kännetecknas i 
det här sammanhanget av en process där man försöker att få igång och 
förstärka samspelet mellan företag inom ett gemensamt strategiskt 
kompetensområde och mellan företag och andra berörda aktörer. Det är 
vidare viktigt att komma ihåg att sådana regionala klustersatsningar inte är 
kompletta så som Porter anger (Eklund, Hallencreutz och Lundequist, 2004). 
En liknande uppfattning har även Koo Jun (2004) som menar att det finns en 
liten samstämmighet mellan definitionen och hur man identifierar ett 
industriellt kluster. Företag kan hamna på samma ställe då de letar efter 
kvalificerade leverantörer eller en stor grupp av välutbildad arbetskraft. 
Därför kan industrikluster variera beroende på vad det är som binder 
samman formella och informella band mellan företagen. 
   
Under de senaste 10 åren har den mer ”friare” användningen av 
klusterbegreppet kommit att bli mer vanligt förekommande i regionalt 
utvecklingsarbete. Mängder av exempel på sådana satsningar kan ges, från 
Nord Amerikanska delstater, Australien och Nya Zeeland till Europeiska 
länder som Storbritannien och Danmark och även Sverige (Eklund, 
Hallencreutz och Lundequist, 2004). 
 
Enligt Eklund, Hallencreutz och Lundequist (2004) är en sådan 
klustersatsning telecomklustret i Kista utanför Stockholm. Telecomklustret 
kärna innefattar verksamheter som rör överföring av tal, data och bild samt 
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de serviceenheter som är knutna till de här verksamheterna. Övriga 
branscher i klustret, utgörs till exempel av handel, dator industri och 
nätdriftsstationer (Eklund, Hallencreutz och Lundequist, 2004).  
 

2.6 Trippelhelix modellen 
 
Trippelhelix modellen har trots att det är en enhetlig modell för innovationer 
två olika utgångspunkter. Den första är centralmodellen där staten 
kontrollerar den akademiska världen och näringslivet. Den andra är laissez 
faire modellen, där näringsliv, högskola och staten agerar var för sig och 
bara samspelar med varandra i begränsad utsträckning över tydligt 
markerade gränser. Den nya utvecklingen leder fram till det tredje 
alternativet, trippelhelix som innebär att de tre sfärerna behåller sina särdrag 
och egna identiteter men också tränger in i varandras roller för att skapa nya 
innovationer som figuren nedan visar (Etzkowitz, 2005). 
 

 
 

Figur 5 The Triple Helix Model for Economic Development Källa: (Skycab, 2007) 
 
Bakgrunden till den nya trippelhelix modellen är problematiken av att det 
ofta finns ett gap mellan den kunskap som universiteten skapar och den 
kunskap de faktiskt använder. Enligt Henry Etzkowitz (2005) professor inom 
innovationsorganisation finns det idag en pågående debatt om universitetens 
roll. Den består i huvudsak av två uppfattningar. Enligt den ena bör 
universiteten ägna sig uteslutande åt forskning och utbildning och hålla sig 
så oberoende av kommersiella värden som möjligt. Enligt den motsatta 
uppfattningen är det universitetens skyldighet att ta hand om de idéer som 
spirar ur skattebetalarnas pengar (esbri.se, 2007).  
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Etzkowitz (2005) menar vidare att universiteten i dag kan sägas uppleva en 
andra revolution. Den första revolutionen inträffade under förra sekelskiftet, 
när 1800-tal blev till 1900-tal. Då handlade debatten om huruvida 
universiteten verkligen skulle syssla med forskning vid sidan av 
undervisningen. I dag däremot ses det som självklart att våra universitet och 
högskolor bedriver forskning och utbildning. Men att de även ska vara 
engagerade i den ekonomiska och sociala utvecklingen råder det alltså 
delade meningar om, men de revolutionära tankarna får allt starkare fäste 
(Etzkowitz, 2005). 
  
Trippelhelix modellen är ett led i den senare debatten om att företag, 
forskare och offentlig verksamhet (staten) arbetar överskridande i varandra. 
Etzkowitz (2005) ser idag i USA hur de här sfärerna närmar sig varandra och 
antar varandras roller. De är inte längre separata, utan överlappar varandra. 
Det startas företag på universiteten och staten har en mer aktiv roll som 
riskkapitalist (Ibid). 
 
Enligt en vetenskaplig artikel av Henry Etzkowitz och Jose Manoel Carvalho 
de Mello (2004) säger de att meningen med trippelhelix modellen är att 
universiteten skall spela en större roll i samhället, den så kallade ”third 
mission”. Vidare säger de också att trippelhelix modellen skall användas för 
att förbättra villkoren för innovationer i vårt kunskapsbaserade samhälle och 
nyckeln till det är att universitet, industri och staten samarbetar över 
gränserna. Att företagen är med i modellen beror på att de producerar varor 
och tjänster, staten för att de kan hjälpa till med kontraktuella relationer som 
kan garantera stabilitet på marknaden och universiteten är källan till ny 
kunskap och teknologi (Etzkowitz och Carvalho de Mello, 2004)   
 

2.7 Vinnova 
 

Vinnova är en statlig myndighet som använder sig av trippelhelix modellen i 
sitt arbete med att främja tillväxten i Sverige. Myndigheten har idag cirka 
180 medarbetare och lyder under näringsdepartementet. Vinnova grundades 
2001 och har till uppgift att höja tillväxten och välståndet i Sverige. För det 
här har de en årsbudget på 1,7 miljarder kronor att förfoga över. Deras 
ansvarsområde är att främja innovationer kopplade till forskning och 
utveckling, det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller 
processer med vetenskaplig bas. De har också till uppgift att finansiera den 
behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett 
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välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga 
kring det arbetet (vinnova.se, 2007). 

Ett av forskningsprojekten är det som har ingåtts med Volvo Aero 
tillsammans med Luleås tekniska universitet. Här satsar Vinnova och Volvo 
Aero vardera 63 miljoner på att ta fram bränslesnålare och därmed också 
mer miljöanpassade flygplansmotorer. Projektet startade 2007 och kommer 
att löpa fram till 2010 (newsdesk.se, 2007). Vinnova är även delaktig i ett 
stort projekt i fordonsindustrin. Projektet omfattar 400 företag varav hälften 
utgörs av leverantörsföretag, teknikkonsulter och institut. Den andra hälften 
arbetar hos de fyra stora fordonstillverkarna, AB Volvo, SAAB, Scania och 
Volvo Personvagnar (vinnova.se, 2007). 
 

2.7.1 Hur Vinnova arbetar 
 
Vinnovas alla satsningar vägleds av ambitionen att utveckla starka 
forsknings- och innovationsmiljöer samt att få Sveriges innovationssystem, 
där FoU är av betydelse, att fungera bättre (Ibid).  
 
Varje innovationssystem har sina egna förutsättningar. Därför börjar 
Vinnova med att identifiera viktiga aktörer i innovationssystemet. Därefter 
studeras hur aktörerna samverkar vidare analyseras hinder och möjligheter. 
Det här kallas för en innovationssystemsanalys och är det första steget i 
arbetsprocessen (Ibid). 
 
Nästa steg är att utveckla program som inkluderar behovsmotiverad 
forskning och effektivisering av innovationssystem med syfte att försöka 
undanröja hindren och utveckla möjligheterna. De här programmen är 
baserade på den tidigare gjorda analysen. Det gör de vanligtvis genom att 
bjuda in forskare som får komma in med ansökningar inom ett specificerat 
område. För att Vinnova hela tiden skall utvecklas och bli bättre så 
utvärderas effekterna både under programmets gång lik väl som efter 
programmets slut (Ibid). 
 
Viktiga utgångspunkter för Vinnovas olika program är: 
 

 att de eftersträvar ett effektivt samspel med övriga program 
både inom Vinnova och hos andra forskningsfinansiärer. 

 
 kravet på samfinansiering som innebär att Vinnovas medel 

fördubblas.  
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 att de i sina program strävar efter ett internationellt samspel. 

 
 strävan efter en samverkan mellan företag, forskare och 

politik/offentlig verksamhet så kallad trippelhelix 
(vinnova.se, 2007). 

 
  



 20 
 

3. Metoddiskussion  
I kapitlet beskrivs varför vi har valt ett hermeneutiskt synsätt och en 
kvalitativ metod med ett induktivt angreppssätt.  Vidare redogörs för hur vi 
ska uppnå en godtagbar validitet och reliabilitet, samt hur information 
samlats in och hur informantintervjuerna har utförts. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I studien har vi utgått ifrån det hermeneutiska synsättet för att tolka 
verkligheten och undersöka vår frågeställning. Vi kommer att ställa ett antal 
frågor till våra informanter som vi sedan tolkar och sammanställer i vår 
analysdel. Genom de svar vi får i den empiriska undersökningen kommer vi 
att tolka verkligheten för att söka svar på vår frågeställning.  
   
Enligt Wiedersheim och Eriksson (1987) är det synsätt som länge dominerat 
forskningen den positivistiska vetenskapsuppfattningen. Positivismen 
förespråkar avbildning och enkelt uttryckt kan man säga att avbildning är att 
visa på det som är. När det gäller forskningens resultat förespråkar 
positivismen den förklarande tolkningsmodellen för att finna kausala 
samband (Johansson-Lindfors, 1993). Den logiska positivismen förutsätter 
användning och tolkning av kvantitativa och i synnerhet då statistiska 
metoder.  
 
Under 80-talet pågick en debatt om paradigm (forskningsideal) som blivit 
mycket betydelsefullt inom samhällsforskningen. Denna kritiska debatt har 
lett till att andra synsätt som hermeneutiken vuxit fram (Wiedersheim och 
Eriksson 1987). Hermeneutiken förespråkar tolkning som enkelt uttryckt 
handlar om att ge betydelser. En hermeneutiker är aktivt med engagerad i 
händelseförloppet och därmed en aktör och inte en utomstående observatör 
som i positivismen (Ibid).  
 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Vi har i den här studien valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom 
vi kommer att ställa ett begränsat antal öppna frågor som ger informanterna 
möjligheten att utveckla sina svar. Intervjufrågorna kommer att ställas till sju 
olika informanter, två banker, en revisor, ackordcentralen i Borås, 
Upplysningscentralen och ALMI företagspartner. Anledningen till varför vi 
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har valt det här tillvägagångssättet är att den kvalitativa metoden ger 
utrymme för informanterna att utveckla sina svar och oss en möjlighet att 
tolka innebörden i svaren genom den närhet som skapas genom 
intervjuförfarandet. Samt att vi anser att den lämpar sig bäst på den 
problemformuleringen vi valt.   
 
En kvalitativ metod innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har 
primärt ett förstående syfte. Inriktningen ligger inte på att pröva om 
informationen har en generell giltighet utan kännetecknas av närhet till den 
källa vi hämtar vår information ifrån (Holme och Solvang 1997).  
 
Den kvalitativa metoden kan ses som ett samlingsbegrepp för 
tillvägagångssätt som i större eller mindre utsträckning kombinerar följande 
fem tekniker: direkt observation, deltagande observation, informant- och 
respondent intervjuer samt analys av källor (McCall och Simmons, 1969).  
 
En fördel med den kvalitativa metoden är att frågeställningen kan ändras 
allteftersom själva undersökningen förändras. Nackdelen är enligt kritiker är 
att alla inte klarar av att behärska metoden och därför kan man inte få full 
insyn i problematiken (Holme och Solvang 1997).   
 
Den andra metoden är den kvantitativa som är mer formaliserad och 
strukturerad. Metoden är i större utsträckning präglad av kontrollen från 
forskarens sida. Den definierar vilka förhållande som är av särskilt intresse 
utifrån den frågeställning man valt. Metoden innebär också att 
standardiserade frågor med förutbestämda svarsalternativ används. 
Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i 
förhållande till informationskällan. Det här är nödvändigt för att man ska 
kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om 
resultatet vi kommit fram till gäller alla de enheter vi önskar att uttala oss 
om. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ 
information (Ibid). Men det är inget vi kommer att använda oss av i 
uppsatsen.   
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3.2 Ansats 
 
Vår studie bygger bland annat på den litteratur vi läst och framför allt då 
förmånsrättslagen, trippelhelix och Porters diamant modell. Utifrån den här 
teorin kommer vi sedan att jämföra och analysera de svar vi fått från den 
kvalitativa empiriska undersökningen. Det vill säga att vi kommer bland 
annat låta informanterna utveckla vad de tror att orsaken är till varför så 
många nystartade företag går i konkurs. Vi har därför valt att använda ett 
induktivt angreppssätt i vår forskning eftersom vi kommer att genomföra 
personliga intervjuer. De kommer sedan att ligga till grund för den empiriska 
undersökningen som utgör en stor del i forskningen för att bidra med ökade 
kunskaper inom problemområdet.  
 
Det induktiva angreppssättet är ett av tre angreppssätt som används inom 
samhällsvetenskapen och det induktiva (empiristiska) angreppssättet är lätta 
att finna inom de humanistiska vetenskaperna. Den deduktiva ansatsen 
dominerar inom naturvetenskapen och båda ansatserna är vanliga i 
samhällsvetenskap. I det faktiska forskningsarbetet finns ofta både induktiva 
och deduktiva inslag. Ekonomisk teori är vanligen deduktiv, medan 
marknadsföringsforskning ofta är induktiv (Wiedersheim och Eriksson, 
1987). Närliggande den analytiska induktionen är också den så kallade 
abduktionen. Abduktion har tillkommit som en reaktion på begränsningarna 
i deduktionen och induktionen och anses av dess förespråkare vara en 
växelverkan mellan de deduktiva och det induktiva angreppssättet 
(Sköldberg, 1991). 
 
I syfte att åstadkomma avbildning tillämpas vanligen ett deduktivt 
angreppssynsätt det vill säga forskaren går från teori till empiri. 
Kunskapsbildaren bygger upp en teori eller modell som skall avbilda 
verkligheten och/eller beskriva hur den företeelse som står i fokus fungerar. 
För att närma sig den empiriska verkligheten styrs man vid deduktion av den 
i förväg uppställda teorin om hur verkligheten är och det nödvändiga är att 
verifiera eller falsifiera teorin. Det här görs med statistiskmetod och 
hypotestest (Johannson-Lindfors, 1993). 
 
Induktion är det redskap med vars hjälp forskningen går från empiri till teori. 
Gemensamt för induktivt orienterade ansatser är sättet att närma sig den 
empiriska verkligheten.  Och i första hand styrs det av den kunskap eller 
förståelse som utvecklas efter hand. Forskningsprocessen kan här igenom 
inte helt planeras och utformas före de empiriska studierna utan måste växa 
fram parallellt med forskningsprojektets genomförande. Öppenhet och en 
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frågande och/eller ifrågasättande attityd hos forskaren är därför väsentlig 
(Johannson-Lindfors, 1993).  
 

 
Figur 6 Induktiv och deduktiv ansats Källa: Wiedersheim och Eriksson, (1987), Att utreda och rapportera 
 

3.3 Validitet 
  
För att få en godtagbar validitet har vi använt oss av vårt omdöme och 
argumenterat för våra ståndpunkter. Vi har också noggrant läst den teoretiska 
referensramen för att vi skulle kunna operationalisera den teoretiska 
variabeln på ett tillfredsställande sätt och på så vis få en godtagbar inre 
validitet. Det här för att vi skulle kunna skriva relevanta intervjufrågor som 
innebär att informanterna ger svar på det vi avser att mäta (yttre validetet). 
Vidare har vi när vi ringde informanternas företag frågat efter personer som 
är involverade med nystartade företag för att på så sätt få så kompetenta 
informanter som möjligt.  
 
Definitionsmässig validitet innebär att operationaliseringen av den teoretiska 
variabeln måste ha gjorts på sådant sätt att den teoretiskt definierade 
variabeln och den operationaliserade variabeln sammanfaller i så stor 
utsträckning som möjligt (Holme och Solvang, 1997). Den inre validiteten är 
ett mått på överensstämmelsen mellan det man faktiskt vill ha reda på, och 
den operationella definitionen av det. Den inre validiteten kan man därför 
bedöma utan att samla in empiriska data. Yttre validitet har att göra med 
överensstämmelsen mellan vad man tror att man mäter och en viss 
operationell definition av vad man faktiskt mäter (Hägg och Wiederheim-
Paul, 1984). Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp: giltighet och 
relevans. Giltighet säger något om den generella överensstämmelsen mellan 
vårt teoretiska och vårt empiriska begreppsplan. Relevansen säger något om 
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hur relevant det empiriska begreppsurvalet eller variabel urvalet är för vår 
problemställning (Andersen, 1998).  
 

3.4 Reliabilitet 
 
För att vi skulle få en godtagbar reliabilitet när vi skrev intervjufrågorna 
utgick vi ifrån figur 12.2 i Holme och Solvangs bok, Forskningsmetodik med 
följande frågeställningar (se bilaga 1): 
 

• Förstår svarspersonerna de intentionerna vi har med frågorna? 
• Är vi tillräckligt noggranna? 
• Har vi läst ut mer av informationen än det finns grund för? 

 
Vi skickade också ut frågorna i förväg till informanterna så att de skulle ha 
god tid på sig att sätta sig in i frågorna innan vi besökte dem. För att 
förbättra reliabiliteten på uppsatsen spelades de personliga intervjuerna in på 
en MP3 spelare, så att ingen information gick förlorad när de 
sammanfattades. Vidare mailades sammanfattningen av intervjuerna till 
informanterna så att de hade möjlighet att kan komma in med synpunkter, 
om ändringar eller tillägg. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) bestäms reliabilitet av hur mätningarna 
utförts och hur noggrann man är vid bearbetning av informationen. 
Forskarens uppgift måste därför vara att sträva efter att gör felen så små som 
möjligt. En tillräckligt hög grad reliabilitet är därför en nödvändig 
förutsättning för att man skall kunna pröva de påståenden som 
frågeställningen rymmer (Ibid). 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har använt oss av olika sekundära källor när information samlats in, till 
bakgrunden och den teoretiska referensramen. Sekundärdata har vi sökt via 
Internet, böcker på Högskolans bibliotek i Borås och Göteborgs Universitet. 
Vi har också sökt material genom Högskolan i Borås biblioteks databaser: 
Business Source Premier. Sökorden vi använt oss av var följande: Triple 
Helix, Henry Etzkowitz och diamond model. För att samla in primärdata har 
vi genomfört sju informantintervjuer. Urvalet av informanter har varit 
följande: två banker, en revisor, Ackordcentralen i Borås, ALMI 
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företagspartner samt Upplysningscentralen. Vi använder oss alltså av två 
olika sätt att samla in data, det är primärdata och sekundärdata.  
 
Skillnaden mellan primär- och sekundärdata är om nedtecknaren har upplevt 
det själv (primärdata) eller om han fått höra det från någon annan 
(sekundärdata) (Holme och Solvang, 1991).   

3.6 Val av studieobjekt 
 
De studieobjekt som vi funnit intressanta att intervjua för att finna svar på 
vår problemformulering har varit tre banktjänstemän, en revisor, två 
civilekonomer på ackordcentralen i Borås, en försäljningschef på UC och 
slutligen en kreditchef på ALMI företagspartner. Meningen har varit att få 
olika synsätt genom att välja att intervjua olika kompetensområden. Det har 
vi gjort för att kunna bilda oss en uppfattning om varför så många nystartade 
företag går i konkurs inom tre år.  
 
När man gör en kvalitativ studie brukar man skilja mellan respondent - och 
informantintervjuer. Respondent intervjuer innebär att man intervjuar den 
direkta källan, som i vårt fall hade varit nystartade aktiebolag som gått i 
konkurs. Informantintervjuerna används när man som i vårt fall intervjuar 
banktjänstemän för att ta reda på varför nystartade företag har gott i konkurs 
istället för att fråga företagen själva. I den kvalitativa intervjun använder 
man sig inte av standardiserade frågeformulär utan mer en manual eller 
handledning till intervjun. Det för att man normalt inte vill ha för stor 
styrning från forskarens sida. Man vill tvärt om att de synpunkter som 
kommer fram är ett resultat av undersökningspersonens egna uppfattningar. 
Därför bör de i största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen av 
intervjun (Holme och Solvang, 1991).   
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4. Empiri  
I avsnittet sammanfattas de sju olika informantintervjuerna som gjorts. 
Intervjuerna innefattar två banker, ett revisionsbolag, ett 
kreditupplysningsföretag, Ackordcentralen i Borås och ALMI 
företagspartner. 
 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Empirikapitlet är en sammanfattning av de olika informantintervjuerna vi 
utfört. För att komma i kontakt med informanterna ringde vi först och 
bokade intervjutid. Vi frågade också om informanternas mailadress när vi 
ringde eftersom vi ville skicka ut frågorna till dem i förväg så att de skulle 
kunna förbereda sig. När informanten vid intervjutillfället sedan svarade på 
våra frågor så spelade vi in dem på en MP3 spelare och på så sätt kunde vi 
återge vad de hade sagt. När vi sedan hade sammanfattat intervjun så 
mailade vi informanterna igen för att skulle kunna ändra något som blivit fel 
samt att de skulle kunna lägga till det som de glömt att informera oss om vid 
intervjutillfället. Intervjuerna har sedan delats upp under olika rubriker efter 
kapitel åtta. Upplägget till varje intervju inleds först med en 
företagspresentation och sedan en kort beskrivning av de personer vi 
intervjuat på respektive företag. Samtliga intervjuer bygger på 
informanternas personliga åsikter. 
 

4.2 Intervju med Upplysningscentralen (UC) 
 
Upplysningscentralen (UC) som är Sveriges ledande affärs- och 
kreditupplysningsföretag startade sin verksamhet 1977. Företagets största 
ägare är Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB och UC:s omsättning 
är årligen cirka 300 miljoner kronor. De har idag fyra kontor, varav 
huvudkontoret är beläget i Stockholm. Totalt har UC cirka 200 anställda 
varav fem är placerade i Göteborg där intervjun med Thomas Liljeberg ägde 
rum den 23 april 2007. Thomas befattning på UC är försäljningschef och han 
har arbetat där sedan 1993. 
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4.2.1 Varför går nystartade aktiebolag i konkurs? 
 
Thomas menar att det är svårt att sätta fingret på orsakerna men han säger att 
det första felet är att man valt fel bransch, en bransch som redan är ”mättad” 
som till exempel byggbranschen eller Internetcafé och coffeeshops där det 
redan finns en överetablering och hård konkurrens. Man har enkelt 
missbedömt branschen man går in i. Det andra felet är att man har för lite 
kapital att starta med då man är väldigt sårbar i början. Det räcker att en affär 
på 55 000 kr inte får betalt och man sätts i konkurs. Det tredje felet är att 
även om de som startar företag är duktiga på själva arbetet i den bransch de 
verkar i, har de bristande kunskap i ekonomi, skatter och annat som man 
måste kunna. Det leder till att man får problem med skattemyndigheterna 
och leverantörerna då betalning ej har skett. Det här var visserligen vanligare 
förr under 1990-talet, men sker även idag. Thomas säger vidare att de 
branscher som är hårdast drabbade av konkurser är detaljhandel, restaurang 
och byggbranschen.  
 

4.2.2 Innebörden av nya förmånsrättslagen  
 
Vi frågade Thomas om han tror att den nya förmånsrättslagen har fått någon 
betydelse på nystartade aktiebolags fortlevnad, men fick till svar att han inte 
trodde det. Han säger att man under 2004 trodde att det skulle bli mycket 
konkurser, men så blev inte fallet. Den skillnad man däremot kan se är att 
bankerna dragit ner outnyttjad checkkredit, men det är ändå inget som 
drabbar företagen utan snarare att de får lägre utgifter och banken lägre 
risker. Däremot har det också inneburit att banken har hittat andra vägar som 
till exempel att använda leasing och avbetalningskontrakt av maskiner samt 
factoring. Han säger vidare att ingen bank har dragit in sina krediter som 
Thomas har pratat med. Däremot är bankerna mer vaksamma idag vid 
utlåning och att man följer kunden lite mer. 
 

4.2.3 Trippelhelix och Porters diamant modell 
 
Thomas säger att trippelhelix modellen har viss betydelse men först då 
företagen har kommit igång, när det har gått några år och affärsidén har 
mognat. Då har man mer glädje av trippelhelix än var man har i början, 
eftersom företagen kan få hjälp med att stödja, sitta med i styrelsen, få lån 
från Statens energimyndighet, Vinnova och Nutek. Man kan också få hjälp 
med att föra ut produkter och tjänster på marknaden på ett helt annat sätt. 
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Men det kräver att företagen har en oerhört bra affärsidé då myndigheterna 
gör en väldigt kritisk granskning. De flesta ansökningar som kommer till 
Vinnova och som Thomas tagit del av är från företag som redan är 
etablerade sedan några år tillbaka och som behöver hjälp att: driva det vidare 
och kommersialisera, behöver hjälp med säljare, marknadsföring och på 
mässor för att få ut sin affärsidé.  
 
Exempel på klustersatsningar som Thomas nämner är Kista och Älvstranden. 
Som Thomas ser det är fördelen att kunna rekrytera från närliggande bolag 
och få kompetensen därifrån. Han säger vidare att i många fall är det svårt att 
samarbeta eftersom man då måste lämna ifrån sig affärshemligheter för att 
det skall bli riktigt bra och det kanske du inte vill i det läget. Däremot tror 
Thomas att det kan vara bra i marknadsföringssyfte att ha ”rätt” 
postnummer. 
 

4.2.4 Vilka branscher har svårast att få lån? 
 
Thomas säger att de branscher som nämndes i första frågan, det vill säga de 
branscher där konkursstatistiken är hög exempelvis byggbranschen och 
cafébranschen har svårt att få lån. Vidare har bankerna ett nytt projekt på 
gång kallat Basel 2, det är en överenskommelse inom EU som har att göra 
med att bankerna skall ha olika riskkapitaltäckningar för olika branscher. Till 
stat och kommun behöver bankerna nästan inte ha någon kapitaltäckning 
alls, men lånar banken ut till stora företag som exempelvis SAAB, Ericsson 
och Volvo behöver du ha mindre kapitaltäckning och till SME (small 
medium enterprises) behövs en högre kapitaltäckning. Bankerna kör system 
på det här, dels riskprognos samt bankernas egna modeller för att se hur stor 
risken är för det enskilda företaget som skall kreditbedömas som ligger till 
grund för beslut. De företag vars styrelserepresentanter som inte har några 
prickar i registret och heller inte varit involverade i andra konkurser har 
större chans att få lån hos banken än andra.  
 
Nu för tiden startas mycket tjänsteföretag som inte har några lager vilket gör 
det svårt för bankerna att göra en kreditbedömning eftersom det inte finns 
några säkerheter. Utan bedömning av affärsidén blir det väsentliga och 
personerna bakom företaget och hur mycket pengar de själv sätter in i 
företaget. I vissa branscher kräver banken ett större eget kapital än 100 000 
kr, exempelvis IT-branschen. Thomas säger också att mindre 
bemanningsföretag har haft det svårt att konkurrera lönemässigt med de 
stora jättarna som exempelvis Manpower och Poolia vilket har lett till 
konkurser inom den branschen.  
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Thomas säger att skall man satsa på att starta ett nytt företag idag skall man 
se till att ha tillräckligt med eget kapital samt att välja en bransch som 
kommer att generera något och som är på uppgång. Idag är det populärast att 
starta ett tjänsteföretag. I restaurangbranschen som är en populär bransch just 
nu står ölbryggerierna och kafferosterierna för en stor del av inventarierna 
som exempelvis ölpumpar och kaffemaskiner.  
 
Konkurserna uppkommer oftast inte under år ett eller år två, utan de kommer 
först i slutet av år två eller i början av år tre. Det är inte ovanligt att man då 
är tre anställda och omsätter tre miljoner. 
 

4.3 Intervju med Ackordcentralen i Borås 
 
Ackordcentralen är ett av Sveriges äldsta konsultföretag som grundades 
redan 1857. Det har idag en ledande position när det gäller att återskapa 
värden i företag med ekonomiska problem och ägs till fullo av Stiftelsen 
Ackordcentralen vars ändamål är helt utan vinstintresse. Företaget är 
rikstäckande och finns bland annat i Borås där intervjun ägde rum den 24 
april 2007 med Anette Johansson och Johannes Håfström som båda är 
civilekonomer. Kontorets verksamhetsområde är framför allt 
Sjuhäradsbygden men även södra Skaraborg och Alingsåsområdet. På 
företaget arbetar förutom Anette och Johannes även två jurister samt två 
assistenter. 
 

4.3.1 Varför går nystartade aktiebolag i konkurs? 
 
Anette säger att det finns många orsaker till varför nystartade aktiebolag går 
i konkurs. Hon säger vidare att det många gånger beror på en dålig 
företagsledning, okunskap och att man oftast inte kan hela biten. 
Företagsledarna kan det pratiska arbetet men inte exempelvis lagar, regler 
och att man är fel fokuserad vilket leder till att man går i konkurs. Man tror 
att man vet och kan mer än vad man faktiskt gör. Ett annat problem är att 
man inte tar tag i problemen, exempelvis att söka mer intäkter. Det kan 
också vara så att man enligt Johannes har fel prissättning, det vill säga man 
är för billig. Exempel på det här är en frisör i trakten som endast tar 100 
kronor för en klippning. Johannes undrar hur det kan gå ihop?! Ett annat 
problem kan vara att affärsidén är dålig då man inte har undersökt den 
tillräckligt innan man startar verksamheten. Det kan också vara så att 
företagarna missbedömer tiden det tar att etablera sig på marknaden. 
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Exempelvis att man tror att det skall ta ett år när det i själva verket tar två. 
Vilket leder oss in på att företagen ibland också har för lite startkapital. Men 
det största problemet är att företagen har för lite intäkter i förhållande till 
sina kostnader.  
 
Några branscher som är hårt drabbade är detaljhandeln och små klädföretag, 
eftersom det är svårt att konkurrera med de stora företagen (i Borås). Även 
restauranger, tryckerier, IT-företag och konsulter är drabbade. Borås var 
under 1980 och början på 1990-talet stora tillverkare av konfektion men det 
tillverkas idag i Baltikum och Asien. Till exempel hade Oscar Jacobson 
tidigare cirka 500-600 sömmerskor anställda i Borås idag är de cirka 50 
anställda totalt på företaget. Det två största orsakerna till konkurserna är 
skatteskulder eller för höga leverantörsskulder. Andra orsaker är att man inte 
kan leda personalen på företaget eller att man inte känner till regelsystemet 
tillräckligt bra. Exempelvis kan man inte avskeda en person som har 
problem med droger hur som helst, för då kan man få betala skadestånd. 
Enligt Anette är de två största orsakerna till att företag går i konkurs, att 
banken säger upp krediten eller att staten har en stor fordran på bolaget.  
 

4.3.2 Innebörden av nya förmånsrättslagen  
 
När vi frågar Anette och Johannes om den nya förmånsrättslagen har fått 
någon påverkan på nystartade företags fortlevnad, får vi till svar att den har 
det. Förmånsrättslagen har enligt Anette och Johannes inneburit en större 
press på borgensåtagande när ett nytt företag ska startas, vilket har lett till att 
ledningen skaffat andra medel istället. Bankerna tvingar företagen att sälja 
fakturorna till banken, bankerna sköter factoring. På så sätt har bankerna 
säkerheten kvar hos sig. Banken leasar ut maskiner och inventarier till 
företagen. Både factoring och leasing har ökat i och med den nya 
förmånsrättslagen. Bankerna har blivit mer noggranna i sina bedömningar av 
bland annat affärsidén. Enligt Anette så drar bankerna tillbaka sina krediter 
med omedelbar verkan om de känner att förtaget de lånat ut kapital till har 
minskat sin kreditvärdighet efter det att den nya förmånsrättslagen trädde 
ikraft. Anette säger att nystartade företag idag inte får lån från bank om de 
inte har något privat borgensåtagande. Anette säger också att folk skriver på 
borgensåtaganden utan att tänka efter, som exempelvis borgensåtaganden för 
kreditkort och leasing. Det är något som inte bara bankerna gör det utan även 
bensinbolag och leasinggivare.  
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4.3.3 Trippelhelix och Porters diamant modell  
 
Anette och Johannes hade varken hört talas om trippelhelix eller Porters 
diamant modell innan de fick frågorna av oss. Vilket enligt Anette borde 
vara positivt eftersom inget av de bolag som de har arbetat med och som har 
gått i konkurs, har använt sig av trippelhelix modellen vad de kan erinra sig 
om. Vilket borde vara positivt enligt Anette. Trippelhelix modellen finns inte 
i Borås utan mer i Uppsala, Göteborg och Linköping. Däremot säger de att 
nätverk är nog viktigare i Borås för att driva sitt företag. Exempel på hur det 
kan gå till är att man tar kontakt med till exempel Nyföretagarcentrum och är 
medlem i företagsföreningen till exempel Företagarna.  
 
Vidare har de aldrig hört tals om Porters diamant modell, men de menar att 
den ändå kan användas av företag i Boråstrakten utan deras vetskap. De 
säger att Porters diamant modell följs i Luleå med järnmalm och i Gnosjö6 
där man lånar personal av rena konkurrenter, som ses som kollegor och att 
om man hjälps åt vinner båda på det säger Johannes.  
 

4.3.4 Vilka branscher har svårast att få lån? 
 
Restauranger, frisörer, IT-företag, konsulter över huvudtaget och caféer är 
inget som bankerna är intresserade av att låna ut pengar till. Det finns ingen 
substans i de företagen. Problemet med restauranger, frisörer och caféer är 
att det finns en känsla av att det figurerar en del pengar där som inte tas upp 
till beskattning, samt att det verkar lättare att fuska, vilket innebär att 
kreditgivaren inte har någon koll på vad som händer i företaget. De säger 
vidare att restaurangbranschen ibland kan locka till sig lycksökare och i vissa 
städer är det svårare att driva restaurang än i andra. I restaurangbranschen är 
det mer bryggerierna som är kreditgivare till företagen. Det står för en stor 
del av inredningen, sedan kan de också låna ut pengar till företagen för att de 
skall komma igång.   
 

4.4 Intervju med Swedbank  
 
Idag är Swedbank Sveriges största bank med 477 kontor i Sverige. År 2006 
fick Swedbank utmärkelsen ”Bank of the year in Sweden” av brittiska 
tidskriften The Banker. Swedbank är en sammanslagning av 
Föreningsbanken och Sparbanken som ägde rum 1997, och deras 
                                                 
6 Gnosjö är en framgångsrik företagsregion i Småland 
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gemensamma historia sträcker sig ända tillbaka till 1820. Totalt har banken 
6 251 anställda varav vid Södra Hamngatan i Göteborg arbetar cirka 130 
anställda. Två av dem är Tore Stjernman som har befattningen kreditchef 
och Bo Nilsson som arbetar som affärsrådgivare. Vår intervju med Tore 
Stjerman ägde rum den 24:e april 2007. Intervjun med Bo Nilsson gjordes 
efter inrådan från Tore Stjerman eftersom Bo Nilsson hade bredare 
kunskaper om trippelhelix och Porters diamant modell. Intervjun med Bo 
Nilsson ägde rum den andre maj 2007.  

4.4.1 Varför går nystartade aktiebolag i konkurs? 
 
Huvudanledningen till att nystartade aktiebolag går i konkurs är enligt Tore 
att pengarna helt enkelt tar slut, det vill säga likviditeten räcker inte. Det kan 
bero på att det kostar mer än vad man tror från början och då behövs pengar 
för att täcka de oförutsedda kostnaderna, eller att intäkterna dröjer längre än 
planerat. När ett nystartat aktiebolag vill låna pengar av banken,  krävs att de 
har en affärsplan, gjort en budget och att man har tänkt igenom sin situation. 
Det innebär i korthet att aktiebolagets ledning skall ha klart för sig vilken 
målgrupp bolaget har, hur man ska nå den, vad man skall arbeta med och hur 
det skall finansieras.  
 
En annan anledning till att aktiebolag går i konkurs är att många är dåligt 
förberedda på vad det innebär att vara egen företagare. De har inte satt sig in 
i helheten av hur det är att driva ett bolag och många förstår heller inte att 
det krävs hårt arbete. Tore menar också att det är viktigt att ha en viss 
ekonomisk kunskap, för även om man lämnar bort det till en 
bokförings/revisionsbyrå så är det viktigt att kunna tyda siffrorna för att 
förstå hur det går för sitt aktiebolag. Vidare krävs att man är väl insatt i 
regelverk och bestämmelser, som finns både allmänt och för branschen. Tore 
försöker därför få företagsledarna att gå till Nyföretagarcentrum eller ALMI, 
eller att få annan rådgivning för att få en uppfattning om vad det innebär och 
vad som krävs för att starta ett nytt aktiebolag.  
 
Alla är inte heller lämpade för att ha ett eget företag, anser Tore. De kan 
sakna drivkraft och förmåga att leda. Trots att företaget kan ha mycket bra 
idéer och en bra affärsplan så kan det gå i konkurs eftersom 
företagsledningen inte kan omsätta dem i praktisk handling. Han menar 
också att antingen är man ”anställningstypen” eller så är man en 
”egenföretagartypen”. Är man ”anställningstypen” så skall man normalt inte 
driva eget företag.  
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4.4.2 Innebörden av nya förmånsrättslagen  
 
Tore säger att förändringen av förmånsrätten har fått effekt på företag i 
allmänhet men att det har överbetonats något. Däremot tror Tore att effekten 
för de nystartade aktiebolagen inte blivit så stor, eftersom företagshypotek 
inte är värt så mycket i nystartade aktiebolag då det räknas som riskkrediter. 
Många gånger kräver banken privata borgensåtaganden eller säkerhet  i form 
av till exempel pant i det egna huset för att låna ut pengar till nystartade 
aktiebolag, men det skedde både innan och efter att förmånsrättslagen trädde 
i kraft. Tore tror inte att banken bedömer nya företag så mycket annorlunda 
nu än efter lag ändringen, men lite effekt har det fått.  
 
Tore säger också att banken efter lagändringen arbetar mer med factoring än 
de gjorde tidigare. När det gäller leasing så har det inte skett någon stor 
förändring då den redan var en väletablerad finansieringsform. Han säger 
också att det är bra för banken att arbeta med factoring och leasing eftersom 
banken då har säkerheten direkt. Även aktiebolaget har fördelar av det 
genom ett minskat administrativt arbete. Andra fördelar för aktiebolagen, 
enligt Tore, är att leasing inte kommer med i balansräkningen.  

4.4.3 Trippelhelix och Porters diamant modell 
 
Tore säger att han inte är rätt man att svara på ovanstående frågor. Han tror 
dock att det kan vara ett bra sätt att föra samman människor för att få dem att 
samarbeta och främja nystart och innovationer. Tore tror också att det är bra 
med klustersatsningar bara det inte blir för teoretiskt utan att det finns en 
tydlig näringslivskoppling. Banken har nämligen stött på det problemet när 
de samarbetar med exempelvis uppfinnare. Problemet i de fallen har varit att 
de inte förstått att marknadsanpassa sina produkter utan bara är intresserade 
av att utveckla dem. Generellt tror Tore att det är bra med kluster och att det 
skulle förekomma i större utsträckning. Tore tipsade oss under intervjun om 
Bo Nilsson eftersom han var kunnig när det gäller trippelhelix och Porters 
diamant modell. 
 
Vid intervju med Bo Nilsson på Swedbank i Göteborg bekräftas att 
begreppet trippelhelix är ett ofta använt begrepp i Göteborg, kanske ofta just 
i Göteborg som synonym för den så kallade Göteborgsandan. Trippelhelix 
står för ett mycket nära samarbete mellan Universitet, Handelshögskolan, 
Chalmers, näringsliv och Göteborgs Stad, närliggande kommuner själva 
och/eller som drivande krafter inom Västra Götalandsregionen. Samarbetet 
har vuxit fram successivt alltsedan Göteborg drabbades tungt av 
varvsnedläggningarna under 70-och början av 80 talet.  
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De senaste 15 - 20 åren har inneburit en stor förändring av staden och 
omnejd med stora satsningar inom IT-området genom bl.a. etablerandet av 
ett IT-Universitet, utökad och fördjupad forskning inom skilda områden, 
turism, mässverksamhet, handel och en kraftig vidareutveckling av de stora 
och dominerande företagen inom regionen.  
 
Framgångarna har inte låtit vänta på sig utan tillväxten inom 
Göteborgsregionen har under senare år varit klart bättre än andra 
storstadsområden som Stockholm och Öresundsregionen. Göteborg har 
också vuxit fram som utbildningsstad och koncentrationen av högskolor och 
universitet till centrala staden har bland annat bidragit till detta. Inflyttningen 
från Mölndal till centrala Göteborg av Lärarhögskolan är det senaste beviset 
på en målmedveten satsning inom utbildningsområdet för att attrahera unga 
kravställande personer som söker utbildning. 
 
Inom begreppet trippelhelix skall också regionens näringslivsenheter med 
Business Region AB i Göteborg (BRG) inbegripas. Business Region har 
verkligen satsat hårt på att marknadsföra regionen mot omvärlden. Det har 
resulterat i att ett stort antal företag flyttat till Göteborgsregionen och skapat 
många nya arbetstillfällen. BRG har också sedan mitten av 90-talet arbetat 
aktivt för att främja utvecklingen inom ett antal olika branscher med olika 
program. 
 
Allt fler nya intressanta företag växer fram ur forskning och utveckling inom 
Chalmers Universitetet, högskolor och näringsliv. En del av dessa företag 
har fått näring genom att ha suttit i en av många Företagsinkubatorer7, som 
idag är väletablerade inom Göteborgsområdet. Företagsinkubatorerna är 
mestadels finansierade genom bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR), 
en av parterna inom trippelhelix begreppet. 
 
En annan viktig aktör för att främja framväxten av nya förväntade 
snabbväxande företag är Connect verksamheten, med förebild från USA och 
San Fransisco området. 
 
Connects huvudfokus ligger på: 
 

• Strategiutveckling 
• Kompetensanskaffning såväl till styrelser, mentorer som operativ 

personal 
                                                 
7 En företagsinkubator stödjer nystartade företag genom att förbereda dem på att 
klara av hinder och undvika misslyckanden 
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• Förmedling av riskvilligt kapital 
• Nätverk och kontakter 
• Företagsaccelerator som under en flerårsprocess hjälper företagen att 

växa. 
 
Connect väst AB har nu snart funnits i regionen under sju år. Man har 
regionkontor i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Connect Väst har idag 
cirka 100 näringslivspartners och cirka 1500 mentorer i sitt nätverk. 
Verksamheten finansieras med olika bidrag. 
 
Ett annat viktigt nätverk för främjande av utvecklingen av mindre företag är 
Marknadsföreningen i Göteborg (MIG). MIG:s uppgift är att sammanföra, 
stimulera och utveckla affärskontakterna företagen emellan. 
 
Porters diamant modell har visat sig intressant genom utvecklingen inom 
olika branscher och geografiska områden och exempel på det är Borås och 
Göteborgsområdet när det gäller framgångar inom textilsidan. 
Gnosjöområdet när det gäller plastföretag av olika slag. 
Göteborg/Trollhättan som bilcentrum med både stora och små företag. 
Utvecklingen av ett antal handelshus och tradingbolag i Göteborg är typiskt 
för företagsavknoppningar och sammantaget utvidgade affärer. 
BRG:s satsningar på olika branscher för att stimulera utveckling och mellan 
varande relationer. De positiva effekterna från Göteborgsregionens olika 
företagsinkubatorer är ytterligare bevis på klusteruppbyggnadens stärkande 
effekter på de involverade företagen. 
 

4.4.4 Vilka branscher har svårast att få lån? 
 
Tore menar att restaurangbranschen är ett bra skolexempel och även 
frisörbranschen. I restaurangbranschen kommer och går så många aktiebolag 
och att det lett till en oseriös bransch. Exempelvis förekommer det svarta 
pengar och penningtvätt. Andra branscher som kan få svårt att låna, är till 
exempel vissa delar av entreprenadsektorn.  Övriga problem som kan uppstå 
vid lån till nystartade aktiebolag är att banken inte får lov att finansiera hela 
risken. Det här har nyföretagen ibland lite svårt att förstå, att det finns en 
skillnad mellan riskkapital och lånat kapital. 
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4.5 Intervju med SEB 
 
SEB bildades 1972 genom en sammanslagning av Stockholms enskilda bank 
som grundades 1856 och Skandinaviska banken som grundades 1864. 
Banken är en nordeuropeisk finansiell koncern med lokal närvaro i Norden, 
Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Koncernen finns totalt 
representerade i ett 20-tal länder världen över och har cirka 20 000 anställda. 
Cirka hälften är lokaliserade i Sverige. På kontoret på Östra Hamngatan i 
Göteborg ägde vår intervju med Bengt Bengtsson rum den 25:e april 2007. 
Bengt har arbetat på SEB sedan 1990 och han är kreditstöd för företag, det 
vill säga han hjälper företag som har finansiella problem med kapital.  
 

4.5.1 Varför går nystartade aktiebolag i konkurs? 
 
Enligt Bengt är den största anledningen till varför aktiebolag går i konkurs 
att det är mycket svårare att tjäna pengar än vad folk tror, det krävs oerhört 
mycket av ägaren. Han/hon är ofta en duktig tekniker eller uppfinnare som 
kommit på en bra idé. De vill inte sälja idén utan exploaterar den i ett eget 
företag och då krävs det väldigt mycket. För det första krävs det som sagt en 
bra idé. Det krävs också kapital, det vill säga riskkapital. När man är så långt 
framme så att man har byggt en prototyp som håller för marknaden skall den 
marknadsföras. Bengt menar att även om det finns en väldigt bra affärsidé 
och produkt så tar det väldigt långt till dess att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Kostnaderna kommer oftast tidigare och är högre än vad 
ledningen räknat med. Aktiebolaget behöver helt enkelt mer kapital än vad 
de har räknat med vid starten. Risken är därför väldigt stor att bolaget går i 
konkurs. Ett problem här är att bankerna sällan går in med kapital i 
aktiebolaget direkt utan först när det nystartade bolaget nått den 
kommersiella fasen det vill säga då idén nått marknaden och skall börja 
tillverkas. Det beror på att banker inte arbetar med riskkapital och 
investeringskapital men undantag finns enligt Bengt.  
 
Något som också är viktigt enligt Bengt är att ägaren bör behärska många 
olika områden som exempelvis marknadsföring, ekonomi, administration. 
Den viktigaste personliga egenskapen är förmågan att hitta partners, det om 
man inte har kompetensen själv. Det finns många som har startat små butiker 
i aktiebolagsform där konkursprocenten är hög. Då är exempelvis butikens 
läge viktigt. 
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4.5.2 Innebörden av nya förmånsrättslagen 
 
När den nya förmånsrättslagen skulle träda i kraft var vissa banker mycket 
kritiska till förändringen. Enligt Bengt har SEB utåt sagt att förändringen 
inte fått någon större betydelse eftersom den tittar på kassaflöden och inte så 
mycket på säkerheter. Bengt menar att den nya lagen har fått betydelse. Det 
här för företag som har ekonomiska problem då banken kräver högre insatser 
från ägarna, större borgensåtagande.  
 
Bengt säger att lagförändringen inneburit att banken idag använder sig mer 
av factoring både för nystartade företag men också för företag i kris. När 
företaget är i kris lägger banken om så mycket de kan till factoring och har 
då 100 procents täckning igen, det vill säga som innan lagen ändrades. 
Företagaren kan ha invändningar mot factoringförslaget men får snällt finna 
sig i det eftersom banken inte får ta några risker. Det är vanligare idag att 
bankerna föreslår factoring istället för checkkredit till nystartade företag. 
Finansiering av maskiner sker idag mer genom leasing istället för med lån. 
Enligt Bengt spelar det här ingen roll för företagaren om han/hon leasar eller 
lånar pengar till maskiner. Vidare säger Bengt att det är mycket ovanligt att 
bankerna tar tillbaka redan givna krediter till företag.  
 

4.5.3 Trippelhelix och Porters diamant modell 
 
Bengt känner inte till trippelhelix modellen, men anser att samarbete mellan 
företagen, bankerna och Nutek alltid har funnits. Det har haft betydelse för 
företagen, att man har kunnat samarbeta, komplettera och hjälpa till att hitta 
samarbetspartners. Enligt Bengt är det inte så många som utnyttjar det. Han 
tror ändå att samarbete kan vara bra för företagen.  
 
Bengt frågar sig varför det uppstår kluster som Porters diamant modell. Som 
exempel nämner han Telecomklustret i Kista, det kunde likväl ha uppstått 
någon annanstans. Han menar att det är oerhört värdefullt att det samlas 
mycket kompetens på ett och samma ställe. Bengt tycker att Gnosjö är ett 
strålande exempel på ett kluster. Han har själv arbetet mycket gentemot 
Gnosjö och säger vidare att det är fantastiskt att så många bra företag samlats 
på en sådan liten plats. De hjälper varandra och bygger upp kontaktnät som 
är oerhört viktiga. Företagen behöver inte ha mängder med råvaror utan det 
viktiga är att företagaren bygger upp ett nätverk av personer som kan agera 
rådgivare och som exempel nämner han: bank, ALMI, revisorer och olika 
företagsföreningar.  
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4.5.4 Vilka branscher har svårast att få lån? 
 
Bengt anser att det väldigt svårt att starta ett aktiebolag i tryckeribranschen 
eftersom konkurrensen är stenhård och initialt är kostnaderna höga. Ett 
företag som har en Heidelberg tryckmaskin och fem till sex anställda där 
maskinen bara går ett skift om dagen får det inte det att gå runt. Om någon 
vill låna kapital för att starta ett tryckeri så skulle det krävas stor 
övertalningsförmåga för att Bengt skulle bevilja lån.  
 
Andra branscher som har svårt att låna kapital är åkerierna och det på grund 
av konkurrensen från utlandet. Det finns dock åkerier som tjänar pengar och 
det beror på att företagen har en bra företagsledning säger Bengt. 
Restaurangbranschen är också en bransch som har svårt att få låna kapital 
och så har det varit sedan länge enligt Bengt. Anledningen till att 
restaurangbranschen har svårt att få krediter är att konkursfrekvensen är så 
hög att det finns anledning att misstänka att återbetalning kommer att sker 
med svarta pengar.  
 

4.6 Intervju med ALMI-företagspartner  
 
ALMI företagspartners bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny 
organisation för att främja utvecklingen av mindre företag. De tidigare 
länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag och 
blev regionala utvecklingsbolag. Verksamheten täcker hela processen från 
idé till lönsamt företag och är därför organiserad i tre affärsområden som 
utgår från de olika kundbehoven – innovation, nyföretagande och etablerade 
företag. Inom de här områdena erbjuder företaget framförallt två tjänster – 
finansiering och affärsutveckling. ALMI företagspartners ägs av staten och 
är ett moderbolag i en koncern med 21 dotterbolag som ägs till 51 procent av 
moderbolaget. Övriga ägare är Landstingen, regionala styrelseorgan och 
kommunala samverkansorgan. Antalet anställda är idag cirka 450. På 
kontoret i Göteborg, där intervjun med Åke Lindén ägde rum den 26 april 
2007, arbetar 21 personer. Åke är kreditchef och har arbetat i organisationen 
sedan 1973. 
 

4.6.1 Varför går nystartade aktiebolag i konkurs? 
 
Enligt Åke har företagare idag mer tid för att gå utbildningar i form av 
nystartkurser för att få de grundläggande förutsättningarna. De som brinner 
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för att starta eget aktiebolag kanske blundar lite för bekymren och hoppas att 
det ska lösa sig efter hand.  
 
Aktiebolagen som går i konkurs har enligt Åke inte arbetat igenom sin plan 
riktigt och i många fall dyker det upp oförutsedda saker som gör att de 
kanske inte klarar av det. Många som startar eget kanske gör det för att de 
inte hittar ett arbete och är det huvudskälet så är det kanske inte rätta 
anledningen till att starta ett aktiebolag. Då finns kanske inte bärigheten 
heller. Åke menar att aktiebolagen oftast stöter på sådana problem de tre 
första åren och oftast har bolagen då för lite kapital för att överbrygga 
startproblematiken. Man kommer ganska snabbt efter och man missbedömer 
lätt marknadsförutsättningarna. Många har kanske inte heller förstått att det 
är så mycket arbete med ett eget bolag.  
 
Åke menar också att de högteknologiska satsningarna där högskolan ofta 
genererar grunden ganska ofta går i konkurs eftersom det är så mycket 
utvecklingsarbete på själva produkten eller tjänsten innan man är ute på 
marknaden och har möjlighet att tjäna pengar. Många gånger behövs mer 
kapital vid innovativa företag än vad som går att få fram. Det är dock lättare 
att driva ett företag i en högkonjunktur.  
 
Sammanfattningsvis menar Åke att anledningen till att aktiebolagen går i 
konkurs är att de är för dåliga på att undersöka marknadens förutsättningar. 
Det har medfört att de inte nått de volymer eller fått det marknadsintresse de 
förväntade sig. Vidare är de tre första åren mycket tuffa och aktiebolagen 
stöter oftast på mycket överraskningar som medför högre kostnader. Det kan 
i sin tur leda till att det uppstår ett finansieringsproblem i aktiebolaget och de 
måste gå i konkurs. När det gäller olika branschers problem så menar Åke att 
det förändras genom åren, oftast beroende på överetableringar. 

4.6.2 Innebörden av nya förmånsrättslagen 
 
ALMI märkte ganska påtagligt att bankerna såg över sina engagemang noga 
inför den nya förmånsrattslagen. Åke var lite bestört i det läget eftersom han 
träffade många företagare som sa att banken kräver en privat borgen för att 
företaget överhuvudtaget ska få några krediter. Banken tog till sådana 
metoder i början av juridiska skäl för att ha ryggen fri när lagen trädde ikraft. 
Banken hade agerat efter nya lagens direktiv när den infördes och det kändes 
dramatiskt för näringslivet. Den första synpunkten var väldigt negativ men 
därefter har det utvecklats en syn där vissa branscher har svårare att 
finansieras. Åke tror att banken är ännu mer försiktig gällande nystartade 
företag. Anledningen till det tror Åke beror på att banken inte får samma 
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säkerhet vid konkurs som tidigare. Nya aktiebolag och aktiebolag med 
antingen mycket rörelsekapitalbehov för lagerfinansiering eller mycket 
kundfodringar innebar lagändringen att banken slutade låna ut pengar genom 
checkkredit utan det blev factoring istället. Lagändringen har också inneburit 
att banken fått en helt annan mix av finansiering och man kollade om 
realtillgångarna var användningsbara, om man hade någon fastighet och om 
den hade något säkerhetsöverskott. Vidare leasar banken hellre ut till 
exempel lastbilar till bolaget än att låta de köpa den för då har banken 
säkerheten hos sig. De säger också till ägaren av bolaget att vända sig till 
ALMI för att få lån. Bankerna är nu generellt sätt mer intresserade av privata 
säkerheter för att inte sitta illa till. Vid factoring har företagen en 
täckningsprocent på cirka 60 till 70 procent om aktiebolagen är okända för 
banken. Sammanfattningsvis menar Åke att det har blivit svårare att starta ett 
aktiebolag efter lagförändringen, men via privata säkerheter går det bättre att 
låna till företaget.  
 

4.6.3 Trippelhelix och Porters diamant modell 
 
Åke menar att det är väldigt tydligt att det finns samarbete mellan olika typer 
av institutioner, näringslivet och staten (trippelhelix) och att det har fungerat 
bra. Ett exempel på det tycker Åke är den inkubatorverksamhet som 
utvecklats ganska ordentligt i Göteborgsområdet där Chalmers innovation 
hjälper Chalmers entreprenörskola. Eleverna får där välja att utveckla en 
affärsidé det sista läsåret och får göra upp en affärsplan på om hur de skall 
gå vidare för att starta ett eget aktiebolag. Projekten kan få stöd från 
näringslivet, skolan och ALMI. Olle Stenberg på Chalmers innovation har 
sagt till Åke att projekten ganska lätt kan få ihop tre miljoner kronor om det 
är en spännande idé inom den högteknologiska branschen. Enligt Åke leder 
det till att inte så många företag som får stöd går i konkurs. Det går inte 
fortare att få bärighet i den här branschen än för övriga entreprenörer. På 
inkubatorsidan är finansieringen dock inte det stora problemet.  
 
När vi tar upp frågan om Porters diamant modell tänker Åke på bilindustrin i 
Västra Götalandsregionen eftersom där samlats företag runt omkring SAAB 
och VOLVO för att de utvecklar idéer till bilar som till exempel att man inte 
ska kunna somna i bilen. Vidare pratar Åke om Gnosjöandan där man hjälps 
åt och lånar personal och kunskap av varandra. Åke säger också att han inte 
har någon direkt erfarenhet av Porters diamant modell och han kan därför 
inte säga om det påverkat överlevnaden eller inte.  
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4.6.4 Vilka branscher har svårast att få lån? 
 
Åke tycker att det är speciellt svårt att få lån för aktiebolag som behöver 
stora lager samt för de aktiebolag som köper varor från Asien, det vill säga 
de branscher som behöver mycket kapital. Andra branscher är 
konsultbranschen som främst har problem att finansiera uppstarten. 
Utvecklingsbranschen är en annan bransch som kan ha problem med 
finansieringen eftersom det ofta är en lång väg till att produkten/tjänsten når 
marknaden.  
 
Branscher som rör sig med mycket svarta pengar har också problem att få 
lån. Det gäller till exempel restauranger, hantverkare och frisörer. Hotell kan 
också ha svårt med finansieringen vissa perioder. Problemen är oftast 
kopplade till det enskilda fallet och då till entreprenörens energi att vilja 
utveckla företaget. 
 

4.7 Intervju med Öhrlings PWC 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (Öhrlings PWC) tillkom 1999 genom en 
fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. Öhrlings 
Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling och Price Waterhouse 
etablerade sig i Sverige samma år i samband med Kreugerkraschen. 
Fusionen ledde till bildandet av ett företag som omedelbart blev 
marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden. 
Verksamhetsområdena är revision, riskhantering, redovisning, 
skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. I 
koncernen ingår även det självständiga dotterbolaget Komrev. Komrev är 
marknadsledande i Sverige på offentlig revision och konsultverksamhet 
inom den offentliga sektorn. Globalt har företaget 140 000 medarbetare i 149 
länder. I Sverige arbetar idag drygt 3000 medarbetare på 130 orter. På 
kontoret i Göteborg där intervjun med den auktoriserade revisorn Inger 
Kollberg ägde rum den andre maj 2007 arbetar idag cirka 250 personer. 
Inger har arbetat på Öhrlings sedan 1988 men har varit tjänstledig i etapper. 
Totalt har hon 14 års erfarenhet i branschen varav tre som auktoriserad 
revisor. 

4.7.1 Varför går nystartade aktiebolag i konkurs? 
 
Inger som också sitter i styrelsen för Nyföretagarcentrum i Härryda kommun 
tror att det finns många anledningar till varför så många nystartade företag 
går i konkurs. Under diskussionsmötena där har de, enligt Inger, kommit 
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fram till att företag som gått i konkurs startar aktiebolaget för tidigt. De har 
helt enkelt inte tänkt klart, de är inte färdiga med affärsplanen.  
 
Vidare märkte styrelsen att arbetsförmedlingens startaegetbidrag tenderade 
att betalas ut alldeles för tidigt. Det resulterade i att de som skulle starta ett 
nytt aktiebolag inte fick en chans att komma igång eftersom pengarna var 
slut när företaget var redo för marknaden. Hon menar också att det finns 
risker då en konsult enbart har en eller ett fåtal kunder. De har inte tid att 
skaffa nya kunder och när det stora kontraktets löptid gått ut har man inget 
annat företag att sälja till och ingen likviditetsreserv.  
 
Branscher med mycket tekniska innovationer har det svårt. De har problem 
med att få tag i kapital och få banker och andra kreditgivare med sig. Det 
kostar helt enkelt för mycket och tar för lång tid innan man når resultat. 
Aktiebolagens problem är att de planerar för att tjäna pengar inom ett år men 
det dröjer oftast tre, fyra eller kanske fem år och har man ingen 
likviditetsreserv går man i konkurs. Ett annat problem, enligt Inger, är att 
ägarna tror att de kan ta ut lön i början men det går inte alltid utan det krävs 
en buffert och att man klarar sig utan lön en tid.  
 
Idag delas startaegetbidrag endast ut till långtidsarbetslösa. Hon tror att det 
är svårt för dem att starta eget eftersom de behöver mycket stöd och har varit 
borta från arbetsmarknaden lång tid. De har inte samma kontaktnät vilket 
försvårar det hela. Hon tror ändå att slopat startaegetbidrag blivit positivt för 
andra som vill starta ett aktiebolag. De måste vara driftigare för att våga. En 
annan viktig sak, enligt Inger, är att ta hjälp av Nyföretagarcentrum för att få 
feedback på sina idéer för att lyckas bättre. Inger menar att de som vill starta 
ett nytt aktiebolag behöver mycket stöd. De känner inte till allt som de måste 
och speciellt om man varit långtidsarbetslös. Inger säger att det inte är direkt 
branschrelaterat vilka som går i konkurs utan det beror mer på personen. En 
bransch som kräver mycket kapital har det svårare att klara sig utan ett 
nätverk med riskkapitalister som kan stötta i svåra lägen. Skulle det däremot 
vara en konsult som bara har sin egen lön och lite kringkostnader är det 
personens drivkraft som är avgörande om aktiebolaget ska klara sig eller 
inte. Vidare är det viktigt att man som ägare kan anpassa sig om likviditeten 
skulle vara dålig och då inte ta ut någon lön eller rådfråga någon som har 
kunskap om vad man kan göra, till exempel Nyföretagarcentrum. Ett annat 
problem är enligt Inger att företagsledarna inte kan lagar och regler eller hur 
man beräknar olika saker. 
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4.7.2 Innebörden av nya förmånsrättslagen 
 
Enligt Inger har den nya förmånsrättslagen inte fått några direkta effekter för 
nya aktiebolag. Bankerna krävde redan innan lagförändringen att 
aktiebolagens ledning gick i privatborgen för bolaget då företaget inte är värt 
någonting. Om bolaget funnits en tid räckte det kanske tidigare med en 
företagsinteckning eller liknande men att det nu krävs andra säkerheter. Hon 
tror i och för sig att bankerna ändrat sig något men att det inte påverkat 
bolagen nämnvärt. Vidare säger hon att factoring istället för checkkrediter 
har ökat mycket till följd av nya förmånsrättslagen. Det är vanligare idag 
med factoring hos aktiebolag med en skakig ekonomi. Detta på grund av att 
bankerna kan gardera sig inför eventuella konkurser. 
 

4.7.3 Trippelhelix och Porters diamant modell 
 
Inger tror helt klart att det är bra med trippelhelix eftersom det i 
innovationsbranschen krävs mycket kapital vilket främjas i och med bidrag 
från till exempel Vinnova. Vidare tycker hon att det är bra eftersom man får 
en samarbetsform och rådgivning. Som exempel till trippelhelix i Göteborg 
nämner Inger samarbetet mellan Chalmers Entreprenörskola och Chalmers 
Innovation. De samarbetar för att underlätta för aktiebolagen och sådana 
samarbeten tror hon är positivt för bolagen. Ofta är det forskare eller olika 
företag som lämnar idéer till skolan och får sedan försöka förverkliga dem. 
Det blir billigare för aktiebolagen att använda skolans studenter och 
forskarna är ofta inte duktiga på att få ut produkten på marknaden. 
 
Enligt Inger är Porters diamant modell väldigt bra eftersom det kan ge 
”spinoffeffekter” för de aktiebolag som lånar ut personal till det andra 
företaget. Samverkan och olika nätverk är bra enligt Inger eftersom man 
därmed undviker de värsta problemen om man har ett öppet klimat mellan 
företagen i klustret.  Hon menar också att det är bra om andra aktiebolag i 
samma situation träffas och ”brainstormar” och stödjer varandra. Det kan i 
sin tur leda till en större mognad till att driva ett aktiebolag. Hon tror att den 
samverkan som man får genom Nyföretagarcentrum är oerhört positivt för 
aktiebolagen. Det gör också att bankerna är mer positiva till att låna ut 
pengar. Det ger en bättre säkerhet för banken då bolagen inte släpps igenom 
om idéerna inte anses bra.     
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4.7.4 Vilka branscher har svårast att få lån? 
 
Inger tror att branscher som behöver mycket kapital har svårt att få lån. 
Andra branscher som hon nämner är handelsbranschen på grund av 
överetableringar. Branscher med tvivelaktigt rykte, det vill säga branscher 
där det figurerar svarta pengar, har svårare att få lån.   
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5. Analys 
I kapitlet har vi analyserat empirin vi inhämtat genom de olika 
informantintervjuerna. Vidare kopplas intervjuerna till den teoretiska 
referensramen 
 

5.1 Tillvägagångssätt för analys  
 
Figuren nedan visar den analysmodell som använts för framställandet av 
analyskapitlet: 
 

 
 

Figur 7 Analysmodell 
 
I analyskapitlet har vi kopplat ihop det som framkommit av intervjuerna, 
med den teoretiska referensramen. Det vill säga empirin har kopplats ihop 
med empirin. Resultatet av det har lett till olika skillnader och 
överensstämmelser mellan intervjuerna och teorin, vilket sedan har 
sammanfattats i analyskapitlet tillsammans med våra egna tankar. 
 

Empiri Teoretisk referensram 

Resultat 

Egna reflektioner

Analys

Skillnader Överensstämmelser 
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5.2 Analys – empiri och teori 
 
Gemensamt för det tillfrågade informanterna, till varför så många nystartade 
aktiebolag går i konkurs var att aktiebolagen hade för lite kapital, och att det 
här har att göra med olika orsaker, dels att utgifterna blivit högre än man 
trott, och dels att det tar längre tid att etablera sig på marknaden än vad man 
trott. Thomas Liljeberg nämnde i det fallet att man i starten är mer sårbar. 
Som exempel nämnde han att det räcker med att man inte får betalt för en 
affär på 55 000 kronor för att man skall försättas i konkurs, eftersom man 
enligt aktiebolagslagen måste ha ett eget kapital på minst 50 procent. Med 
det här menas att man för ett privat aktiebolag måste ha minst 50 000 kronor 
kvar av aktiekapitalet för att inte behöva vidta eventuella åtgärder. 
 
En annan orsak som alla informanter utom en tog upp, var att ledningen i 
aktiebolagen inte var tillräckligt förberedd på var det innebar att driva ett 
bolag, vilket är en uppfattning som vi själva delar med informanterna. De 
nämner att vanliga orsaker till konkurs är okunskap av lagar och regler men 
även bristande kunskaper inom exempelvis ekonomi och marknadsföring. 
Inger Kollberg uttryckte också att det inte direkt är ett branschrelaterat 
fenomen att aktiebolag går i konkurs utan att det beror på personens 
drivkraft. 
 
Den generella uppfattningen är att den nya förmånsrättslagen som innebär att 
bankerna gått från särskild förmånsrätt till allmän har inneburit att bankerna 
idag använder sig mer av privata borgensåtaganden efter ikraftträdandet 
första januari 2004. Det är endast Thomas Liljeberg och Inger Kollberg som 
inte tar upp det här som en orsak. Men Thomas Liljeberg säger samtidigt att 
bankerna idag är mer vaksamma vid utlåning och att de följer aktiebolagen i 
större utsträckning. Inger Kollberg säger att lagförändringen inte fått några 
direkta effekter då hon menar att bankerna redan innan krävde att 
aktiebolagens ledning gick i privat borgen eftersom nystartade företag inte är 
värt någonting. Vilket är en uppfattning som skiljer sig markant till den som 
Företagarförbundet uttryckt, där de säger att det är helt uppenbart att 
minskningen av säkerhetsunderlaget för kreditgivarna som gått från 100 
procent till 55 procent är något som småföretagaren får plikta för.   
 
Gemensamt för alla är att bankerna idag använder factoring istället för 
checkkrediter. Och enligt Åke Lindén har företagen en täckningsprocent på 
cirka 60 till 70 procent vid factoring om de är okända för banken. Enligt 
Bengt Bengtsson på SEB innebär factoring att bankerna får 100 procentig 
täckning igen, som man hade innan lagändringen, då banken hade särskild 
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förmånsrätt. Det styrks även av Företagarförbundet som menar att factoring, 
leasing och borgen nu har blivit de vanligaste åtgärderna från bankerna för 
att säkerställa krediterna.  
 
Vidare är informanterna oense om huruvida bankerna drar tillbaka sina 
krediter från aktiebolagen när de är på väg att försättas i konkurs. Anette på 
Ackordcentralen säger att det är vanligt förekommande medan Bengt 
Bengtsson på SEB säger att det är ytterst ovanligt. Bankerna säger att det 
även innan nya förmånsrättslagen trädde ikraft var svårt att få lån genom 
bankerna eftersom den typen av finansiering räknas till riskkapital. 
 
Vad som har framkommit gällande trippelhelix modellens betydelse, för 
nystartade aktiebolags fortlevnad råder det delade meningar om. Åke Lindén 
på ALMI företagspartner är positiv till trippelhelix modellen. Han säger att 
det finns ett tydligt samarbete mellan institutioner, staten och näringslivet i 
Göteborg. Och som exempel nämner han Chalmers Entreprenörskola och 
Chalmers Innovation som även Inger Kollberg tar upp. Åke nämner att 
eleverna under sista året får chansen att utveckla sin idé som kan leda till ett 
nystartat aktiebolag. Inger Kollberg säger att forskare eller olika företag kan 
lämna sin idé till skolan som de sedan får försöka förverkliga. Enligt Åke 
Lindén får de också hjälp av Chalmers innovation med riskkapital. Han 
säger också att de aktiebolag som får stöd inte så ofta går i konkurs. 
Uttalandena skulle kunna få stöd av Etzkowitz (2005) som menar att vi idag 
ser det som självklart att universiteten ska bedriva forskning och utbildning. 
Men att de även ska vara engagerade i den ekonomiska och sociala 
utvecklingen som Etzkowitz (2005) menar att det råder delade meningar om. 
  
Bo Nilsson säger att trippelhelix begreppet är vanligt förekommande i 
Göteborg. Han menar att trippelhelix modellen successivt vuxit fram allt 
sedan Göteborg drabbades tungt av varvsnedläggningarna under 70- och 
början av 80-talet. Han säger vidare att i Göteborg står trippelhelix för ett 
mycket nära samarbete mellan Universitetet, Handelshögskolan, Chalmers, 
Göteborg Stad och näringslivet. Liknande samarbeten ser Etzkowitz (2005) 
idag i USA, där sfärerna närmar sig varandra och antar varandras roller. De 
är inte längre separata, utan överlappar varandra. Enligt Bo Nilsson har 
utvecklingen inneburit en stor förändring av Göteborg med omnejd med 
etablering av IT-universitet, utökad och fördjupad forskning inom skilda 
områden som turism, mässverksamhet, handel och en kraftig vidare 
utveckling av de stora och dominerande företagen i regionen. Utvecklingen 
har inneburit stora framgångar för Göteborgsregionen som haft en klart 
bättre tillväxt än Stockholm och Öresundsregionen. 
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Båda bankerna menar att trippelhelix modellen är ett bra sätt att sammanföra 
människor, som Bengt Bengtsson på SEB sa ”att hitta samarbetspartners”. 
Han säger också att det inte utnyttjas av så många men tror att det kan vara 
bra för aktiebolagen. Thomas Liljeberg på UC har en något annan syn som 
säger att det är först när företagen varit verksamma några år och behöver 
ytterliggare hjälp framåt. Dock menar Thomas att det är främst etablerade 
företag som ansöker och får stöd från Vinnova. 
 
Beträffande Porters diamant modell och klustersatsningars betydelse för 
nystartade aktiebolags fortlevnad har informanterna haft uppfattningen att 
det är något bra. Enligt Ackordcentralen i Borås kan fler dra nytta av att 
olika företag hjälps åt. Som exempel nämns här företagen i Gnosjö som 
enligt Johannes Håfström på Ackordcentralen lånar personal från 
konkurrenter för att få hjälp. Inger Kollberg menar att det här kan skapa 
”spinoffeffekter” samt att man därmed undviker de värsta problemen om 
man har ett öppet klimat mellan företagen i klustret. Ett annat exempel som 
nämns är utveckling av idéer till bilar i Västra Götalansregionen. Den här 
kopplingen gör Åke Lindén på ALMI företagspartner, även om han inte har 
någon uppfattning om vad det har för betydelse för fortlevnaden bland 
nystartade aktiebolag.  
 
Enligt Thomas Liljeberg på UC så är klustersatsningar väldigt bra eftersom 
bolagen kan rekrytera kompetent personal från närliggande företag, vilket 
Porter (1998) i sin diamant modell benämner related and supporting 
industries. Dock säger han att det i många fall kan vara svårt att tillgodogöra 
sig alla fördelar av att ingå i ett kluster eftersom man då måste lämna ifrån 
sig affärshemligheter till konkurrenterna. En liknande koppling gör Koo Jun 
(2005) då han säger att företag kan hamna på samma ställe då de letar efter 
kvalificerade leverantörer eller en stor grupp av välutbildad arbetskraft. En 
annan som ser positivt på klustersatsningar är Bengt Bengtsson på SEB. Han 
menar att det är oerhört värdefullt med en samlad kompetens inom en viss 
region. Som exempel nämner han Gnosjö området som han själv har arbetat 
mot. I Gnosjö hjälper företagen varandra att bygga upp kontaktnät som är 
oerhört viktiga. Nätverket består av personer som kan agera rådgivare i olika 
frågor som exempelvis olika företagsföreningar. 
 
Samtliga av informanterna nämnde restaurangbranschen när vi frågande 
vilka branscher som idag har svårast att få lån från banken. Vilket är en 
uppfattning som vi själva hade innan intervjuerna ägde rum. Orsakerna de 
nämnde var att det rör sig mycket svarta pengar i branschen, hög andel 
konkurser samt att det till viss del är en oseriös bransch. Andra branscher 
som har svårt att få lån på grund av stor andel svarta pengar var 
frisörbranschen, cafébranschen och entreprenörsbranschen.  
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6. Slutsats och slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet besvarar vi problemformuleringen utifrån den 
analys som gjordes i kapitlet innan. Vidare kommer våra egna funderingar 
och reflektioner tas upp samt förslag till fortsatt forskning som vuxit fram 
under studiens gång. 
 

6.1 Slutsats 
 
Här skall vi nu inledningsvis besvara vårt huvudproblem som lyder: 
 

• Varför går en så stor del av de nystartade aktiebolagen i konkurs 
inom tre år?  

 
Ett tydligt mönster vi har sett genom intervjuerna är att företagsledarna i 
nystartade aktiebolag har missbedömt vad det innebär att driva ett aktiebolag 
vilket leder till konkurs. Exempel på missbedömningar är att det tar längre 
tid att etablera sig på markanden och att utgifterna blivit högre än räknat. Det 
leder till att kapitalet i bolaget tar slut snabbare än räknat och företaget går i 
konkurs.  
 
Till huvudproblemet tog vi även upp två stycken delproblem, varav den 
första som nu besvaras lyder: 
  

 Hur har förändringen av förmånsrättslagen (2003:535) 
påverkat de nystartade aktiebolagens fortlevnad?  

 
Lagändringen har påverkat de nystartade aktiebolagens fortlevnad så till vida 
att bankerna har övergått mer och mer från checkkrediter till factoring. Det 
har inneburit att aktiebolagen idag efter ikraftträdandet endast har en 
täckningsprocent på cirka 60 till 70 procent i stället för 100 procent som de 
har vid checkkrediter.  
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Slutligen besvaras den sista av de två delproblemen: 
 

 Vilka samband finns mellan nystartade aktiebolag som gått i 
konkurs inom tre år och klustersatsningar i Västra 
Götalandsregionen?  

 
Genom de intervjuer vi haft med informanterna har det tydligt 
utkristalliserats att det inte råder något samband mellan nystartade aktiebolag 
som gått i konkurs och klustersatsningar i Västra Götalandsregionen.  
 
Sammanfattningsvis är vi av uppfattningen att det är viktigt att man är väl 
förberedd innan man startar verksamheten. Som tidigare framkommit råder 
det ofta bristande kompetens hos företagsledarna till de nystartade 
aktiebolagen som senare går i konkurs. Därför anser vi att företagsledarna i 
större utsträckning bör ta kontakt med organisationer som hjälper till med 
kunskap om vad det innebär att driva ett aktiebolag. Några andra positiva 
saker med att gå till den här typen av organisationer är att man har möjlighet 
att skapa kontakter samt att man i vissa fall lättare kan få kreditgivning.  
 

6.2 Fortsatt forskning 
 
Under uppsatsens gång har det framkommit att riksdagen startat en utredning 
för att se över förmånsrättslagen igen, varför det skulle vara intressant att 
undersöka vilka konsekvenser lagändringen skulle få. Med andra ord: Vad 
kommer den nya förmånsrättslagen få för konsekvenser på nystartade 
aktiebolags fortlevnad? 
 
Något annat som skulle vara intressant att undersöka är det påstående som en 
av våra informanter gjorde då han sa att: Kvinnor lånar mindre än män då de 
startar ett företag. Hur går det för de olika företagen, män kontra kvinnors? 
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7.1 Intervjufrågor 
 

1) Vad tror du anledningen är till att så många som 38 procent av de 
nystartade aktiebolagen går i konkurs inom tre år? 

 
2) Tror du att förändringen av förmånsrättslagen som nu mera innebär 

att kreditgivarna endast har allmän förmånsrätt i stället för särskild 
förmånsrätt som tidigare, har haft någon påverkan på de nystartade 
aktiebolagens fortlevnad? 

 
3) Vilken betydelse tror du att trippelhelix modellen som statliga 

Vinnova arbetar efter har för nystartade aktiebolags fortlevnad?  
  

4) Vad tror du att Porters diamant modell har för inverkan på de 
nystartade aktiebolagens fortlevnad? 

 
5) Vilka aktiebolag och bransch/er har idag svårast att få lån och i 

så fall vad tror du det beror på?  
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7.2 Bilaga 1 
 



Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela landet. 
Högskolan i Borås ger utbildningar inom 
följande ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och affärsvetenskap 
ger utbildningar inom följande två 
områden: ekonomi och informatik. 
Samverkan mellan institutionens ämnen 
har lett till unika utbildningsprogram, i 
första hand magisterutbildningar som 
bygger på ämneskombinationen informatik 
och företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och affärsvetenskap 
ger följande utbildningar: 
Civilekonomutbildning 120/160 poäng, 
Dataekonomutbildning 120/160 poäng, 
Systemarkitektur-utbildning 120/160 
poäng, Systemvetarutbildning 120/160 
poäng. Fastighetsmäklarutbildning 80 
poäng, Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap och 
affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng samt 
Kandidat-/magister-utbildning i informatik 
81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen fristående 
kurser ekonomi, juridik och informatik.  
 
 

 
För mer information: 
Högskolan i Borås 

501 90 Borås 
Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 


