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Sammanfattning 

Titel:  Konkurs i småbolag - En studie om vad som påverkar en konkurs utifrån 

en revisors perspektiv. 

 

Nivå:  C-uppsats i företagsekonomi  

 

Författare:  Alexandra Hansson och Filip Smedsjö 

 

Handledare:  Peter Jönsson 

 

Datum:  2013-06-03 

 

Syfte:  Syftet är att undersöka vad som påverkar att småbolag försätts i konkurs 

utifrån en revisors perspektiv.  

 

Metod:  Vi har genomfört tio intervjuer med revisorer samt inhämtat data från 

Bolagsverket. 

 

Slutsats: I denna studie har vi kommit fram till att det som framför allt påverkar att 

småbolag går i konkurs är att de likvida medlen tar slut och att detta 

uppmärksammas i ett för sent skede. Dessutom är kunskap en viktig 

variabel. Vi kan däremot inte konstatera att avskaffandet av 

revisionsplikten för småbolag har inneburit fler konkurser. Vi kan inte 

heller konstatera att sänkningen av aktiekapitalkravet har någon inverkan 

på antalet konkurser för småbolag. 

 

Uppsatsens bidrag:  Denna studie har bidragit med en ny konkursmodell som är applicerbar för 

småbolag, studien har även lyft fram revisorns roll i samband med 

konkurser. 

 

Vidare forskning:  Förslag på vidare forskning är att genomföra samma studie men utifrån 

andra yrkesrollers perspektiv. Det vore även intressant att forska kring 

vilken yrkesroll som är mest lämpad att hantera konkurser i framtiden. 

 

Nyckelord:  Konkurs, småbolag, revisor, revisionsberättelse, aktiekapital, okunskap.  
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1. Inledning 

I denna uppsats behandlas ämnet kring konkurser med fokus på småbolag. I det inledande 

kapitlet beskrivs bakgrunden, revisorns roll och innebörden av en revisionsberättelse. Dessutom 

beskrivs några av de förändringar som har skett i aktiebolagslagen, problematisering och syftet 

med uppsatsen. Till sist finns även en disposition som överskådligt beskriver vad resterande 

kapitel handlar om. 

 

1.1 Bakgrund  

Småbolagssektorn är en viktig sektor som anses kunna minska arbetslösheten och bidra till nya 

innovationer och ökad tillväxt. Trots att denna sektor är viktig för en ökad ekonomisk välfärd 

påverkas den av ett stort problem, konkurser. Richard Carter och Howard Van Auken har i en 

artikel från 2006 redogjort för de drag som ofta kännetecknar när småbolag går i konkurs. Deras 

studie lägger stor vikt kring specifika orsaker som leder till att småbolag går i konkurs och i 

deras slutsats kommer de fram till att orsakerna framför allt är avsaknad av kunskap, 

lågkonjunkturer och svårigheter med att få in kapital i bolaget. Dessutom är konkurser 

kostsamma för samhället, när ett företag går i konkurs drabbas inte bara ägaren utan även 

leverantörer, kunder, familjen till ägaren och ett flertal intressenter som har någon kontakt med 

det konkursdrabbade företaget. Därför är det viktigt att motverka konkurser.
1
 

 

När ett aktiebolag försätts i konkurs innebär det att bolaget inte kan betala sina skulder och 

problemen inte är temporära. När tingsrätten beslutar om konkurs avvecklas företaget och 

samtliga tillgångar likvideras, med hjälp av dessa betalas så mycket av företagets skulder som 

möjligt.
2
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Carter R. och Van Auken H. 2006 ”Small Firm Bankruptcy” 

2
 Bolagsverket, konkurs-aktiebolag, publicerad 2013-01-18, hämtad 2013-04-10, 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/konkurs-1.3455 
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FIGUR A. Antalet konkurser för samtliga bolag i Sverige mellan 1989 – 2012 

Bildkälla från Ekonomifakta.
3 

 

Under de senaste 25 åren i Sverige inträffade det överlägset flest konkurser år 1992 vilket beror 

på den finanskris som rådde. Efter denna peak minskade antalet konkurser stadigt under resten 

av 1990-talet för att återigen till viss del öka under tvåtusentalets början. Dessutom ökade antalet 

konkurser mellan 2008 och 2009 vilket till största del var till följd av den internationella 

lågkonjunktur och sedermera finanskris som drabbade hela världen.
4
 Den bolagsform som är 

mest förekommande under denna period både när det gäller inom näringslivet och sett till antal 

konkurser är aktiebolaget. Exempelvis utgjorde antalet konkurser inom aktiebolag 78 procent år 

1992, 77 procent år 1995 och 79 procent år 2002 av den totala mängden företagskonkurser.
5
  

 

I början på 2009 publicerade Upplysningscentralen (UC) statistik som visade en markant ökning 

gällande konkurser. Jämfört med samma månad året innan hade konkurserna ökat med 85 

procent. UC bedömde då att 2009 skulle komma att bli ett år då konkurserna skulle fortsätta att 

öka och vad som skulle avgöra huruvida en ökning skulle ske var beroende på hur snabbt den 

svenska marknaden skulle hinna återhämta sig från finanskrisen år 2008.
6
  

 

När det gäller samtliga företagskonkurser har de sedan 2009 fortsatt att öka och 2013 är inget 

undantag då det var 2 476 stycken konkurser mellan januari och april, vilket är en ökning med 13 

                                                           
3
 Ekonomifakta, konkurser, publicerad 2013-01-11, hämtad 2013-04-10, 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Foretagskonkurser/?from160=&to160=2012 
4
 Ekonomifakta, konkurser, publicerad 2013-01-11, hämtad 2013-04-10, 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Foretagskonkurser/?from160=&to160=2012 
5
 Koponen, A. ”Företagens väg mot konkurs” (s.27-28) publicerad 2003 

6
 FAR komplett, dramatisk ökning av antalet företagskonkurser, balans nr 5 2009, hämtad 2013-04-10  
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procent jämfört med samma period förra året. Framför allt inträffar konkurser i Stockholms län 

och Skåne.
7
 

 

Skandia genomförde en undersökning där 400 småföretagare som driver sitt bolag som ett 

aktiebolag medverkade. Småbolagen är beroende av ägaren eller andra nyckelpersoner inom 

företaget, skulle någon av dessa personer bli långtidssjukskrivna skulle var tredje småbolag gå i 

konkurs.
8
 Dessutom tar många av småbolagen allt för stora risker när der gäller krediter och 

bedömning av sina kunders betalningsförmåga, åtta av tio småföretagare nöjer sig med kundens 

historiska betalningsförmåga eller går på magkänsla. Detta bidrar till onödiga konkurser för 

småbolagen. Vidare handlar det mycket om okunskap och två tredjedelar av småbolagen uppgav 

att de saknar kunskap gällande kundernas ekonomiska situation. Endast en fjärdedel av 

småbolagen (i detta fall bolag med en omsättning mellan noll till tio miljoner kronor) uppgav att 

de någon gång undersökt en ny kunds ekonomiska situation genom att begära en 

kreditupplysning. Under 2009 i Stockholm var det ungefär 40 procent av småbolagen som 

begärde en kreditupplysning på nya kunder.
9
 

 

Många av småbolagen är dessutom väldigt beroende av den fortsatta driften hos både de större 

och allra största företagen eftersom småbolagen oftast är leverantörer till dem. Skulle exempelvis 

det konkurshot som tidigare låg över SAS ha blivit verklighet hade det inneburit att många 

småbolag hade dragits med i fallet.
10

  

 

 

 

 

                                                           
7
 Affärsvärlden, Antalet företagskonkurser ökar, publicerad 2013-05-06, hämtad 2013-05-08, 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3689321.ece 
8
Privata affärer, Konkursrisk vid sjukdom, publicerad 2013-03-25, hämtad 2013-05-08,  

 http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/sjukdom-kan-sluta-med-konkurs-486864 
9
Etablering utomlands, Svenska småföretag riskerar onödiga konkurser- Magkänslan styr kreditbesluten, publicerad 

2009-07-28, hämtad 2013-05-08,  

http://www.etableringutomlands.se/sverige/sverige/item/svenska-smafoeretag-riskerar-onoediga-konkurser-

magkaenslan-styr-kreditbesluten 
10

Svenska Dagbladet Näringsliv, Småbolag drabbas hårt av eventuell SAS-konkurs, publicerad 2012-11-15, hämtad 

2013-05-08, http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/smabolag-drabbas-hart-av-eventuell-sas-

konkurs_7670944.svd 
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Konkurser inom småbolag beror dels på: 

 Svagt företagande  

 Företagarna själva eller nyckelpersoner inom företaget blir långtidssjukskrivna och kan 

inte längre närvara och delta i verksamheten  

 Okunskap – Ett begrepp som sträcker sig från att ägarna inte vet hur ett företag ska drivas 

på bästa sätt till det att företaget saknar kunskap om sina kunder 

 De är alldeles för beroende av större företags fortsatta drift 

 

1.1.1 Revisorns roll och revisionsberättelsen 

En revisors huvudsakliga uppgift är att granska redovisningen i ett bolag samt granska huruvida 

styrelsen har skött sitt uppdrag för det bolag den representerar. Efter att revisorn har granskat ett 

bolag lämnas en revisionsberättelse med slutsatser av genomförd revision, men även 

rekommendationer om åtgärder som kunden (bolaget) bör uppmärksamma. Revisionsberättelsen 

är till för bolagets ägare, men även ett flertal av ett bolags intressenter har stor nytta av denna, 

dessutom ser flera av bolagets intressenter en revisor som en kvalitetsstämpel då revisorn alltid 

behöver agera oberoende.
11

 Något som styrker revisorns roll är den undersökning som Gösta 

Kedner genomförde på 1970-talet där han bland annat kom fram till att företag som var satta i 

konkurs i betydligt större omfattning hade valt bort extern hjälp i form av revisorer än företag 

som fortfarande var verksamma.
12

 

 

En del av den rapportering som en revisor gör är alltså i form av en revisionsberättelse, om 

revisorn uppmärksammar fel lämnar revisorn en erinran till styrelsen eller till den verkställande 

direktören. Erinran innebär att revisorn påpekar fel och om dessa inte åtgärdas lämnar revisorn 

en oren revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse har inga anmärkningar och upprättas enligt 

standardutformning tillskillnad från en oren revisionsberättelse som innehåller anmärkningar 

som revisorn uppmärksammat under revisionen. Revisionsberättelsen är ett viktigt dokument då 

revisorn bland annat genom denna kan ses som en länk mellan bolaget och dess intressenter. 

Anledningen till att revisionsberättelsen kan ses som en länk mellan bolaget och dess intressenter 

                                                           
11

 FAR, Roller/Revisor, hämtad 2013-04-22, http://www.far.se/Branschen/Roller/Revisor/ 
12

 Kedner, G. ”Företagskonkurser: problem – analys – utvärdering – åtgärder”, publicerad 1975 (s. 435-440) 
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är för att det oftast är den kontakt de har med revisorn kring bolaget.
13

 Gösta Kedner genomförde 

även en undersökning som berörde revisionsberättelser där han poängterade vikten av att låta 

professionalism spegla arbetsinsatsen.
14

  

 

Ett företags intressenter ska kunna lita på en revision som är utförd av en revisor och därför är 

samtliga revisorer under revisorsnämndens tillsyn. För att kunna garantera bra kvalité på en 

revision är kvalitetssäkringen lagstadgad, FAR genomför därför med jämna mellanrum 

kontroller av de medlemmar och medlemsföretag som är anslutna till dem, för att på så vis kunna 

säkerställa att kvalitén är tillfredställande.
15

  

 

År 2006 hade 13 procent av de årsredovisningar som kom in till bolagsverket fått en anmärkning 

av revisorn i sin revisionsberättelse. Upplysningscentralen och skatteverket registrerar att ett 

företag fått en oren revisionsberättelse vilket de gör för att kunna ge en trovärdig kreditrating och 

uppmärksamma de risker som finns i företaget. De vanligaste anmärkningarna som finns i en 

oren revisionsberättelse är enligt UC; 

 Eget kapital är förbrukat till mer än hälften 

 Bolaget har inte redovisat skatter och avgifter på rätt sätt 

 Årsredovisningen har inte upprättats inom den tidsram som krävs enligt aktiebolagslagen 

 

Ingen av ovanstående brister går att påverka i efterhand eftersom de har uppstått redan innan 

revisiorn har blivit inblandad.
16

  

 

Under åren 1997 till 2000 genomfördes en studie på Malta där författarna undersökte frekvensen 

av orena revisionsberättelser. De undersökte 419 företag och av dessa hade 19,9  procent orena 

revisionsberättelser varav majoriteten av dessa var småbolag. Det visade sig att dessa bolag 

saknade interna kontroller och att det inte fanns ordentlig dokumentation kring redovisningen 

                                                           
13

 Carrington, T. Revision, publicerad 2010 (s. 56-58) 
14

 Kedner, G. ”Företagskonkurser: problem – analys – utvärdering – åtgärder”, publicerad 1975 (s. 435-440) 
15

 FAR, Roller/Revisor, hämtad 2013-05-08, http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/ 
16

 FAR komplett, Balans nr 12, 2007, hämtad 2013-05-09 
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vilket gjorde det oerhört svårt för revisorn att genomföra en trovärdig revision.
17

 

 

1.1.2 Lagändringar 

Sedan 2007 har det genomförts förändringar av den svenka lagstftningen gällande aktiebolag, 

vilka syftar till att förenkla företagandet för privatpersoner.
18

 De stora ändringar som har 

genomförts i aktiebolagslagen, ABL, är avskaffandet av revisionsplikt för småbolagen samt det 

sänkta kravet på aktiekapital.
19

 

 

Den 1 januari 1995 trädde en lag i kraft gällande aktiekapital i ett svenskt privatägt aktiebolag, 

aktiekapitalet skulle uppgå till minst 100 000 kronor till skillnad från tidigare 50 000 kronor.
20

 

Anledningen till att regeringen ville öka kapitalkravet i ett privatägt aktiebolag var att de kunde 

se tendenser i lågkonjunkturer gällande att ett bolag behövde ett relativt stort aktiekapital för att 

klara av dessa konjunktursvängningar och för att inte gå i konkurs. Flera bolag var för känsliga 

för konjunktursvängningar och det ansågs att det fanns ett samband mellan denna känslighet och 

storleken på aktiekapital och konkurser. För att motverka detta ansåg regeringen att ett större 

aktiekapitalkrav skulle hjälpa bolagen att klara av konjunktursvängningarna.
21

 

 

Avsikten med denna förändring var att uppnå ett skärpt krav gällande aktiekapital och att 

aktiebolaget som bolagsform inte skulle missbrukas eller användas vid ekonomisk brottslighet. 

Vidare hade beslutsfattarna förhoppningar om att ökningen av aktiekapitalet skulle leda till att 

det blev tryggare ur borgenärens perspektiv, det regeringen syftade till var att borgenärerna 

skulle få ett bättre skydd vid en eventuell konkurs tack vare ett större aktiekapital. 

 

Det skärpta aktiekapitalkravet på 100 000 kronor varade fram till och med den 1 april 2010 då 

kravet återigen sänktes till 50 000 kronor. Det regeringen ville uppnå med det sänkta 

                                                           
17

 Farrugia, K. J och Baldacchino, P. J ”Qualified audit opinions in malta”, publicerad 2005 
18

Regeringen, Förenklingar i aktiebolagslagen, publicerad 2009, hämtad 2013-03-07, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/44/42/b0582ce8.pdf 
19

Bolagsverket, Sänkt aktiekapitalkrav samt slopad revisionsplikt, publicerad 2012-07-02, hämtad 2013-03-07, 

http://www.bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/svagt-1.6658 
20

 Regeringen, proposition 1997/98:39, publicerad 1997, hämtad 2013-03-05, 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/11/77/c4bb40ff.pdf 
21

 Regeringen, aktiekapitalets storlek, motion 1993/94:L203, publicerad 1993, hämtad 2013-03-05, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Aktiekapitalets-

storlek_GH02L203/?text=true 
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aktiekapitalkravet var att förenkla processen och att underlätta för privatpersoner att starta 

aktiebolag. Förhoppningen var att fler skulle kunna starta ett aktiebolag vilket i sin tur skulle leda 

till ökad tillväxt och ökad sysselsättning. 

 

Den tidigare rådande tron gällande att ett skärpt krav på aktiekapital skulle leda till ett bättre 

skydd för borgenärer ifrågasattes. Istället kräver borgenärerna i dagsläget bättre säkerheter 

gällande sina fordringar gentemot ett bolag och anser dessutom att kassaflöden och likviditet har 

fått större betydelse än storleken på aktiekapitalet. 

 

Eftersom EU eftersträvar att dess medlemsländer skall gå mot en gemensam utveckling har även 

denna aspekt angående kapitalkrav tagits i beaktning och påverkat den svenska lagstiftningen 

gällande aktiebolag.
22

 Ytterligare åtgärder för att Sverige ska anpassa sig till EU:s harmonisering 

är införandet av frivillig revisionsplikt för småbolag, vilket skedde den 1 november 2010.
23

 För 

att ett småbolag skall ha möjlighet till att avstå från revisorn får inte bolaget överskrida två av de 

tre nedanstående gränsvärdena. Inte heller får samma gränsvärden överskridas två år i rad. 

Noterbart är att det är dessa gränsvärden som vi har valt att utgå ifrån vid vår definition av 

småbolag. 

 Fler än tre anställda (i medeltal) 

 Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning 

 

Däremot omfattar det här inte de publika aktiebolagen som fortfarande behöver ha revisor.
24

 

 

1.2 Problemformulering  

Under tvåtusentalet har antalet konkurser ökat i Sverige och de inledande månaderna av 2013 är 

inget undantag.
25

 Många av småbolagen är inte särskillt lönsamma, allt fler går i konkurs redan 

                                                           
22

Regeringen, lagrådsremiss, publicerad 2009-10-29, hämtad 2013-03-06, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/44/73/173f9de8.pdf 
23

Svenska Dagbladet, Företag jublar åt slopad revisor, publicerad 2010-03-25, hämtad 2013-05-07, 

http://www.svd.se/naringsliv/regeringen-slopar-revisionsplikt-for-250-000-foretag_4478435.svd 
24

 Bolagsverket, En frivillig revision, hämtad 2013-04-04, 

http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.7662!/Menu/general/column-content/file/En%20frivilig%20revision.pdf 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/44/73/173f9de8.pdf
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tre år efter att företaget har bildats.
26

 Trots att konkurserna har fortsatt att öka och att det inte 

finns några indikationer på att trenden kommer att avta har Sverige ännu inte nått de nivåer 

gällande konkurser som rådde 1992.
27

  

 

Frågan är om de förenklingar som har genomförts sedan 2007 gällande lagstiftningen kring 

aktiebolag haft en påverkan på antalet konkurser, om det blivit för enkelt att starta ett aktiebolag 

idag och är det därför konkurserna fortsätter att öka? 

 

Redan 2006, innan dess att revisionsplikten var avskaffad för småbolagen innehöll mer än var 

tionde årsredovisning fel som gjorde att revisorerna valde att skriva orena revisionsberättelser.
28

 

Nu när företagen har möjlighet att avstå från revisorn innebär det att årsredovisningen inte 

behöver bli granskad av denne innan den skickas in till Bolagsverket. Har det inneburit att fler 

misstag eller brister förekommer i årsredovisningarna och att det i slutändan kan leda till att 

konkurserna ökar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
25

 Affärsvärlden, Antalet företagskonkurser ökar, publicerad 2013-05-06, 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3689321.ece 
26 Företagande, Entreprenören som gud glömde - varför är så få småföretag framgångsrika?, publicerad 2010-11-13,  

http://www.foretagande.se/entreprenoren-som-gud-glomde-varfor-ar-sa-fa-smaforetag-framgangsrika/ 
27

 Ekonomifakta, konkurser, publicerad 2013-01-11, , 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Foretagskonkurser/?from160=&to160=2012 
28

 FAR komplett, Balans nr 12, 2007 
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1.2.1 Problemställning 

Nedan följer våra frågeställningar vilka vi genomgående under studien kommer att arbeta mot. 

 

Frågeställningen är utformad på så vis att vi har en övergripande fråga vilken är den som vi 

kommer att fokusera mest på. För att förtydliga har vi därefter ställt en fråga kopplad till dennna 

övergripande fråga. Slutligen har vi även förtydligat vad vi menar med indikationer och har 

därför ställt två frågor relaterade till detta, vilket är sammanställt nedan. 

 Vad är det som påverkar att småbolag går i konkurs? 

 Vilka är de viktigaste indikationerna till konkurs? 

 Har avskaffandet av revisionsplikten för småbolag inneburit fler 

konkurser? 

 Har sänkningen av aktiekapitalkravet från 100 000 till 50 000 kronor 

någon påverkan på konkurser för småbolag? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vad som påverkar att småbolag försätts i konkurs utifrån en revisors 

perspektiv. 

 

1.4 Begrepp 

Vi har i denna studie valt att definiera småbolag som små aktiebolag vilka inte överskrider två av 

de tre nedanstående värdena; 

 Fler än tre anställda (i medeltal) 

 Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2: Metod 

Här redogör vi för de forskningsmetoder som vi har använt oss av i vår studie och på vilka sätt vi 

har valt att avgränsa oss och diskutera studiens reliabilitet och validitet. Dessutom kommer vi att 

utifrån ett kritiskt perspektiv analysera vår egen process och val av metod.  
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Kapitel 3: Referensram 

I det här kapitlet presenteras bland annat mer ingående Richard Carter och Howard Van Aukens 

studie på småbolags konkurser, olika modeller som förklarar vad som kan ligga till grund för ett 

företags konkurs samt en tentativ konkursmodell vi själva har utvecklat utifrån den övriga 

referensramen.  

 

Kapitel 4: Empiri 

Här presenteras en sammanställning av den empiri som vi har fått in genom de tio intervjuerna. 

 

Kapitel 5: Analys 

I det här kapitlet kommer den empiri vi har samlat in via intervjuerna att analyseras genom att vi 

kopplar empirin till studiens referensram samt tidigare forskning. Vi kommer även att presentera 

vår egna reviderade konkursmodell. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

Under detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till utifrån studiens 

problemställning.  

 

Kapitel 7: Avslutande diskussion 

Här förs en avslutande diskussion som berör småbolag och konkurser samt att vi kommer ge 

förslag på vidare forskning. 

 

Kapitel 8: Källförteckning 

I detta kapitel kommer vi att presentera de muntliga- och skriftliga källor som ligger till grund 

för studiens genomförande. 

 

Kapitel 9: Bilaga 

Här har vi bifogat ett exemplar av den intervjuguide som låg till grund för genomförandet av 

våra intervjuer. 
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2. Metod 

I kapitel två kommer det att redogöras för de forskningsmetoder som används i studien och på 

vilka sätt studien har avgränsats, här behandlas även begreppet intervjuguide samt diskussion 

kring studiens reliabilitet och validitet. Studiens metodval och process granskas utifrån ett 

kritiskt perspektiv. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Vid forskning inom samhällsvetenskap finns det två typer av metoder att använda sig av, 

kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ forskning kännetecknas av att siffror bearbetas och 

presenteras i tabeller eller diagram vilket innebär att forskningen upplevs ge en mer rättvisande- 

och pålitlig bild.
29

 Kvalitativ forskning å sin sida präglas snarare av ord och bilder än av siffror. 

Det är upp till forskaren själv att framställa data i samband med att denne tolkar och använder 

informationen i fråga samt för att på ett bra sätt kunna beskriva och förklara den insamlade 

data.
30

 

 

För att besvara studiens syfte kommer den insamlade empirin till största del att ske genom en 

kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer, detta eftersom vi är intresserade av revisorernas 

åsikter, uppfattningar och erfarenhet.
31

 Vi har även använt oss av den kvantitativa metoden då vi 

har inhämtat sekundärdata från Bolagsverket.  

 

2.2 Datainsamling 

Vid insamling av data görs skillnad på begreppen primärdata och sekundärdata. För att 

genomföra denna studie har vi använt oss av båda möjligheterna, hur vi har gått till väga kommer 

att presentera nedan.  

 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är data som forskaren själv arbetar fram för att anpassas till sin egen studie och de 

frågeställningar som ligger till grund för denna. Nackdelen med att ta fram information på detta 

                                                           
29

 Denscombe, M. Forskningshandboken , 2000 (s.208)  
30

 Ibid. (s.243-244) 
31

 Denscombe, M. Forskningshandboken , 2009 (s. 233) 
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vis är att det kan vara både dyrt och tidsödande.
32

 Primärdata som ligger till grund för denna 

studie är den empiri och de svar från respondenterna som samlats in i samband med intervjuerna, 

de har antingen skett via personliga möten eller över telefon, för att på så vis göra det mer 

flexibelt för våra respondenter.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna valde vi strategin att utforma en semistrukturerad 

intervjuguide bestående av en lista med fjorton frågor, frågorna har vi själva utformat utifrån 

studiens problematisering och referensram (se intervjuguiden i sin helhet under kapitel nio). 

Anledningen till att vi valt att ha en semistrukturerad intervjuguide var att vi ville ha en flexibel 

intervju med möjlighet till bland annat följdfrågor. Dessutom ges respondenterna en möjlighet att 

utveckla sina idéer och deras svar är öppna.
33

 Intervjuguiden var utformad med kvalitativa frågor 

och underrubriker med frågor som i stora drag behandlade konkurser utifrån olika variabler. 

Inledningsvis var det allmänna frågor om respondenten och dennes yrkesroll, därefter frågor 

kring hur respondenten ser på de förenklingar som har skett i aktiebolagslagen sedan 2007, 

indikationer kopplade till konkurser, synen på revisionsberättelsen och därefter ett antal 

avslutande frågor. 

 

Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av 

ljudupptagning. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att vi i ett senare skede ska ha möjlighet att 

få med respondenternas egna ord och på så vis även ha med korrekta citat i empirin.
34

 Det 

positiva med en kombination av användningen av ljudupptagning samtidigt som forskaren för 

anteckningar är i de fall då tekniska problem kan tänkas uppstå med ljudupptagningen.
35

  

 

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information framtagen av en annan forskare anpassat till dennes ändamål. 

Således är sekundärdata redan befintlig information och användandet av denna data är både 

billigt och lättillgängligt. Den nackdel som finns är huruvida data är relevant för den egna 

                                                           
32

 Smartbiz, marknadsundersökning, http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=112&Base=1&MenuID=151 
33

 Denscombe,  M. Forskningshandboken, 2009 (s. 234) 
34

 Dalen, M. Intervju som metod, 2008 
35

 Ryen, A. Kvalitativ intervju, 2004 
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studien.
36

 Sekundärdatan som vi har använt oss av i denna studie är statistik och uttalanden från 

Bolagsverket, detta eftersom det kompletterar data från intervjuerna med relevant hårddata.  

Vi har valt att att ta fram statistik från två perioder vilka skiljer sig gällande aktiekapitalkravet 

och revisionsplikten. Under ”Period 1” var aktiekapitalkravet för aktiebolag 100 000 kronor och 

det fanns en plikt att använda sig av revisorer medan ”Period 2” visar statistik då 

aktiekapitalkravet har sänkts till 50 000 kronor samt att revisionsplikten är avskaffad. Eftersom 

regeringen med dessa åtgärder ville förenkla nybildandet av aktiebolag ville vi kunna jämföra 

om det verkligen har skett en väsentlig förändring och om fler aktiebolag har bildats som följd av 

de förenklingar som har genomförts.  

 

Vi har även valt att ta med en tabell från Bolagsverket som visar de vanligaste bristerna som 

förekommer i de inskickade årsredovisningarna. Tabellen är intressant då den tar upp statistik 

både före och efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket skedde den 1 november 2010.  

 

2.3 Population och urvalsram 

Populationen är samtliga enheter som forskaren avser att undersöka, alltså är urvalet den del av 

populationen som tillfrågas för att delta i studien.
37

  

 

I vår studie om revisorers syn på konkurser utgörs populationen av godkända eller auktoriserade 

revisorer i Sverige, medan urvalet i sin tur är de revisorer som vi valde att tillfråga för att delta i 

vår studie.  

 

Anledningen till att vi valt att tillfråga revisorer beror på att de i sin yrkesroll alltid måste agera 

oberoende och självständigt gentemot det företag som de granskar. Vi ansåg att det därför skulle 

vara intressant att höra revisorernas åsikt och att få ta del av deras erfarenheter eftersom de 

jobbar nära inpå olika företag samtidigt som det arbetet enligt praxis bör ske utifrån en neutral 

synvinkel. Vår studie berör inte någon specifik sektor eller bransch, däremot var vi intresserade 

av att veta respondenternas yrkesmässiga bakgrund, vilket gör att de frågor som respondenterna 

har svarat på inte är förknippade med personliga åsikter utan snarare generella frågor kring hur 

                                                           
36

 Bryman. A & Bell. E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
37

 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2000  (s.18) 
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revisorerna utifrån sin yrkesroll ser på utvalda ämnen. Valet av att tillfråga revisorer beror 

således inte på att vi anser att denna yrkesgrupp är den mest pålitliga eller den enda pålitliga 

källan, utan det beror på att vi utifrån våra egna preferenser ansåg att de var bäst lämpade för 

denna studie. 

 

Eftersom vi genomfört en kvalitativ undersökning var det mest lämpligt att göra ett icke-

sannolikhetsurval, detta på grund att det inte var möjligt att tillfråga ett tillfredställande antal för 

att urvalet skulle bli sannolikt. 

 

För att komma i kontakt och välja ut vilka respondenter som skulle delta i studien valde vi att 

söka efter revisionsbyråer och revisorer verksamma inom Stockholms län. Anledningen till 

denna avgränsning var att vi ville ge både oss själva men framför allt respondentera möjlighet att 

välja om intervjun skulle ske via personligt möte eller över telefon. Vi valde att kontakta 20 

revisorer/byråer via e-mail. Då vi upptäckte att responsen blev mindre än väntat och endast två 

stycken återkom för att delta i studien så valde vi att på nytt söka efter fler revisionsbyråer och 

revisorer, men denna gång inom hela Sverige.  

 

Totalt har vi kontaktat 74 stycken revisorer/byråer vilka utgör urvalet för denna studie. Av dessa 

74 var det väldigt få som ens gav oss respons, de flesta har ignorerat vår förfrågan men av de 

som väl återkopplade var det nästan alla som valde att ställa upp på en intervju. Sammanlagt har 

tio revisorer intervjuats och deltagit i studien.  

 

2.4 Metodkritik 

Valet av att framför allt använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in empiri till denna 

studie har både haft för- och nackdelar. Vi hade innan studiens genomförande aldrig kunnat tro 

att det skulle vara så pass svårt att få tag i respondenter som det har varit, det allra största 

problemet har varit att revisorerna just denna tid på året (under våren, mars-maj) har varit väldigt 

upptagna och inte haft möjlighet att prioritera en intervju av detta slag. En annan nackdel med 

kvalitativa intervjuer är att de tar relativt lång tid att genomföra och med hänsyn till den 

tidsperiod som fanns till förfogande för denna studie hade vi knappt utrymme för fler intervjuer, 
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vilket betonas av Jutith Bell som menar att kortare projekt endast har möjlighet till ett fåtal 

intervjuer.
38

 

 

Däremot, eftersom det endast var tolv av 74 stycken revisorer eller byråer som återkopplade till 

oss varav tio tackade ja, borde vi kanske ha omvärderat vårt sätt att kontakta dem på. Framför 

allt skickade vi ut e-mail till revisorerna vilka mer eller mindre var av ett standardformat där vi 

först beskrev vilka vi var (studenter på Södertörns Högskola), syftet med intervjun, vad på ett 

ungefär den skulla handla om samt att vi var öppna för att antingen intervjua via personligt möte 

eller via telefon. Möjligtvis borde vi antingen ha varit ännu mer tydliga i vår kommunikation via 

e-mail då det lätt kan misstolkas eller så skulle vi ha valt att i större utsträckning kontaktat 

revisorerna via telefon. Däremot tror vi inte att det hade varit någon garanti för att fler personer 

skulle återkopplat till oss, oavsett om det har varit för att tacka ja eller nej.  

 

Det vore dessutom väldigt enkelt att enbart peka på att vi skulle ha haft ett större urval och tack 

vare det fått fler respondenter. Givetvis hade chanserna ökat desto fler vi frågat men vi tror att 

den största bidragande faktorn till svårigheterna med att få tag på respondenter har att göra med 

tidsbrist från deras sida, vilket vi har förståelse för. De intervjuer som vi däremot har genomfört 

har som sagt skett via antingen personliga möten på respektive revisors kontor eller via telefon. 

Dessa intervjuer är vi väldigt nöjda med och vi anser att de har varit både informativa och viktiga 

för studiens genomförande.   

 

Att intervjuerna var semistrukturerade och indelade i underrubriker gjorde att samtalen kunde 

flyta på mer naturligt, vi var inte låsta till guidens utformning och i vilken ordning frågorna kom. 

Andra saker som vi ser som positivt med intervjuerna var att de varade minst i trettio minuter 

och därmed möjliggjorde för mer uttömmande svar. Tack vare att vi under intervjuernas gång 

noterade vad respondenterna sa samtidigt som vi spelade in dem gick vi aldrig miste om viktig 

information.  

 

Studien är belyst utifrån en revisors perspektiv och deras erfarenhet av yrket och ämnena kring 

konkurser, men det innebär inte allt som de har sagt går att generalisera som den bästa 

                                                           
38

 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik (s.58) 
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sanningen. Trots syftet med uppsatsen borde vi möjligtvis ha tagit med synpunkter från- och 

lyssnat till andra yrkesgrupper så som konkursförvaltare och kreditgivare, vilka hade kunnat 

bidra med intressant information och viktiga tillägg.  

 

Åldern på de studier och artiklar som vi använder oss av i vår refernsram har en stor spridning 

vilket tyder på att det än idag är aktuellt med konkurser och småbolag. Flera av de variabler som 

Gösta Kedner och John Argenti använder sig av i sina modeller från 1970-talet återkommer i de 

senare studierna och artiklarna som är publicerade på 2000-talet. Dessa variabler går även att 

koppla samman med de nyare studierna och artiklarna (se mer utvecklat under kapitel 3.8 

Gemenssamma faktorer), vilket påvisar att dessa modeller och teorier från 1970-talet är levande, 

de används än idag och är därmed relevanta för vår studie. 

   

2.4.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Med hjälp av reliabilitet och validitet syftar forskaren till att förklara hur trovärdig och 

tillförlitlig dennes studie är. Trovärdigheten kopplas samman med hur rättvisande och användbar 

den insamlade empirin är i relation till studiens frågeställning, medan tillförlitlighet avser om det 

resultat som forskaren har kommit fram till i sin undersökning skulle bli desamma om den 

gjordes på nytt.
39

 Reliabiliteten är således ett mått för att kunna fastställa om den genomförda 

undersökningen har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar.
40

  

 

2.4.1.1 Realiabilitet  

Med tanke på att urvalet för de kvalitativa intervjuerna var ett så kallat icke-sannolikhetsurval 

och resultatet till stor del grundats utifrån respondenternas personliga åsikter och egna 

erfarenheter får omfattningen av denna empiri anses som exklusiv för denna studie.  

 

Valet att samla in data genom kvalitativa intervjuer har alltså till viss del haft en negativ 

påverkan på undersökningens reliabilitet eftersom det inte går att utesluta att respondenternas 

ställningstaganden, åsikter med mera kan ha påverkats av frågornas utformning. Det kan 

dessutom leda till att samma person svarar olika på samma fråga vid olika tillfällen. 

 
                                                           
39

 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009, (s.378) 
40

 Bryman, A. & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, (s.48) 
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Däremot har ljudupptagningen av varje intervju förstärkt reliabiliteten. Tack vare inspelningarna 

har vi kunnat försäkra oss om att vi uppfattat respondenternas svar korrekt. En annan faktor som 

vi anser har ökat reliabiliteten är att den ene av oss två har genomfört samtliga intervjuer medan 

den andre har agerat sekreterare.  

 

Vidare blir frågan om det går att dra generella slutsatser utifrån den insamlade empirin, det vill 

säga, om de slutsatser som vi har kommit fram till i denna studie skulle bli desamma om vi hade 

intervjuat en annan grupp av revisorer. Även om den information som vi har fått in vid dessa fem 

intervjuer är bra och uttömmande så är det svårt att dra generella slutsatser utifrån vår studie, då 

antalet respondenter inte är tillräckligt många.  

 

2.4.1.2 Validitet 

Med tanke på att vi valt att definiera småbolag enligt samma gränsvärden som krävs för att ett 

bolag ska ha möjlighet att avskaffa revisorn, anser vi att studiens respondenter är väl införstådda 

med att de frågor som vi ställde under intervjun avsåg just småbolag, enligt vår definition. Fråga 

nummer fyra i vår intervjuguide ”Hur ser du på avskaffandet av revisionsplikten utifrån ett 

konkursperspektiv?” betonar även vår definition då revisorerna måste vara väl medvetna om 

vilka bolag som omfattas av möjligheten till avskaffandet av revisionsplikten.  

 

Det är viktigt att ta med aspekten utifrån vilken roll revisorerna har uttalat sig, vi kan inte helt 

utesluta att några av respondenterna i vissa fall har svarat utifrån ett konsultperspektiv och 

frångått sin roll som oberoende granskare. Vidare anser vi att vår undersökning och den 

insamlade empirin har besvarat vår problemställning utifrån en revisors perspektiv och vi har 

kommit fram till slutsatser gällande samtliga frågor och därmed har denna studie en god 

validitet.  
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3. Referensram 

I detta kapitel behandlas bland annat mer ingående Richard Carter och Howard Van Aukens 

studie på småbolags konkurser, svensk forskning gällande nyckeltal, olika modeller som 

förklarar vad som kan ligga till grund för ett företags konkurs samt en tentativ konkursmodell 

som stuiden utvecklat utifrån den övriga referensramen.  

 

3.1 Konkurser följer olika egenskaper 

3.1.1 Konkurser inom småbolag 

Richard Carter och Howard Van Auken gjorde 2006 en undersökning gällande småbolags 

konkurser, de jämförde geografiska- och ytterligare potentiella problem för ett antal 

konkursföretag och ett antal icke-konkursföretag. Deras undersökning visade att de tre tydligaste 

faktorerna som ledde till en konkurs var avsaknad av kunskap, lågkonjunkturer och svårigheter 

att få in kapital i bolaget.  

 

Konkurser är kostsamt för ägare, investerare och samhället. Problem kring konkurser blir mer 

och mer relevanta då problemen blir större. Studien som Richard Carter och Howard Van Auken 

genomförde grundade sig på antalet konkurser i staten Iowa i USA. Till skillnad från tidigare 

studier gällande konkurser bidrar denna studie med att framställa specifika faktorer som påverkar 

småbolag då de genomgår en tuff ekonomisk period. Tidigare studier som Richard Carter och 

Howard Van Auken refererar till visar att det fanns direkta samband mellan erfarenheten hos 

ägaren, möjligheten till kapital och konkurser.
41

 De hänvisar även till en studie gjord av Sullivan, 

Warren och Westbrook, vilken presenterades 1999 och som visade att de flesta faktorer som 

ledde till att ett litet företag gick i konkurs var externa faktorer, finansieringsproblem och 

inneboende fel i företaget.
42

 

 

  

                                                           
41
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42
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Richard Carter och Howard Van Auken menar att tidigare forskning gör att det är möjligt att 

kategorisera misslyckanden i småbolag som leder till konkurser enligt följande; 

 Karakteristiska drag hos bolaget 

 Tillgänglighet till kapital 

 Karakteristiska drag hos ägaren 

 Den externa miljön
43

- 

 

En konkurs konsekvenser påverkar investerare, ägare, leverantörer, kunder och familjen. För att 

undvika konkurser bör företagarna förstå var konkurser härstammar ifrån och vilka faktorer som 

kan påverka utfallet. Richard Carter och Howard Van Auken menar att det är viktigt att fortsätta 

att undersöka varför en konkurs uppstår och hur den kan förebyggas.  

 

Resultatet av deras studie visar att ägare av småbolag behöver ta hjälp av olika konsulter när det 

kommer till planering av ekonomi och i vissa fall vid problemlösning. Alla ägare av ett småbolag 

bör ha vetskap om att en lågkonjunktur kan komma och hur den hanteras på ett bra sätt och att 

tillgången till kapital är det som är de mest signifikanta variablerna i samband med en konkurs. 

Det behövs större studier, region för region eller världsstudier för att kunna utveckla en 

förståelse mellan ekonomiskt klimat, ekonomins utveckling och ett företags överlevnad eller 

fall.
44

 

 

3.1.2 En studie av svenska företag med fokus på nyckeltal 

Enligt en studie av svenska företag mellan åren 1998-2003 med fokus på nyckeltal och konkurser 

presenterar forskaren bland annat tre tidigare studier av svenska forskare. En av dessa, Svensson 

(2003) menar att det vanligaste sättet att bedöma ett företag är användningen av nyckeltal. Enligt 

Engström (2002) vilken nedan kommer att beskrivas mer ingående, är nyckeltalen kassa- och 

balanslikviditet, soliditet, likvida medel/kortfristiga skulder, rörelsekapital samt 

förlusttäckningsförmåga de nyckeltal som är lämpliga vid bedömning av ett företags framtida 
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betalningsförmåga. En annan studie av Bruns (2004) visar att även vid bedömning av 

kreditgivning till småbolag är nyckeltalen likviditet och soliditet viktiga.
45

  

 

3.1.3 Konkursanledningar 

Forskaren Gösta Kedner, som tidigare har varit verksam i Lund, har bland annat gjort en 

sammanställning från tingsrätten över de anledningar som föregår konkurser, se tabellen nedan. 

Vi kommer även att senare i detta kapitel mer ingående presentera de faktorer som Kedner anser 

framkallar konkurser.  

 

Tabell A. Konkurs anledningar 

 

 Konkursfaktorer Procent Antal fall 

1 Lönsamhet 32 1471 

2 Faktorer utanför 

ledningens kontroll 

19 846 

3 Finansiering 14 632 

4 Planering och kontroll 11 508 

5 Utbildning 9 379 

6 Investeringar 7 294 

7 Organisation 6 229 

8 Företagsutveckling 2 88 

 TOTALT 100 4447 

46
 

 

3.2 Vikten av att kunna få in kapital i bolaget 

Thorsten Beck och Asli Demirguc-Kunt publicerade 2006 en artikel som behandlar problem 

inom små och medelstora bolag och ett specifikt problem de nämner är svårigheter med att få in 

externt kapital i bolaget. Eftersom dessa bolag utgör en viktig roll i redan industrialiserade länder 

och i utvecklingsländer när det gäller tillväxt kan avsaknaden av att få in kapital i bolaget via 

                                                           
45
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enkla medel vara en förklarande faktor till varför små och medelstora bolag inte bidrar till den 

ökade tillväxt som de förväntas göra. I artiklen diskuterar Thorsten Beck och Asli Demirguc-

Kunt användandet av finansieringsverktyg och poängterar vikten av finansiella institutioner för 

små och medelstora bolag gällande att få in kapital. De finansiella institutionerna bör försöka 

komma underfund med hur de kan bidra till att bolagen på ett lättare sätt får in kapital, vilket 

skulle innebära en ökad tillväxt som i sin tur kommer gynna det berörda landet i sin helhet.  

 

För att ha en väl fungerande miljö för dessa bolag bör det vara enkelt att ta sig in och ut på 

marknaden, detta i kombination med att underlätta för bolagen att få in kapital är de viktigaste 

faktorerna för att dessa bolag skall kunna utvecklas.
47

  

 

3.3 Styrelsens roll i samband med konkurs 

I sin artikel från 2012 som behandlar styrelsens betydelse för ett bolag och dess makt att kunna 

undvika en konkurs, menar Platt H. och Platt M. att det finns både för- och nackdelar med att 

antingen ha en stor eller liten styrelse i ett bolag. En stor styrelse har ofta mer erfarenhet och tar 

fler åsikter i beaktning vid ett beslutsfattande än vad en liten styrelse gör eftersom en mindre 

styrelse består av färre antalet ledamöter. En liten styrelse kan däremot just tack vare detta agera 

snabbt eftersom det är färre ledamöter som kommer att blandas in när ett beslut behöver fattas. 

En styrelses sammansättning har samband med ett bolags välmående, det är bolagets styrelse 

som har främst påverkan när det kommer till att undvika en konkurs.
48

  

 

3.4 Bolagsverket 

På grund av de stora förändringar inom aktiebolagslagen som skedde 2010 slogs det rekord i 

antalet nyregistrerade företag. Det har aldrig tidigare registrerats så många aktiebolag. Det som 

gör att företagare väljer aktiebolag som bolagsform är att det finns en positiv framtidssyn i 

kombination med förändringarna i aktiebolagslagen såsom att kravet på aktiekapitalet sänktes 

och att kravet att ha en revisor för små aktiebolag avskaffades.
49

 När lagändringarna kring 
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frivillig revision trädde i kraft valde flertalet äldre bolag att ändra sin bolagsordning och välja 

bort revisorn, av de nybildade små aktiebolagen väljer 65 procent att inte ha en revisor.  

 

Bolagsverket har tidigare uttryckt en oro för att årsredovisningarna kan komma att ha sämre 

kvalité om ett aktiebolag inte har en revisor och inte heller anlitar en kunnig redovisningskonsult. 

Redan i augusti 2012 kunde bolagsverket se en trend där de fick in fler årsredovisningar med 

bristande kvalité, det var till exempel handskrivna årsredovisningar som inte följde den 

uppställning som krävs enligt lagstiftningen. Företagarna tar heller inte till sig de råd de kan 

komma att få från redovisningskonsulter, i jämförelse med tidigare tog fler företagare till sig de 

råd de fick från sina revisorer.
50

  

 

Ett aktiebolags årsredovisning skall lämnas in till bolagsverket senast sju månader efter 

räkenskapsårets slut, antalet årsredovisningar som var försenade i augusti 2012 var  tio procent 

högre än föregående år.
51

  

 

3.4.1 Statistik Bolagsverket 

Statistiken avser hela Sverige; 

Period 1   

 Antalet nystartade bolag från och med 1 april 1999 till och med 31 mars 2000 var 18 807 

stycken. 

 

Period 2  

 Antalet nystartade bolag från och med 1 april 2011 till och med 31 mars 2012 var 42 018 

stycken.
52

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2011/okning-1.7159 
50

 Bolagsverket, Sämre kvalitet på årsredovisningar och fler förseningsavgifter 

Pressmeddelande från Bolagsverket, publicerat 2012-08-16, hämtad 2013-05-02, 

http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/samre-kvalitet-pa-arsredovisningar-och-fler-

forseningsavgifter-1.7596 
51

 Ibid. 
52

 Bolagsverket, information från statistiker Emma Westman via mail 2013 

http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2011/okning-1.7159


 23 

TABELL B. De vanligaste förekommande bristerna i årsredovisningar 

 

Bildkälla från Bolagsverket
53
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3.5 Ett företags konkurs föranleds av ett givet händelseförlopp 

Vi har valt att ta med nedanstående modell då flera av de omnämnda variablerna används än idag 

och går att koppla samman som förklarande orsaker till varför småbolag försätts i konkurs. 

 

FIGUR B. John Argenti – Ett givet händelseförlopp 

 

 

Bildkälla: Omarbetad John Argenti
54

 

 

Detta är en av de första kända konkursforskningarna vilken togs fram under 1970-talet. För att ta 

fram denna teori har John Argenti undersökt bokslutsbaserad och icke-bokslutsbaserad 

information. Ett grundläggande antagande i teorin är att det finns ett givet händelseförlopp som 

föregår ett företags konkurs. Det som startar processen mot konkurs är brister i ledningen, 

redovisningssystemet eller problem för företaget att anpassa sig till förändringar i den externa 

miljön. Vidare sker misstag från ledningens sida vilket uppmärksammas via varningssignaler och 

symptom.
55
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3.5.1 Brister och svagheter i ledning och styrelse 

John Argenti menar att ett företags välmående går att koppla samman med den kompetens och 

egenskaper som ledningen besitter samt hur pass handlingskraftiga de är. Vidare nämner han sex 

observerade brister hos ledningen; 

 Autokratisk verkställande direktör  

 VD och styrelseordförande är en och samma person 

 Passiv styrelse 

 Ledningen saknar bred och mångsidig kunskap och kompetens 

 Svag ekonomiledning 

 Svag mellanledning 

 

En autokratisk ledares sätt att styra sina medarbetare genomsyras av dominans, ledaren ser sig 

själv som företagets viktigaste person och alla viktiga beslut tas av ledaren utan samråd. Detta 

innebär att det övriga styrelsearbetet blir lidande då de andra ledamöterna känner sig begränsade 

och därför tappar de engagemang, den autokratiska ledarstilen mynnar ut i att styrelsen blir 

passiv.  

 

Ett eventuellt problem som kan uppstå om samma person är både VD och styrelseordförande är 

ifrågasättandet av personens objektivitet. Detta eftersom VD:n för ett företag är ansvarig för sina 

handlingar gentemot styrelsen vilket innebär att ledaren blir ansvarig inför sig själv.
56

 

  

3.5.2 Brister i ekonomifunktionen 

Ekonomiavdelningen ska upprätta korrekt information om företagets ekonomiska ställning och 

dessutom ta med eventuella förändringar, vilket görs för att informera interna och externa 

intressenter om företagets välmående.  För att kunna möta dessa krav är företaget beroende av att 

ha ett bra redovisnings- och rapporteringssystem.  

 

En ineffektiv ekonomifunktion med tillhörande svag chef kan innebära att relevant information 

inte når fram till ledningen i tid, vilket i sin tur kan leda till att beslut fattas på fel grunder.  
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För att stora brister i ekonomifunktionen inte skall uppstå anser Argenti vidare att de viktigaste 

områden är; budgetkontroll, kassaflödesplanering och produktkalkylering/kostnadsredovisning.  

 

3.5.3 Svag anpassningsförmåga till extern miljö 

Argenti konstaterar att ett företag är beroende av sin omvärld, men eftersom företagen har 

väldigt begränsade möjligheter att påverka sin omgivning måste de istället själva rätta sig efter 

de krav och förändringar som omvärlden ställer. För att ett företag ska lyckas efterleva och 

anpassa sig till denna ständiga utveckling förutsätter det att de har en kvalificerad 

företagsledning som förstår innebörden av förändringarna och vilka konsekvenser de leder till.  

 

Argenti delar in de externa hoten kring ett företag i fem huvudkategorier; 

 Konkurrensmässiga – exempelvis att nya lågprisaktörer etablerar sig på marknaden 

 Ekonomiska – exempelvis förändringar på penningmarknaden, inflation, stigande räntor 

och likviditetsproblem 

 Sociala – exempelvis förändringar i konsumtionsbeteende 

 Tekniska – exempelvis att ett företag inte hänger med i den tekniska utvecklingen  

 Politiska – exempelvis förändringar som sker inom lagstiftningen
57

 

 

3.5.4 Ledningens misstag 

Utan rätt kvalifikationer är ledningen den primära faktorn till varför ett företag misslyckas. Är 

ledningen okvalificerad så kommer den så småningom att begå misstag vilket i sin tur ligger till 

grund för misslyckandeprocessen. Exempel på misslyckanden är att ledningen skuldsätter 

företaget i allt för hög grad, att de inte har kontroll på tillväxten samt det han kallar stora 

projektet; företaget gör en stor investering som blir dyrare än förväntat medan avkastningen blir 

lägre än förväntat.
58

 

 

3.5.5 Symptom och varningssignaler 

Företagets tidigare misslyckanden påverkar den ekonomiska ställningen vilket syns som 

symptom i redovisning. Företaget är i en så pass kritisk situation att det eventuellt blir 
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rekonstruktion som enda utväg, men oftast tillåter inte tiden det. Som effekt av detta börjar 

företaget att ändra med sin redovisning med syftet att resultatet ska se bättre ut än vad det 

egentligen är. En annan varningssignal på ett företags missförhållande är att årsredovisningen 

skickas in för sent. Vid det här skedet finns det ingen återvändo och det enda alternativet är 

konkurs.
59

  

 

John Argenti menar att de som sköter företagets planering måste öka medvetenheten om orsaker 

och faktorer som leder till en konkurs, de måste även bli mer aktiva när de ser ett varningstecken 

och agera i ett tidigt skede istället för att vänta tills det kan ha gått så långt att en konkurs inte går 

att förhindra.  

 

Likväl som det är ledningens mål att uppnå framgång måste det även finnas ett mål i att inte leda 

ett företag i konkurs, ledningen bör inte heller ignorera riskreducering om de som planerar 

ekonomin föreslår att man bör minska en viss risk i företag bör ledningen ta detta på störtsa 

allvar istället för att bara se potentiell vinst vid ett lyckat utfall.
60

 

 

3.6 Konkursframkallande faktorer 

Gösta Kedner beskriver i sin bok företagskonkurser – problem – analys – utvärderingar – 

åtgärder, vilka faktorer som med stor sannolikhet är konkursframkallande samt åtgärder som 

behövs för att minska antalet konkurser.
61

 

 

3.6.1 Företagsledning och redovisningsstandard 

Kedner ställde upp ett flertal hypoteser som han antingen accepterade eller förkastade. Nedan 

följer ett antal hypoteser som han fastställde gällande företagsledning och redovisningsstandard.  

 Det finns inget samband mellan antalet huvuddelägare i konkursföretag respektive 

levande företag, detta gäller aktiebolag och enskilda rörelseidkare.  

 Det finns ett samband vad gäller företagsledarnas yrkeserfarenhet och konkurser och 

verksamma företag.  
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 Det finns inget samband gällande konkursföretag och verksamma företag vad gäller 

företagsledarens utbildning. 

 Det fanns inget samband som bevisar att konkursföretagen och de verksamma företagen 

till lika stor del använde konsulthjälp vid upprättandet av årsbokslut. Däremot 

accepterades hypotesen gällande att konkursföretag och verksamma företag till lika stor 

del anlitade konsulthjälp till löpnande bokföring. 

 

Kedner kommer fram till att konkursföretagen inte använder konsulthjälp i lika stor utsträckning 

som de verksamma företagen och menar att detta är något som bör uppmärksammas för de små 

företagen, vilket skulle ge dem en möjlighet till att kunna avhjälpa problemet. Bristerna är som 

störst vad det gäller de interna lönsamhetsbedömningarna, planering och kontroll. Istället för att 

anlita konsulter på grund av lagstadgade krav bör konsulterna få de små företagen att inse 

fördelarna med att anlita deras hjälp för att kunna utveckla verksamheter och kunna förutse 

konkurser.
62

 

 

3.6.2 Ekonomisk utvecklig före konkurs 

Även inom detta område utförde Kedner ett flertal hypoteser som han antingen accepterade eller 

förkastade, nedan följer ett antal hypoteser som han fastställde gällande ekonomisk utveckling 

före konkurs; 

 I ett konkursföretag växer de kortfristiga skuldernas procentuella andel av tillgångarna 

under den femårsperiod som föregår konkursen. I samtliga fall som Kedner har undersökt 

har konkursåret varit 1970.  

 Eget kapital i förhållande till tillgångar avtar i ett konkursbolag men i verksamma bolag 

förblir det stabilt. 

 I konkursbolag sjunker kassalikviditeten under hela femårsperioden som Kedner 

undersöker. 

 

Vid prövning av Kedners faktorer görs antagandet att en konkurs bör kunna förutses två år före 

dess inträffande. Dessa faktorer är lönsamhet, kassalikviditet, balanslikviditet, skulder i 

förhållande till tillgångar och eget kapital i förhållande till tillgångar. Då det är en lång 
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prognostid innan dess att konkursen inträffar bör det finnas tid för att kunna utföra 

konkursförebyggande åtgärder. Finns det inte möjlighet till detta eller om konkursförebyggande 

åtgärder inte anses som skäliga bör konkursen inledas. 

 

Vid antagandet att banker, leverantörer, revisorer, företagsledning och andra intressenter har en 

god insyn i företaget bör dessa intressentgrupper kunna se tydliga tecken på att en konkurs kan 

vara möjlig innan den är ett faktum.
63

 

 

3.6.3 Revision 

Till sist fastställde Gösta Kedner även ett antal hypoteser gällande revision; 

 Det finns en skillnad mellan fullständiga och ofullständiga revisionsberättelser gällande 

konkursbolag och verksamma bolag, det är även en skillnad mellan om en auktoriserad 

eller en godkänd revisor utfört dessa berättelser. 

 Det finns en skillnad mellan konkursföretag och verksamma företag när det gäller val av 

kvalificerad och icke kvalificerad revisor. 

 Det finns en skillnad mellan konkursbolag och verksamma bolag när det kommer till 

anmärkningar i revisionsberättelsen.  

 

Kedners undersökning visar att konkursföretag i mycket större utsträckning bortser från att anlita 

en kvalificerad revisor i jämförelse med de företag som är verksamma. Han visar även att 

revisionsberättelser utförda av en icke kvalificerad revisor har väsentligt sämre kvalité än vad en 

kvalificerad revisors revisionsberättelser har.
64

 

 

Enligt Kedner kan utvecklingen gällande konkurser påverkas på två sätt, antingen genom försök 

till förebyggande för att därigenom minska antalet eller genom att tidigt påbörja konkursen för 

att på så vis lindra verkningarna för ett företags intressenter.
65
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3.7 Företagens betalningsförmåga 

Under 2002 medverkade Stefan Engström med en artikel i tidningen Balans: Kan nyckeltal 

påvisa framtida betalningsförmåga? Han valde i artikeln ut ett antal nyckeltal som han ansåg 

som mest relevanta att använda vid en revision. De nyckeltal han valde ut var likvida medel i 

förhållande till kortfristiga skulder, kassalikviditet, balanslikviditet, rörelsekapital, soliditet och 

förlusttäckningsförmåga.
66

 Ett år senare, 2003, medverkar Stefan Engström i Balans igen och 

presenterar då i en debattartikel en modell som visar vad som påverkar ett företags 

betalningsförmåga.
67

Det är många faktorer som påverkar ett företags finansiella ställning. 

Nyckeltalen är en bra grund men det är svårt att endast utifrån dessa utläsa ett företags 

välmående. Modellen som Engström presenterar (se modellen i sin helhet på nästa sida) redogör 

för vilka interna- och externa variabler som kan komma att påverka ett företags 

betalningsförmåga.  

 

                                                           
66

 FAR komplett, balans nr 3 2002, Tema – obestånd: Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga?, hämtad 

2013-04-19 
67

 Engström, S, Nyckeltalen och revisorn, publicerad 2003, hämtad 2013-04-19, 

http://www.auditor.se/artiklar/Nyckeltalen%20och%20revisorn.pdf 



 31 

3.7.1 Modell - Betalningsförmåga  

FIGUR C. Stefan Engström – Betalningsförmåga 

 

Bildkälla: Modell från Stefan Engström
68
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3.7.2 Faktorers påverkan 

Det som kan skapa förutsättningar eller ge begränsningar är de politiska faktorerna. Vad 

företaget har för organisatoriska variabler och hur de hanterar viktiga frågor är vad som 

begränsar eller skapar möjlighet gällande finansiering från externa finansiärer och aktieägare.  

 

Vid en värdering av samtliga eller ett flertal variabler i modellen som beskrivs ovan bör det ge 

ett tillförlitligt resultat gällande hur företaget mår och dess framtida betalningsförmåga. Detta i 

kombination med en genomgång av de nyckeltal som tidigare togs upp av Stefan Engström bör 

ge ett godtyckligt resultat utifrån ett kort perspektiv gällande hur välmående ett företag är.
69

  

 

3.8 Gemensamma faktorer 

Vi har nedan valt att sammanställa en del av de viktiga och gemensamma faktorer som 

återkommer i de modeller och studier som vi tidigare har presenterat och som vi tycker är 

relevanta gällande varför ett företag kan försättas i konkurs.  

 

Gösta Kedner menar att det finns ett samband mellan ledningens yrkeserfarenhet och företagets 

konkurs men inte vad det gäller utbildning och konkurs. John Argenti å sin sida menar att brister 

i ledningen är en av de största orsakerna till att processen mot en konkurs inleds samt att Stefan 

Engström nämner ledningens, VD:ns och för den delen personalens kompetens, som några av de 

interna variablerna som påverkar ett företags betalningsförmåga och att det eventuellt bildas ett 

konkurshot mot företaget. Platt H. och Platt M. lyfter i sin artikel fram olika aspekter när det 

kommer till hur styrelsen kan påverka huruvida ett bolag kan komma att försättas i konkurs eller 

inte, även de nämner erfarenhet i styrelsen som en varibel som väger tungt när det kommer till ett 

företags välmående. Detta stycke är ett tydligt exempel på att de äldre modellerna i 

referensramen fortfarande är relevanta och levande, då flera variabler som de behandlar även 

behandlas i artiklar och modeller publicerade så sent som 2012.  

 

Vidare tar Argenti i sin modell upp vikten av att ha en väl fungerande ekonomiavdelning och att 

de ska upprätta korrekt information gentemot de interna och externa intressenterna. För att kunna 
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göra det är företaget beroende av att ha ett bra redovisnings- och rapporteringssystem vilket 

kräver att även personalen är kompetent. Det som gör denna variabel än mer relevant är dels att 

FAR under 2013 på sin hemsida belyser vikten av revisorns roll gentemot externa intressenter 

samt de lagändringar gällande avskaffandet av revisionsplikten som genomfördes 2010. Nu när 

småbolagen inte längre behöver använda sig av revisor enligt lag kan detta komma att påverka 

ekonomifunktionen. Även Engström nämner vikten av organisationens struktur och kompetensen 

inom ekonomifunktionen, samtidigt påvisar Kedner i sin undersökning att konkursföretag i 

mycket större utsträckning bortser från att anlita en kvalificerad revisor i jämförelse med de 

företag som är verksamma. Detta kan ses som ett tecken på att dessa företag förlitar sig på den 

kompetens som finns inom ledningen och ekonomiavdelningen, vilket i många fall är felaktigt då 

en större andel av dessa bolag går i konkurs. 

 

Flera av forskarna tar även upp vikten av att använda sig av nyckeltal och då är det framför allt 

kassalikviditet och soliditet som nämns, de nämner även förmågan att anpassa sig efter de 

externa variabler som omger ett bolag, exempelvis konkurrenter och politiska faktorer.  Thorsten 

Beck och Asli Demirguc-Kunt lyfter som sagt fram vikten av att småbolag på ett enkelt sätt skall 

kunna få in kapital i bolaget eftersom detta är ett problem idag som begränsar bolagets tillväxt 

och på så sätt även landets tillväxt. Detta är något som bör tas i beaktning av till exempel 

finansiella institut så att dessa bolag på ett smidigt sätt kan öka sin likviditet i samband med att 

de expanderar. 

 

Referensmodellerna är framför allt framtagna för konkurser inom större företag. Vi anser 

däremot att de är applicerbara även på småbolag då flera av de gemensamma faktorerna som vi 

nämnt ovan även är viktiga i såväl ett börsnoterat bolag som ett småbolag. Ett bolag är beroende 

av likvid samt att hålla denna variabel under kontroll, företagare bör dessutom ha en viss 

grundnivå när det kommer till kunskap om exempelvis aktiebolagslagen. En styrelse med mycket 

erfaranhet är en fördel för ett bolag då de kan ta lärdom av tidigare erfarenheter när det kommer 

till att driva ett småbolag och för att få bolaget att bli så lönsamt som möjligt.  
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3.9 Tentativ konkursmodell 

Efter att vi gått igenom samtliga modeller och litteraturen i vår referensram har vi kommit fram 

till att de nedan nämnda variablerna har störst påverkan kring om ett företag kommer gå i 

konkurs eller inte. Av den anledningen har vi sammanställt en egen modell. 

 

Figur D. Tentativ konkursmodell 

 

 

 

3.9.1 Revisionsberättelsen 

I revisionsberättelsen ger revisorn bland annat sitt uttalande kring ett företags välmående och hur 

revisorn ser på företagets fortsatta drift. Finns det risk för den fortsatta driften, det vill säga risk 

för att företaget kan komma att gå i konkurs, anmärker revisorn på detta i revisionsberättelsen 

vilket innebär att den blir oren. Därför tycker vi detta är en viktig variabel att ta i beaktning för 

att kunna förutse och förhindra en konkurs.  

 

Konkurs 

Revisionsberättelsen 

Nyckeltal 

Aktiekapitalet Revisor/Konsult 

Okunskap/Erfarenhet 
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3.9.2 Nyckeltal 

Som intressent går det på ett relativt enkelt sätt att utläsa ett företags välmående via dess 

nyckeltal. Som exempel går det att se om företaget har den likvid som krävs för att kunna betala 

sina kortfristiga skulder, vilket i sin tur gör att det går att se om de har tillräckligt med likvid för 

att kunna överleva det kommande året.  

 

3.9.3 Aktiekapitalet 

Vår teori är att aktiekapitalets storlek har en stor påverkan på huruvida ett företag kommer att gå 

i konkurs eller inte, då det till en början är storleken som bestämmer hur mycket likvid 

småbolaget kommer att starta med. Ju lägre startkapital, desto fortare går det att förbruka halva 

aktiekapitalet och bolaget måste då upprätta en kontrollbalansräkning. Som tidigare nämnts 

sänktes kapitalkravet för nybildande aktiebolag under 2010 från tidigare 100 000 kronor till 

50 000 kronor. Vi tror att denna förändring kan ha påverkat och lett till en ökning av antalet 

konkurser, då företagen inte längre har ett lika stort startkapital att röra sig med enligt lagstadgat 

krav. Att investera 50 000 kronor istället för 100 000 kronor innebär en lägre säkerhetsmarginal 

gällande kapitalet i bolaget och en lägre likviditetsnivå. I flertalet av de modeller och tidigare 

studier vi har presenterat nämns vikten av att ett företag har en bra likvid för att kunna undvika 

en konkurs. Eftersom vi väljer att koppla ihop aktiekapitalet med vikten av likviditet har vi valt 

att ta med det som en viktig variabel i vår tentativa konkursmodell.  

 

3.9.4 Revisor/Konsult   

2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige för små aktiebolag vilket leder till att de företag som 

inte längre anlitar en revisor går miste om en oberoende kontroll som möjligtvis hade kunnat 

förutse en konkurs. Väljer företagen att inte anlita en revisor bör de istället anlita någon form av 

konsult som kan ge feedback på verksamheten och framförallt på ekonomin. Har ett företag 

endast en ekonomiavdelning utan någon extern kontroll kan det vara svårt för avdelningen som 

utför ekonomiarbetet att själva inse sina eventuella misstag.  

  

3.9.5 Okunskap/Erfarenhet 

Det är viktigt att ledningen i ett företag besitter god kunskap om hur ett företag fungerar och bör 

drivas, har ledningen inte detta är det oerhört viktigt att de tar hjälp av exempelvis externa 
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konsulter eftersom ledningens misstag på grund av okunskap kan få förödande konsekvenser för 

företaget. I värsta fall kan det leda till en konkurs. Yrkeserfarenhet är även en viktig variabel att 

ha i beaktning, som exempelvis visade Gösta Kedners studie att det finns ett samband mellan just 

yrkeserfarenhet och konkurser.  
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 4. Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av den empiri som studien samlat in genom de tio 

intervjuerna. 

 

4.1 Intervjuperson 1 

Introduktion 

Berit Holmgren, godkänd revisor med 25 års erfarenhet som idag är verksam och delägare på 

revisionsbyrån Carlsson & Partners. Hon jobbar både med de allra minsta bolagen och de största 

noterade bolagen på aktietorget med framför allt fokus på bostadsrätts-och ekonomiska 

föreningar.  

 

Hennes byrå har ungefär 500 kunder och hon har daglig kontakt med mindre ägarledda bolag och 

uppskattningsvis behandlar Carlsson & Partners tre till fyra konkurser per år och i undantagsfall 

fem stycken per år.  

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

Berit anser att avskaffandet av revisionsplikten är bra då revisorerna kan fokusera på andra saker 

och får tid över för de kunder som verkligen vill ha deras hjälp. Däremot ser hon väldiga 

problem i samband med avskaffandet i de fall då kunder behöver upprätta kontrollbalansräkning 

men har valt bort revisorn. Istället kan det bli en redovisningskonsult som ska upprätta denna, 

vilket kan leda till stora brister med tanke på att denne kan sakna erfarenhet, problem med att se 

tydliga varningstecken samt upprättar inte alltid enligt rätt formalia.  

 

När det gäller det sänkta aktiekapitalet från 100 000 till 50 000 kronor så anser Berit att det är en 

odramatisk förändring med hänvisning till att båda beloppen är så pass nära noll och anses som 

instabila för företagen. Vidare menar hon att aktiekapitalet lika gärna kan vara en krona och om 

ett företag eftersträvar en stabil ekonomisk grund bör aktiekapitalet vara minst 500 000 kronor.  

Det finns en koppling mellan aktiekapitalet och konkurs, det är en komplicerad process som 

startas när ett aktiebolag går i konkurs. Oftast har inte småbolagen råd att stå för denna process 



 38 

själva utan det blir samhället som belastas för denna kostnad då det är de allmänna medlen som 

betalar konkursförvaltaren.  

 

Avskaffandet av revisionsplikten samt det sänkta aktiekapitalkravet har enligt Berit lett till att 

betydligt fler småbolag bildas, på gott och ont. Aktiebolagsformen är att föredra om avsikten är 

att driva sitt bolag i ett längre perspektiv men Berit tror att många av dem som bildar ett 

aktiebolag inte riktigt är införstådda i vad det innebär, exempelvis är avvecklandet en mer 

invecklad process än vad det är att avveckla ett handelsbolag eller enskild firma. Vidare nämner 

hon att många av dessa nybildade bolag avstår från revisorn eftersom de vill vara så pass fria 

som möjligt och i tron om att det kommer hålla kostnaderna nere, istället väljer de att använda 

sig av redovisningskonsulter. Berit tror däremot att det kan komma att slå tillbaka på företagen 

och hon ser en tendens till att fler bolag som tidigare valt bort revisorn återigen kommer tillbaka. 

Företagen har efter ungefär ett års tid kommit underfund med vilka fördelar det egentligen 

innebar att använda sig av en revisor, exempelvis när de behöver hjälp med rådgivning och vid 

avtal.  

 

Redovisningskonsulterna har inte samma behörighet som en revisor och inte samma möjlighet 

till påtryckningsmedel, ”Om inte du gör som jag säger kommer jag att skriva en oren 

revisionsberättelse.” - (Berit Holmgren). Vidare nämner hon att det går att se en starkare 

koppling mellan konkurser och användandet av redovisningskonsulter än av revisorer, då 

konsulterna kan vara mer inblandade i skedet innan konkursen, då de i många fall ses som en 

förlängning av företagets ekonomiavdelning. Medan en revisor är oberoende och granskar 

företaget. 

 

Indikationer 

Den tydligaste indikatorn Berit nämner som tyder på en konkurs är likviditetsbrist. Det behöver 

inte bero på avsaknaden av intäkter utan snarare att företaget expanderar för fort och gör 

företaget detta utan att ha stöd från banken så kan det bli svårt att vidareutveckla affärsidén. 

Dessutom finns det en stor risk för konkurs då ett företag endast har en stor kund, vilket bör 

nämnas i revisorns revisionsberättelse.  
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Det viktigaste nyckeltalet är likviditeten, ”Den kan du aldrig lura, sjunker likviditeten rinner det 

ut pengar någonstans.” - (Berit Holmgren). Det första Berit granskar när hon blir involverad i ett 

företag är att granska om de har tillräckligt med likvida medel tolv månader framåt, det vill säga 

det korta perspektivet, så att de klarar av den nuvarande volymen. Klarar inte företaget av detta 

skriver hon inte en ren revisionsberättelse på grund av risk för fortsatt drift.  

 

Vidare säger Berit att ett företag med en ledning som besitter branschkunskaper inom den 

bransch de är verksamma har lättare att utvecklas i en gynnsam riktning. Det är lättare att 

upptäcka eventuella fel om ledningen omges av flera kunniga personer och därför bör inte en och 

samma person inneha flera roller i företaget, exempelvis att samma person är både VD, 

styrelseordförande och ekonomichef. Det optimala för ett företag är att de har en bra 

ekonomiavdelning, en bra bankkontakt och bra konsulter som anlitas vid behov. 

 

Revisionsberättelse 

Berit påpekar väldigt tydligt att när hon som revisor ser hot mot den fortsatta driften ska en oren 

revisionsberättelse skrivas. Dessutom bör det göras om kundens bruttomarginal går ner under 

branschtalen vilket är ett tecken på att lönsamheten sjunker. Just branschtalen är något som Berit 

lägger stor vikt på vid bedömning av företagets välmående. ”Nästan alltid börjar man vägen 

utför genom att man får en oren revisionsberättelse” -  (Berit Holmgren) och ofta eskalerar 

problemen. Till slut finns endast två val, antingen skjuter ägaren/ägarna till egna pengar eller så 

går företaget i konkurs. En oren revisionsberättelse ligger nästan alltid i bakgrunden när det 

kommer till en konkurs för ett småbolag.  

 

Avslutning 

De tre främsta faktorerna som Berit anser leder till att ett småbolag går i konkurs är 

likviditetsbrist och slarvig hantering av likviditeten, inneboende fel i organisationen då ledningen 

inte är tillräckligt kompetenta och inte behärskar redovisning samt oväntade scenarion. Oväntade 

scenarion kan exempelvis vara att en kund som företaget är starkt beroende av ställer in sina 

betalningar.  
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Berits åsikt är att det idag är för lätt att bilda ett småbolag förutsatt att företagaren inte har som 

avsikt att driva det under en längre period. Bildas däremot ett bolag för att drivas på lång sikt är 

aktiebolaget den bästa formen.  

 

Eftersom det statistiskt sett startas fler bolag sedan 2010 så blir det ett naturligt fenomen med allt 

fler konkurser, men många konkurser gäller företag som egentligen aldrig borde ha bildat ett 

aktiebolag utan istället skulle de ha bedrivit sin verksamhet som en enskild firma eller som ett 

handelsbolag.  

 

4.2 Intervjuperson 2 

Introduktion 

Peter Garpenhag, verksam i branschen sedan 1989 varav de tolv senaste åren som auktoriserad 

revisor. Peter jobbar på PwC´s kontor i Huddinge, han är inte verksam inom någon speciell 

bransch. 

 

Trots att konkurserna fortsätter att öka så kommer Peter i liten utsträckning i kontakt med 

småbolag som går i konkurs. Det rör sig om cirka en till två gånger per år, ”Små familjeägda 

företag har en helt annan möjlighet att anpassa kostnadskostymen, de kan styra undan konkurs 

på ett annat sätt.” - (Peter Garpenhag). Med detta menar han att dessa företag har en lättare 

möjlighet att få in likvida medel, exempelvis via aktieägartillskott/privata medel.  

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

Peter tror att avskaffandet av revisionsplikten kan leda till att fler aktieägare blir personligt 

betalningsansvariga för det som sker inom aktiebolaget, då dessa kan ha svårt att veta hur de ska 

förhålla sig till de olika lagrummen. Aktieägarna i ett företag utan revisor blir då mer utsatta 

eftersom en revisor har möjligheten att hjälpa till så att de håller sig inom lagrummen. Dessutom 

menar Peter att flertalet investerare är intresserade och kontrollerar om företagen har revisor eller 

inte och flera kunder som tidigare har valt bort revisorn kommer tillbaka då de har blivit nekade 

en kredit hos banken. Bankerna ställer höga krav och vill säkra upp eventuella lån och minimera 

risken, vilket banken anser sker om företagen har en revisor som håller ordning på saker och 
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ting. När företagen, vare sig de är nybildade eller redan verksamma, alltså blir medvetna om att 

de kan få problem med krediterna så återkommer de till revisorn.  

 

Att aktiekapitalet har sänkts från 100 000 till 50 000 kronor ser inte Peter som någon större 

skillnad, då 100 000 kronor var lite och 50 000 kronor är ännu mindre. Utrymmet innan företaget 

har förbrukat halva sitt aktiekapital går relativt fort i båda fallen och denna sänkning av 

aktiekapitalet är ingen stor faktor som leder till att fler företag hamnar i tvångslikvidation. Peter 

anser att 100 000 kronor inte är mycket i riskkapital utan 200 000-300 000 kronor ger företaget 

mer i marginal. Vidare säger han att dessa två förändringar och då framför allt sänkningen av 

aktiekapitalet, har lett till att fler privatägda aktiebolag har startats. Många företagare har tidigare 

använt sig av bolagsformen enskild firma och har kanske under längre tid haft tankar på att 

ombilda företaget till ett aktiebolag, men ansett att det har krävt ett för stort kapital.  

 

Indikationer 

Den främsta indikatorn som signalerar att ett företag är på väg mot konkurs är enligt Peter 

likvida problem. Det vill säga, företaget har problem med sin betalningsförmåga. En leverantör 

har ingen aktiv kontroll utan märker eventuella betalningsproblem först när kunden släpar efter 

med sina betalningar.  

 

Kassa- och balanslikviditet är de nyckeltal som är mest relevanta för att kontrollera ett företags 

välmående, men dessutom menar Peter att det är viktigt att kontrollera posten eget kapital. 

Kassalikviditeten är viktig eftersom den visar hur väl ett företag kan betala sina kortfristiga 

skulder, det vill säga skulder som förfaller inom tolv månader, medan balanslikviditeten visar 

hur snabbt företaget kan realisera sina tillgångar. Förbrukar företaget hela sitt eget kapital och 

även delar av det registrerade aktiekapitalet är de på väg mot obestånd och upprättande av 

kontrollbalansräkning måste ske.  

 

Enligt Peter finns det inget tydligt mönster mellan kunskapen hos företagsledningen och 

företagets välmående, ”En företagare som har låg kompetens när det gäller att driva ett företag 

kan vara väldigt framgångsrik och vice versa.” - (Peter Garpenhag). Däremot menar han att det 

borde finnas en viss grundläggande kunskap, företagare bör exempelvis ha en lägsta kunskap 
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gällande aktiebolagslagen, skattelagen och bokföringslagen. Finns inte kunskapen internt inom 

företaget kan du förvisso anlita konsulter, men det är kostsamt och förutsätter att företaget går 

bra.  

 

Revisionsberättelse 

Det som får Peter att skriva en oren revisionsberättelse är i de fall då styrelsen inte fullgjort sina 

förpliktelser enligt aktiebolagslagen, exempelvis att de inte har upprättat en 

kontrollbalansräkning, ledningen har alltså ignorerat det faktum att det eget kapitalet har börjat 

att förbrukas. Dessutom skriver han en oren revisionsberättelse då han ser en risk för den 

fortsatta driften, exempelvis när företaget vägrar att bokföra en obetald kundfordran som en 

kundförlust, trots att den med största sannolikhet inte kommer att bli betald. Peter poängterar att 

det är upp till styrelsen att ekonomin ska fungera. Trots att företaget eventuellt köper tjänster hos 

en redovisningskonsult som inte är särskilt proaktiv, så är det styrelsens ansvar att 

uppmärksamma varningssignaler.  

 

Peter kan inte säga att det finns något samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs.  

 

Avslutning 

Anledningen till att ett småbolag går i konkurs är framför allt kapitalbrist och svårigheter med att 

få in nytt kapital i bolaget, både via aktieägarna och extern finansiering. En annan viktig 

indikator är om företaget endast har en kund, skulle företaget förlora denna kund blir de blir 

väldigt sårbara och det kan leda till en snabb konkurs.  

 

Peter säger att förenklingarna har pågått sedan innan 2007, då Skatteverket under en längre 

period har luckrat upp sina regler för småbolag. Vidare menar han att de förändringar som har 

skett inom aktiebolagslagen inte har gjort det för enkelt att starta ett aktiebolag, ”Inte så stor 

förenkling då det var enkelt redan innan.” - (Peter Garpenhag).  

 

Till sist anser Peter att det som påverkar att antalet konkurser fortsätter att öka beror på 

konjunkturer och för att lösa detta är det marknadsmässiga åtgärder som krävs.  
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4.3 Intervjuperson 3 

Introduktion 

Alexander McGuire, godkänd revisor med sju års erfarenhet.  

 

Alexander jobbar på PWC´s kontor i Huddinge och har som fokus ägarledda bolag inom diverse 

branscher. Under sina sju år som revisor har endast en klient ansökt om, och gått i frivillig 

konkurs.  

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

Alexander menar att det finns en risk med avskaffandet av revisionsplikten, en risk att aktiebolag 

inte uppmärksammas på hur och när bolaget ska hantera och agera när de ligger i farozonen för 

att hamna i en insolvenssituation. Vidare tror han att bolag med en revisor på ett bättre sätt kan 

uppmärksammas på alternativ innan det att företaget blir konkursmässigt.  

 

Enligt Alexander så finns det ingen reell betydelse vad det gäller risken att hamna i en 

insolvenssituation på grund av att aktiekapitalet har sänkts från 100 000 till 50 000 kronor. ”Det 

har nog aldrig hänt att ett bolag står och faller på grund av 50 000 kronor” - (Alexander 

McGuire), utan orsakerna till att ett bolag går i konkurs beror på andra omständigheter.  

 

Vidare tror Alexander att det kan föreligga en risk att företagare med lägre tröskel avseende 

aktiekapital och utan revisor, att dessa företagare startar ett aktiebolag utan att bli medveten om 

de skyldigheter som föreligger en styrelse och inte heller kan reglerna i aktiebolagslagen. 

”Mindre företag leds generellt sett av personer med mindre kunskaper om tvingande regelverk 

än vad det är i större företag.” - (Alexander McGuire), med andra ord behöver medelstora 

företag ofta ett stöd exempelvis en revisor, i allmänhet, och i krissituationer i synnerhet.  

 

Indikationer 

Alexander anser att det är svårt att nämna en generell indikator som signalerar att ett företag är 

på väg mot en konkurs, utan han menar att det mer är en kombination av negativa rörelseresultat 

under en längre tid och en hög skuldfinansierad verksamhet.  
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Vidare menar han att nyckeltalen vinstmarginal och skuldsättningsgrad är de nyckeltal som är 

mest relevanta när det gäller att förutse och undvika en konkurs.  

 

”Engagerade och pålästa företagsledare driver en verksamhet för att tjäna pengar och då är 

konkurs inte ett alternativ. Företagare som inte har ordning och reda löper alltid en större risk 

för att missköta ett företag.” - (Alexander McGuire).  

 

Revisionsberättelse 

När det gäller orena revisionsberättelser så har inte Alexander i allt för stor utsträckning kommit 

i kontakt med bolag där det har behövts, men vid de få gånger som det har skett så har det 

handlat om styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, kapitel 25. Dessa lagar berör bland 

annat likvidation och konkurs.  

 

Alexander ser inget direkt samband mellan en oren revisionsberättelse och en konkurs, och 

betonar att det är styrelsen som ansvarar för bolagets förvaltning. Däremot tror han att det finns 

ett samband mellan, en kombination av en frånvarande revisor och en icke aktiv styrelse och 

konkurser. 

 

Avslutning 

Det tre viktigaste faktorerna som påverkar att ett småbolag går i konkurs är enligt Alexander, 

oförutsedda händelser i form av omvärldsfaktorer som bolagets styrelse inte själva kan påverka 

och inte kan anta som sannolikt att dessa ska inträffa. Som exempel tar han upp 

teknikskiften, ökad konkurrens och påverkande lagar och regler. Nästa faktor som han nämner är 

oegentligheter och syftar då på verksamheter som bedrivs med ont uppsåt. Till sist nämner han 

även oförstånd som en viktig faktor, okvalificerade styrelser som bedriver verksamheter med 

okunnighet och- eller naivitet, vilket till slut leder till konkurs. 

 

Alexander tror inte att det blivit för lätt att bilda ett privatägt aktiebolag sedan förändringarna 

2007, men menar att en styrelse alltid är betjänt av en extern oberoende aktör till exempel en 

revisor, som ifrågasätter och hjälper företagets styrelse att fatta kloka beslut.  
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För att kunna motverka konkurser säger Alexander att det i de flesta fall handlar om att företagen 

behöver styrelser som är kompetenta, medvetna och ständigt aktiva för att kunna ta förnuftiga 

beslut, vilket i sin tur bör leda till att en konkurs inte blir ett faktum. Förenklingar i 

aktiebolagslagen så som revisionsplikt eller höjda trösklar för det registrerade aktiekapitalet löser 

inte ensamma problematiken kring konkurser. 

 

4.4 Intervjuperson 4 

Introduktion 

Eva Linder, har varit verksam i branschen sedan 1973 och har varit auktoriserad revisor sedan 

1978.  

 

Eva är idag verksam på PWC som och har även tidigare varit delägare, hon arbetar framför allt 

med små och medelstora bolag samt ideella verksamheter, men har inte riktat in sig på någon 

speciell bransch. Hon kommer väldigt sällan i kontakt med konkursade företag, uppskattningsvis 

sker det en gång vartannat år.  

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

Eva tror inte att avskaffandet av revisionsplikten för småbolagen har någon större verkan på 

konkurser. Hon påpekar dock att banken oftast kräver en revisor som en typ av säkerhet då 

företagen ansöker om kredit och menar vidare att av den anledningen så behåller företagen oftast 

ändå en revisor, trots att det inte längre är ett lagstadgat krav.  

 

När det gäller det sänkta aktiekapitalkravet från 100 000 till 50 000 kronor så anser Eva att det är 

en marginell skillnad då det går relativt fort i båda fallen att förbruka halva det registrerade 

aktiekapitalet. Vidare nämner hon att många som startar ett nybildat småbolag inte vet vad ett 

aktiebolag innebär, vilket framför allt märks när företagen har förbrukat sitt eget kapital och 

måste upprätta en kontrollbalansräkning.  

 

Däremot påpekar hon att aktiebolaget som bolagsform är tänkt att reducera det personliga 

ansvaret men eftersom det går så pass fort och relativt ”enkelt” att förbruka 25 000 kronor, blir 

ägarna själva tvungna att skjuta till ytterligare kapital. Antingen via egen eller extern 
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finansiering. ”…går man vid sidan av aktiebolagsformens intensioner, aktiebolag ska man kunna 

driva utan personligt ansvar men du får inte låna pengar in i ett bolag utan personligt ansvar” – 

(Eva Linder).  

 

Vidare säger hon att det är svårt för henne att nämna vad som är ett lämpligt krav på 

aktiekapitalet då det är beroende av vilken bransch ett företag är verksam inom. Eva menar att 

förändringarna av revisionsplikt och aktiekapitalkrav har lett till att fler har valt att starta 

aktiebolag, vilket de flesta av företagarna har velat även tidigare men nu anser att 50 000 kronor 

är en lämpligare summa. Det är framför allt skattemässiga skäl som leder till att företagare väljer 

att starta aktiebolag, exempelvis går det att dela ut 2,75 prisbasbelopp med 20 procents 

beskattning, vilket är ett billigt sätt att få ut lön ur ett bolag, vilket inte går att göra via 

handelsbolag eller enskild firma. ”Skattestyrt att så många har sparkat igång femtiotusen 

kronors-aktiebolag, inte så mycket kopplat till konkursreglerna.” – (Eva Linder).  

 

Ytterligare en anledning som Eva nämner till att företagare väljer aktiebolag som bolagsform, är 

att många bolag inte vill arbeta med handelsbolag eller enskilda firmor, i vissa fall kräver 

leverantörer och kunder att det är ett aktiebolag då det bland annat medför att det finns 

registrerad information om företaget.  

 

Indikationer 

En generell indikator som pekar mot konkurs är i de företag där det finns varulager och där lagret 

står still, det vill säga verksamheten går ner och omsättningen sjunker. En annan stark indikator 

är enligt Eva att företagen inte sköter sina skatteinbetalningar.  

 

Det gäller att hela tiden hålla koll på nyckeltalen likviditeten och soliditeten. Soliditeten är viktig 

eftersom den visar hur beroende företaget är av lån, låg soliditet innebär att företaget är beroende 

av lån vilket gör att de är mer beroende av omvärlden och exempelvis hur räntorna utvecklas. 

Dessutom blir företaget mer sårbart då bankerna har rätt att kräva in sina krediter.  

 

Eva anser att det finns vissa tendenser till ett företags välmående och ledningens kunskap, en 

driven företagare med mer erfarenhet har större möjlighet att lyckas. Dessutom har en person 
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med bra kunskap om den bransch den är verksam inom ett större kontaktnät och enklare att knyta 

nya kontakter och på så vis driva sin verksamhet framåt.  

 

Revisionsberättelse 

Det som får Eva att skriva en oren revisionsberättelse är när företaget som är hennes klient har 

förbrukat halva sitt eget kapital och inte har upprättat någon kontrollbalansräkning. Det sker även 

när det finns risk för den fortsatta driften vilket däremot kan vara en mer komplex bedömning.  

 

Gällande samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs anser Eva att det oftast är en 

varningssignal på att ett företag är på väg mot konkurs, men det behöver inte vara det utan det 

beror på anledningen till den orena revisionsberättelsen.  

 

När vi sedan frågar Eva om en oren revisionsberättelse är en varningssignal mot konkurs så 

svarar hon; ”Det är definitivt en signal” – (Eva Linder).  

 

Avslutning 

Den främsta indikationen som Eva trycker på när det gäller orsaker till att ett företag går i 

konkurs, är att marknaden viker. Det vill säga externa händelser som företaget antingen inte kan 

påverka eller som de uppmärksammat för sent och inte hunnit dra ned på kostnaderna i tid. 

Dessutom pratar hon lite kring ekonomifunktionen i ett företag, om funktionen ger fel signaler 

till styrelsen lämnar detta lite utrymme till att motverka en konkurs, men ekonomifunktionen i 

sig gör inte att företaget går i konkurs.  

 

Eva tror att många startar igång ett aktiebolag i tron om det ska vara lätt, men sedan visar det sig 

att flera antingen får likvidera eller att företaget får gå i konkurs eftersom de inte vill bli privat 

betalningsansvariga.  

 

Ett bra sätt för ett företag att undvika en konkurs är att de före bildandet av sitt bolag har en bra 

affärsidé, att det finns kunder och att dessa kunder kan betala för företagets produkter.  
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Hon ser även en risk med att det är för lätt att dra igång en verksamhet utan att ha riktigt bra koll 

på affärsidé, budgetar med mera, men hon säger även att detta går att motverka med hjälp av 

exempelvis en bra revisor.  

 

4.5 Intervjuperson 5 

Introduktion 

Per Hedström, auktoriserad revisor och delägare på Ernst & Young sedan 2000. Är idag verksam 

inom den publika sektorn med noterade bolag och bolag som är på väg att bli noterade alternativt 

dotterbolag i Sverige till bolag som är verksamma på börsen i andra länder. Han är fokuserad på 

att ta bolag till börsen.  

 

Per har varit verksam revisor i ett börsbolag som har gått i konkurs, vidare säger han att bolag 

som är noterade på börser sällan går i konkurs utan istället så avvecklas de.  

 

Förenklingar 

Per anser att det är för tidigt att uttala sig om det finns ett samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och konkurser, eftersom för kort tid har gått. Vidare anser han att det är bra att 

kapitalkravet har sänkts från 100 000 kronor till 50 000 kronor eftersom det blir lättare för 

företagare att bilda ett bolag då inträdesbarriären är lägre, å andra sidan är företagaren 

fortfarande hårt bunden av finansiärer. Företag är enligt Per ”oerhört beroende av banker och 

andra finansiärer eller leverantörer”. Däremot anser han inte att avskaffandet av 

revisionsplikten har stor betydelse eftersom det är är så pass lite pengar som det kostar för ett 

företag att anlita en revisor.  

 

Enligt Per underlättar det för ett företag gentemot banken om de har en revisor då detta ses som 

en kvalitetsstämpel. Ibland kan bankerna ha särskilda krav gällande nyckeltal som företagens lån 

är knutna till, om inte dessa krav upprätthålls kan banken komma att säga upp krediten.  

 

Indikationer 

En tydlig indikator som bör kontrolleras är kassaflödet, ”kassaflödet är motorn, hur genererar 

de pengar?”- (Per Hedström). En av anledningarna till att det är viktigt med att ha kassaflödet 
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under kontroll är att ett företag annars kan växa ihjäl sig, när ett företag växer för snabbt är det 

kostsamt för företaget då de binder mycket kapital.  

 

De nyckeltal som Per anser är viktigast är samtliga nyckeltal som berör likviditet och lönsamhet. 

Däremot tycker han inte att kapitalkravet av förbrukat eget kapital har någon påverkan på 

konkurser eftersom om det inte finns någon likvid i företaget så finns det ingen, utan detta är mer 

till för att se vem som kan hållas ansvarig vid en konkurs.  

 

Per tror att många småbolag går i konkurs i samband med månadsskiften och då utbetalningar av 

löner ska ske, det ska betalas sociala avgifter, skatter och moms, vilket innebär ett stort utflöde 

av likviditet från företaget.  

 

En företagsledning behöver ha en bred kunskap för att kunna hantera olika situationer beroende 

på vilket läge i livscykeln som företaget befinner sig, exempelvis behövs en engagerad 

entreprenör vid uppstarten men som med tidens gång kan ersättas av en mer kunnig 

företagsledare som kan strama åt utgifterna och göra företaget mer lönsamt. Vidare menar Per att 

en företagsledning behöver omge sig av konsulter eller liknande som kommer med bra input då 

företagsledningen oftast har en övertro på sin egen affärsidé och inte har ett tillräckligt kritiskt 

förhållningssätt.  

 

Revisionsberättelse 

Per säger att det skrivs fler orena revisionsberättelser idag än tidigare, de tre mest förekommande 

orsakerna är; 

 Att företagarna inte betalar moms, källskatt eller sociala avgifter i tid 

 Att bokföringen sker utomlands, då bokföringen enligt svensk bokföringslag inte får 

lämna landets gränser 

 ”Going concerne” – företagets fortsatta drift 

 

Han tror inte att det finns ett direkt samband mellan oren revisionsberättelse och konkurs då en 

konkurs är beroende av hur snabbt de likvida medlena tar slut. Ett företags orena 
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revisionsberättelse kan däremot vara en god indikator på konkurs, på samma sätt som att sena 

inbetalningar av skatter och moms kan ses som indikationer.  

 

Avslutning 

Det som enligt Per påverkar att ett småbolag går i konkurs är att företaget förlorar en betydande 

kund. Mindre företag är oftast beroende av en eller ett fåtal kunder, tappar de någon av dessa 

sjunker inflödet av likvida medel avsevärt. Något händer någon annanstans eller ett annat företag 

vilket kan påverka det enskilda småbolaget, det blir som en dominoeffekt.  

Dessutom är det viktigt att skapa finansiering, misslyckas företaget med detta kan affärsidén dö 

på grund av brist av finansiering i ett avgörande skede. ”Många succesföretag har tippat på 

kanten innan de helt plötsligt skjuter upp och då rasslar det till med pengar” – (Per Hedström). 

 

Det har inte blivit för enkelt att bilda privatägda aktiebolag enligt Per, däremot har 

förenklingarna skapat större rörlighet. Många företagare kan i dagsläget välja att ha sina 

aktiebolag vilande utan några som helst kostnader då revisionsplikten är avskaffad.  

 

Konkurser bör ses som något nödvändigt ont då det är en del av ett företags livscykel och bildas 

det fler aktiebolag, vilket Per tror sker idag, kommer det i sin tur leda till fler företagskonkurser. 

I vissa fall sker det däremot onödiga konkurser, speciellt i de fall där det finns mer substans i 

företag exempelvis anställda. När det gäller dessa företag behöver de vara mer proaktiva för att 

undvika en konkurs. Exempel på en onödig konkurs är när ett företag inte har försökt göra allting 

för att undvika konkursen och då konkursförvaltaren är klar med sitt arbete finns det likvida 

medel kvar efter att alla tillgångar har sålts iväg.   

 

4.6 Intervjuperson 6 

Introduktion 

Henrik Ingvarsson, auktoriserad revisor med sjuårs erfarenhet och arbetar i dag på Deloitte i 

Stockholm. Han är inte verksam inom någon speciell bransch men har däremot som fokus på 

ägarledda bolag och har sedan tre år tillbaka arbetat regelbundet med konkursutredningar. 
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Förenklingar i ABL sedan 2007 

Henrik anser att det inte finns en särskilt stark koppling mellan avskaffandet av revisionsplikten 

och konkurser, småbolags konkurser beror snarare på dåliga affärer och utifrån ett 

makroperspektiv påverkas de av konjunkturssvängningar. Vidare anser han att sänkningen av 

aktiekapitalkravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor inte har haft en särskilt stor betydelse 

för antalet konkurser, att kapitalkravet är ett relativt svagt borgenärsskydd och att det finns 

många bolag som drivs vidare trots att eget kapital är förbrukat. ”I regel gör 50 000 kronor 

mycket liten skillnad på bolagens förmåga att betala sina skulder varefter dom förfaller.” – 

(Henrik Ingvarsson). Betalningsförmågan påverkas snarare av huruvida ägarna har vilja och 

förmåga att finansiera verksamheten, exempelvis via lånefinansiering.  

 

Däremot kan Henrik inte uttala sig om och i sådana fall hur dessa åtgärder har påverkat för 

nybildade småbolag eftersom han inte känner till någon undersökning som har genomförts 

gällande detta.  

 

Indikationer 

Utifrån ett externt finansiellt perspektiv är det enligt Henrik i regel låg kassalikviditet 

tillsammans med hög kapitalbindning i affären och/eller vikande försäljning som är de viktigaste 

indikatorerna som pekar mot en konkurs. Dessutom menar han att även andelen fasta kostnader i 

relation till de rörliga kostnaderna påverkar möjligheten att tillräckligt anpassa kostnadsmassan 

vid en nedgång i intäkter.  

 

När det gäller viktiga nyckeltal säger Henrik att han vid en konkursutredning främst granskar 

utvecklingen i nyckeltal gällande finansiell styrka och lönsamhet men att han även granskar 

bolagets finansieringskällor och dess betalningsanmärkningar. Däremot menar han att det oftast 

är ett fåtal faktorer som utlöser en konkurs, för kategorin konkursbolag som aldrig har varit 

lönsamma så är det i regel just de ovannämnda nyckeltalen som är relevanta. Samtidigt nämner 

Henrik att vissa bolag som drivs under en längre tid och trots att de har en lönsam verksamhet 

kan försättas i konkurs, dessa fall beror ofta på en hög exponering mot en avgörande kund, 

leverantör eller produkt. 
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Vidare anser Henrik att det går att urskilja ett mönster mellan företagsledningens kunskap och 

bolagets välmående. Om inte företagsledaren förstår sig på siffror är det i regel svårt att prissätta 

bolagets tjänster/varor eller för den delen beräkna vad de tjänar på dessa, vilket i sin tur leder till 

att ledaren inte heller kan fatta välgrundade beslut. ”Bristande kunskap brukar också avspeglas 

på ordningen på bokföringen och förvaltningen vilket typiskt leder till eftersläpningar i 

redovisning. Detta ger att kritiska tillstånd i företagets ekonomi ofta visar sig för sent.” – 

(Henrik Ingvarsson).  

 

Revisionsberättelse 

Gällande orena revisionsberättelser säger Henrik att han generellt följer kraven från ISA, där det 

bland annat ingår att revisorn ska kommentera förutsättning för ett bolags fortsatt drift det  

närmsta året.”Saknas det finansiering och de korta skulderna överstiger de korta tillgångarna 

hamnar jag ofta i en situation där jag måste överväga att skriva orent.” - (Henrik Ingvarsson).  

Vidare anser han att kausaliteten mellan en oren revisionsberättelse och en konkurs är relativt 

svag. Däremot tror han att många av de bolag där revisorn har anmärkt på möjligheten till 

fortsatt drift också försätts i konkurs, vilket sannolikt beror på att revisorn endast gör dessa 

anmärkningar vid allvarliga fall. Detta kan i sin tur leda till att exempelvis en extern finansiär 

väljer att avsluta evetuella lån till bolaget vilket kan vara en utlösande faktor för en konkurs.  

 

Avslutning 

De tre viktigaste faktorerna Henrik nämner som påverkar att småbolag försätts i konkurs är; 

 Dålig lönsamhet eller enskild dålig stor affär, till exempel bolagsförvärv 

 Ägarna ledsnar eller pengarna tar slut 

 Förlust av viktig kund eller leverantör samt att en vara blir osäljbar på grund av trend- 

eller teknologiutveckling 

 

De förändringar som har genomförts i aktiebolagslagen tror han inte har haft så stor påverkan 

gällande att det blivit för lätt att bilda aktiebolag, utan att förändringarna främst är riktade mot så 

kallade försörjningsbolag. Med försörjningsbolag menar Henrik bolag som ofta finns för att 

administrera frilansuppdrag eller för att innehålla familjeverksamhet, vilka normalt har lättare att 
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anpassa kostnader (löner etcetera) än ett traditionellt aktiebolag. Med tanke på att dessa bolag 

oftast gör mindre investeringar och expansioner än andra aktiebolag minskar deras risktagning.  

 

Henrik anser att det är svårt att ha en professionell bedömning gällande prognoserna för 

konkurser och hur de eventuellt ska motverkas. Däremot menar han att det utan en 

konkurslagstiftning skulle kunna bli en större spridning av konkurser på grund av att kunder, 

leverantörer eller ägare till bolag som försätts i konkurs ofta förlorar mycket pengar. ”Det är ur 

det perspektivet definitivt nödvändigt att bolags verksamhet med tvångsmetoder avslutas innan 

effekterna blir för stora.” – (Henrik Ingvarsson). Till sist nämner han även att det säkert finns 

framtidsbolag med väldigt bra idéer men som inte förverkligas på grund av utebliven 

finansiering.  

 

4.7 Intervjuperson 7 

Introduktion 

Sandra Lindvall, har arbetat på PWC i Stockholm i fem år och är sedan 2013 auktoriserad 

revisor. Hon arbetar främst med små och medelstora bolag och har under sina år varit i kontakt 

med konkurs någon enstaka gång. 

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

När det gäller avskaffandet av revisionsplikten är Sandra av den uppfattningen att det inte leder 

till fler konkurser för småbolagen. Den korrelation som däremot kan finnas är att de bolag som 

väljer bort revisorn mister ett naturligt bollplank vid ekonomiska frågor vilket i sin tur skulle 

kunna leda till ekonomiska problem och till sist även konkurs för bolaget. Hon tror inte heller att 

förändringen av aktiekapitalkravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor har haft någon större 

effekt på antalet konkurser. Däremot tror hon att det har inneburit att fler aktiebolag har bildats 

eftersom det är en relativt liten summa att investera 50 000 kronor, varpå fler väljer att starta 

aktiebolag framför exempelvis en enskild firma.  

 

Indikationer 

Enligt Sandra är det viktigt att identifiera småbolagens omvärldsfaktorer, exempelvis bör ett 

bolag inte vara allt för beroende av en större kund för om de förlorar denna kund kan det 
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innebära att de drar på sig stora förluster i verksamheten som inte dess kapital täcker. En annan 

indikator som pekar mot en konkurs som hon nämner är bolag som inte har förmågan att anpassa 

kostnadskostymen efter intäkterna. Vidare säger hon att det är viktigt att kontrollera nyckeltal 

gällande kassalikviditeten, betalningsförmåga och soliditet för att ett bolag ska kunna förutse och 

undvika en konkurs.  

 

Sandra kan inte se ett direkt mönster mellan företagsledningens kunskap och företagets 

välmående, ”en okunnig företagsledning kan ha mycket kompetens runt omkring sig med 

exempelvis anställda, rådgivare, revisor.”  - (Sandra Lindvall).  

 

Revisionsberättelse 

Eftersom Sandra nyligen blev auktoriserad revisor har hon ännu inte lämnat in en 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Hennes uppfattning är däremot att 

den vanligaste anledningen till att ett bolag får en anmärkning i sin revisionsberättelse är att de 

inte har skött sin redovisning av skatter och avgifter. Vidare tror hon att det inte finns ett 

samband mellan en oren revisionsberättelse och en konkurs, snarare handlar det om att när ett 

bolag går dåligt ska revisorn anmärka på den fortsatta driften eller förbrukat eget kapital.   

 

Avslutning 

Sandra anser att småbolags konkurser framför allt beror på misslyckanden till att anpassa sig till 

förändringar i omvärlden samt att bolagen drar på sig för mycket kostnader i relation till de 

intäkter de genererar.  

 

Sandra anser inte att de förändringar som har genomförts i aktiebolagslagen har inneburit att det 

har blivit för lätt att bilda ett aktiebolag. Som avslutning gällande konkurser menar hon att de 

alltid kommer att finnas eftersom det inte går att förutspå vad som kommer att ske inom ett bolag 

på lång sikt och att det kan uppstå faktorer som gör att verksamheten inte längre kan bedrivas 

lönsamt.”För att motverka fler konkurser tror jag att kompetensen avseende ekonomiska frågor 

bör höjas hos företagsledarna exempelvis vad gäller att göra budgetar, prognoser och följa upp 

sin verksamhet.” – (Sandra Lindvall).  
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4.8 Intervjuperson 8 

Introduktion 

Ingela Spindel, auktoriserad revisor som arbetar på PwC i Strömstad. Hon har varit i branschen i 

elva år varav tre och ett halvt år som påskrivande. Ingela jobbar framför allt med små och 

medelstora bolag samt mycket inom handel. Tack vare närheten till Norge går många bolag bra 

och därför är hon inte i årlig kontakt med konkursande aktiebolag.  

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

När det gäller avskaffandet av revisionsplikten; ”Det finns en risk att företagarna inte upplyses 

om eller själva är insatta i reglerna kring obestånd och konkurs och därmed missar att upprätta 

kontrollbalansräkning eller driver bolaget vidare för länge. De kan därmed drabbas av ett större 

företrädaransvar än vad de skulle behövt.” – (Ingela Spindel). Vidare anser hon att sänkningen 

av aktiekapitalkravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor har gjort det lättare för folk att starta 

företag men att småbolagen nu är mer känsliga för förluster och att de fortare hamnar i 

situationer där de måste upprätta kontrollbalansräkning.   

 

Ingela menar att dessa åtgärder har inneburit att fler personer har valt att starta aktiebolag istället 

för enskildfirma.  

 

Indikationer 

Ingela nämner likviditetsbrist som en viktig indikator gällande konkurser. Småbolagen kan 

exempelvis halka efter med betalningar till leverantörer eller Skatteverket, detta leder till 

påminnelser och krav (exempelvis straffavgifter) vilket gör att bolaget drar på sig ytterligare 

utgifter och situationen blir än värre. Även när det gäller nyckeltal är det enligt henne likviditet 

som är det viktigaste att kontrollera för att kunna förutse och undvika en konkurs. Det är viktigt 

att dels undersöka förhållandet mellan mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder och 

dels om bolaget binder mycket kapital kapital i anläggningstillgångar, vilket kan göra att 

likviditeten blir dålig trots bra resultat. Mycket anläggningstillgångar kan även göra att bolaget 

belastas med stora avskrivningar och frågan blir då om lönsamheten i övrigt är tillräckligt bra för 

att klara av det? 
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Vidare anser hon att det går att urskilja mönster mellan företagsledningens kunskap och 

företagets välmående; ”I en del fall är företagaren väldigt duktig på själva verksamheten, men 

har ingen kunskap om hur ett företag ska drivas. De prioriterar att jobba, men dröjer med att 

fakturera.” – (Ingela Spindel). 

 

Revisionsberättelse 

Det som får Ingela att skriva en oren revisionsberättelse är bland annar när ett bolag är sen med 

inbetalning av skatter och avgifter, när det finns fara för den fortsatta driften och brister i intern 

kontroll. Vidare anser hon inte att det finns ett direkt samband mellan en oren revisionsberättelse 

och en konkurs och att det är styrelsens sätt att styra bolaget som föranleder en oren 

revisionsberättelse. Däremot nämner hon att en oren revisionsberättelse kan ge bolaget sämre 

rating hos banker med mera.  

 

Avslutning 

Dålig kontroll över verksamheten, för litet rörelsekapital samt att bolaget går för länge utan att be 

om hjälp är de tre viktigaste faktorerna som Ingela anser föranleder att småbolag försätts i 

konkurs. Däremot anser hon inte att förändringarna i aktiebolagslagen har inneburit att det blivit 

för lätt att bilda ett aktiebolag eftersom ägarna/företagarna nu liksom tidigare är skyldiga att veta 

vilka regler som gäller för att driva ett bolag.  

 

Avslutningsvis menar Ingela att ett större kapital gör att ett småbolag inte blir lika sårbart för en 

konkurs, det kan vara bra att låta eget kapital växa lite innan ägarna väljer att ta aktieutdelning. 

Dessutom bör företagare ha ett intresse för hur ett företag verkligen fungerar och ska drivar, det 

räcker inte att vara passionerad för sin idé. 

 

4.9 Intervjuperson 9 

Introduktion 

Carl Evenbom, senior auditor med treårs erfarenhet och jobbar på Deloitte. Han arbetar primärt 

med finansiella bolag men har även en del vanliga tjänste- och tillverkande bolag i olika sektorer. 

Han har än så länge aldrig varit i kontakt med ett privätägt aktiebolag som har försatts i konkurs, 

utan det närmaste är planerade likvidationer med andra orsaker än en konkurs.   
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Förenklingar i ABL sedan 2007 

Carl påpekar att revisionsplikten endast är aktuell för småbolag och menar att i många fall där 

bolagen enligt lag inte behöver ha en revisor väljer många ändå att ha revisorn som en extern 

kontrollkälla alternativt på grund av att kreditgivare, till exempel banker, kräver det. När det 

gäller sänkningen av aktiekapitalet från 100 000 kronor till 50 000 kronor anser han att risken ur  

ett konkursperspektiv har ökat, ju mindre eget kapital ett bolag har desto större risk att det 

förbrukas. Däremot anser Carl att förändringen är positiv utifrån ett affärsmässigt perspektiv, då 

den förenklar bildandet av akitebolag och att det rimligtvis har inneburit att fler nystartade 

småbolag bildats.  

 

Indikationer 

När det gäller generella indikatorer som pekar mot en konkurs svarar Carl; ”Det mest uppenbara 

är att en kontrollbalansräkning behöver upprättas, det vill säga att mer än 50 procent av 

aktiekapitalet, det bundna kapitalet (ej att förväxlas med det egna kapitalet), har förverkats 

under verksamhetsåret.” Dessutom nämner han att förutom kontrollbalansräkningen är 

likviditetsbrist ett tydligt tecken på att en konkurs kan bli aktuell. Vidare säger Carl att de 

viktigaste nyckeltalen för att kunna förutse och undvika en konkurs är skuldsättningsgraden, 

soliditet och kassalikviditeten.  

 

Carl anser att att det går att urskilja ett visst mönster mellan företagsledningens kunskap och 

företagets välmående. Företagsledningar som inte upprättar prognorser, vare sig det gäller för 

likviditet, omsättning etcetera, eller arbetar med budgetar på ett seriöst sätt har generellt en 

betydligt sämre uppfattning om bolagets välmående. ”God löpande översikt av bolagets likviditet 

och långsiktiga finansiering är otroligt viktigt för att kunna undvika insolvens och konkurs.” – 

(Carl Evenbom). 

 

Revisionsberättelse 

När det gäller orena revisionsberättelser betonar Carl att det finns tydliga riktlinjer som måste 

följas men något som han definierar som en ”klassiker” är när ett bolag vid upprepade tillfällen 

inte betalar in skatter och avgifter i tid till Skatteverket. Detta kan både bero på likviditetsbrist 

men även på brister i rutiner och interna kontroller. Däremot kan inte Carl uttala sig om 
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sambandet mellan en oren revisionsberättelse och en konkurs då han anser att det behövs en 

kvantitativ undersökning för den korrelationen.  

 

Avslutning 

Enligt Carl är det följande tre faktorer som framför allt påverkar att småbolag försätts i konkurs; 

 Brister i den kortsiktiga finansieringen, akut kapitalbrist. 

 Brister i den interna kontrollen kring kapitalplaneringen och uppföljningen av bolagets 

likviditetsbehov, det vill säga budgetar och prognoser. 

 Okunskap kring aktiebolagslagen och andra tillämpbara lagar och regler. Många 

privatägda bolag drivs av entreprenörer som kan sin affärsidé och outsourcar 

ekonomifunktion etcetera. Problemet är däremot att ansvaret alltid ligger på den 

outsourcande parten, en bokföringsbyrå bör upplysa om det till exempel uppstår en 

kontrollbalansräkningssituation, men Carl nämner att han har varit med om fler än ett fall 

där detta inte gjorts i tid. Den generella uppfattningen är att ”revisorn ska vara en 

kontrollfunktion för detta och det är vi, dock så granskar vi inte bolagen löpande under 

året, detta innebär att vi kan upptäcka att bolaget har haft en 

kontrollbalansräkningssituation i flera månader utan att veta om det vilket kan få ganska 

allvarliga konsekvenser” – (Carl Evenbom). Vidare förtydligar Carl vad han menar och 

säger att aktiekapitalet måste återsställas inom åtta månader efter att den första 

kontrollbalansstämman hållits, om inte aktiekapitalet återställs under den tiden, antingen 

via resultat eller via tillskott av kapital ska bolaget tvångslikvideras. 

 

Vidare anser Carl att de förändringar som har genomförts i aktiebolagslagen inte har gjort det för 

lätt att bilda småbolag. Till sist när det gäller konkurser tror han inte nödvändigtvis att den trend 

av ökade konkurser som finns beror på ovannämnda faktorer utan snarare på det 

makroekonomiska läget, långvarig lågkonjuktur i Europa som nu även har börjat påverka 

Sverige i större omfattning än tidigare. ”Det bästa sättet att undvika konkurser i mindre bolag är 

enligt mig att förbättra företagsledningens egen styrning och uppföljning av verksamheten. Om 

man kan förutse likviditetsbrister etcetera några månader i förväg kan man oftast göra något åt 

det innan det är för sent.”  - (Carl Evenbom). I övrigt anser Carl att konkurser är något som 

sammhället måste acceptera och nämner samtidigt att de svenska konkursreglerna är relativt 
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milda jämfört med andra länder. Han poängterar även att en konkurs inte ska resultera i att en 

entreprenör upphör att bedriva företagande för evigt, det måste vara tillåtet att få misslyckas, för 

annars kommer det bildas väldigt få nya företag i svenskt näringsliv.  

 

4.10 Intervjuperson 10 

Introduktion 

Henrik Masselberg, auktoriserad revisor på PwC i Strömstad, med totalt tioårs erfarenhet. Han 

jobbar huvudsakligen med ägarledda bolag och då övergripande med bolag verksamma inom 

detaljhandeln och fastighetsbranschen. Under sina år som revisor har Henrik jobbat med fem 

kunder som har försatts i konkurs.   

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

När det gäller avskaffandet av revisionsplikten upplever Henrik det som att bankerna till viss del 

har mindre kontroll nu än vad de hade tidigare, eftersom bokslut och löpande uppföljning inte är 

föremål för revision. Förändringen av aktiekapitalkravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor 

har han delade åsikter kring, lägre inträdesbarriär har inneburit att fler kunnat starta företag men 

samtidigt påpekar han att det även finns en fara.  

 

Dessa förändringar har påverkat småbolag på så vis att ”bolagen ser kortsiktigt att kostnaderna 

minskar men det kan ställas högre krav från banker exempelvis högre ränta, och bolaget blir 

lättare föremål för skatterevision.” – (Henrik Masselberg). Dessutom betonar han att det är 

negativt med sämre kvalitet på årsredovisningarna. 

 

Indikationer 

Betalningssvårigheter/dålig likviditet och vikande resultat är de generella indikatorer som Henrik 

nämner pekar mot en konkurs,. Detta kopplar han även samman med viktiga nyckeltal för att 

förutse och undvika en konkurs; kassalikviditet och hög ålder på leverantörsskulder, det vill säga 

mycket av skulderna är förfallna till betalning. 

 

Vidare anser Henrik att det finns ett samband mellan mellan företagsledningens kunskap och 

företagets välmående och menar att det ofta går hand i hand. ”Det gäller att veta vad man ger sig 
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in i och kunna planera bolagets in- och utbetalningar, likviditetsbudget samt se hur omvärlden 

förändras och anpassa bolaget efter nya förutsättningar.” – (Henrik Masselberg) 

 

Revisionsberättelse 

Det är framför allt när bolag betalar in sina skatter och avgifter för sent som får Henrik att skriva 

orena revisionsberättelser, men även om det är problem med överlevnad på sikt eller om 

aktiekapitalet är förbrukat. På frågan om det finns en koppling mellan en oren revisionsberättelse 

och en konkurs svarar Henrik att om ett bolag är på obestånd och det därmed finns risk för att det 

inte överlever, då skall revisorn skriva oren revisionsberättelse.  

 

Avslutning 

De tre viktigaste orsakerna till att småbolag försätts i konkurs beror enligt Henrik på att bolaget 

gör dåliga affärer och inte analyserar kostnader och intäkter, de planerar inte sin likviditet och 

likviditetsbudgetar samt att bolaget inte anpassar sig efter nya förutsättningar på marknaden eller 

i omvärlden.  

 

Till sist anser Henrik att det är svårt att definiera om förändringarna i aktiebolagslagen har 

inneburit att det blivit för lätt att bilda ett aktiebolag, samt att det är oundvikligt att bolag som 

inte kan konkurrera försvinner.  
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4.11 Överskådlig empiri 

Tabell C. Sammanställning över respondenternas svar angående konkurs i småbolag 
 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 

 
Finns det ett samband 
mellan en oren 
revisionsberättelse och 
konkurser? 
 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
Varför de skriver en 
oren 
revisionsberättelse: 
 

 
Risk för den 

fortsatta driften 

 
Risk för den 

fortsatta driften 

 
Då styrelsen 

bryter mot ABL 

 
Risk för den 

fortsatta driften 

 
Risk för den 

fortsatta driften 

 
Indikatorer som pekar 
mot att ett företag går i 
konkurs: 

 
Problem med 

likviden 
 

Expanderar för 
fort 

 

 
Problem med 

likviden 

 
Negativa 

rörelseresultat 
 

Högt skuldsatt 

 
Betalar ej skatt i 

tid 
 

 Problem med 
omsättning av 

varulager  
 

 
Problem med 

likviden 

 
Expanderar för 

fort 

 
Viktiga nyckeltal: 

 
Likviditet 

 
Kassa- och 

balans- 
likviditet 

 
Vinstmarginal 

och 
skuldsättning 

 
Likviditet och 

soliditet 

 
De som berör 
likviditet och 

lönsamhet 
 

 
Efter förenklingarna i 
ABL 2007, är det för lätt 
att bilda småbolag? 
 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Ja 

 
 

Nej 
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Tabell D. Sammanställning över respondenternas svar angående konkurs i småbolag 
 

 Respondent 6  Respondent 7 Respondent 8 Respondent 9 Respondent 10 

 
Finns det ett 
samband mellan en 
oren 
revisionsberättelse 
och konkurser? 
 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Kan ej uttala sig 

 
 

Ja 

 
Varför de skriver en 
oren 
revisionsberättelse: 
 

 
Risk för den 

fortsatta driften 

 
Har ej skrivit 
någon ännu 

 
Risk för den 

fortsatta driften  
 

Sen med 
betalning av 
skatter och 
avgifter till 

skatteverket  

 
Sen med 

betalning av 
skatter och 
avgifter till 

skatteverket 

 
Risk för den 

fortsatta driften  
 

Sen med 
betalning av 
skatter och 
avgifter till 

skatteverket  
 
Indikatorer som 
pekar mot att ett 
företag går i konkurs: 

 
Problem med 

likviden 
tillsammans med 

hög 
kapitalbinding 

 
Svårt att 
anpassa 

kostnadskostym
-en efter 

intäkterna 
 

Vara beroende 
av en större 

kund 

 
Problem med 

likviden 
  

Vara sen med 
betalningar till 
leverantörer 

och 
skatteverket 

 
Problem med 

likviden 
 

Vid upprättande 
av en 

kontrollbalansräk-
ning 

 
 

 
Problem med 

likviden 
 

Vikande resultat 

 
Viktiga nyckeltal: 

 
Finansiellstyrka 
och lönsamhet 

 
Kassalikviditet 
och soliditet 

 

 
Likviditet 

 
Skuldsättningsgra
-d, soliditet och 
kassalikviditet 

 
Kassalikvidtet och 

hög ålder på 
leverantörs- 

skulder = Skulder 
som förfallit men 

ej betalats 

 
Efter förenklingarna i 
ABL 2007, är det för 
lätt att bilda 
småbolag? 
 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Svårt att definiera 
och kan ej uttala 

sig 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer den empiri studien har samlat in via intervjuerna att analyseras genom 

att empirin kopplas samman med studiens referensram samt tidigare forskning. Här presenteras 

även studiens reviderade konkursmodell. 

 

5.1 Introduktion 

Respondenterna i denna studie har god erfarenhet från yrkesrollen som revisorer då samtliga är 

godkända alternativt auktoriserade. Mer än hälften av respondenterna har minst tioårs erfarenhet 

av branschen, varav fyra av tio har väldigt långa karriärer med nästan ett kvarts sekel erfarenhet 

och tre av dem har dessutom varit eller är delägare på en revisionsbyrå. Endast två av 

respondenterna har på ett mer ingående sätt nischat sig in på någon speciell bransch, alla 

revisorer arbetar med aktiebolag och det är bland annat storleken på dessa bolag som skiljer dem 

åt. Gemensamt har dessa revisorer erfarenhet från de allra minsta småbolagen till större bolag 

noterade på börsen, och när det gäller konkurser skiljer det sig åt emellan respondenterna, från 

att aldrig ha varit i kontakt med ett småbolag som har försatts i konkurs till regelbunden kontakt. 

I genomsnitt hanterar respondenterna en konkurs per år. 

 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar att småbolag går i konkurs 

utifrån en revisors perspektiv anser vi att studien gynnas och får en god empirisk grund tack vare 

respondenternas olika långa- och breda erfarenhet. Något som vi anser är positivt när det gäller 

respondenteras breda erfarenhet är att deras svar och åsikter i liten grad påverkats utifrån 

upplevelser av en specifik bransch, det vill säga, respondenternas svar blir generella och kan 

därmed på ett bättre sätt kopplas ihop med studiens syfte.  

 

5.2 Förenklingar i ABL sedan 2007 

Respondenterna har till viss del olika syn på avskaffandet av revisionsplikten utifrån ett 

konkursperspektiv. De ser framför allt risker med avskaffandet av revisionsplikten, däremot var 

det två av respondenterna som ansåg att det hade gått för kort tid för att uttala sig. För att 

förtydliga omfattar avskaffandet av revisionsplikten endast småbolag.  
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De risker revisorerna ser med denna åtgärd är att bolagen kan komma att få problem med att 

upptäcka tydliga varningstecken i tid samt veta hur de ska hantera dessa. I stora drag menar 

responenterna att avskaffandet av revisionsplikten kommer innebära att företagen mister en god 

kompetenskälla som även är en bra grund för att behålla ett företags välstånd. Detta styrks även 

av Gösta Kedners undersökning som visade att företag försatta i konkurs i större utsträckning än 

verksamma företag bortsåg från att anlita en kvalificerad revisor.
70

 Avsaknad av revisor kan 

dessutom enligt John Argenti leda till brister i ekonomifunktionen då ekonomiavdelningen inte 

alltid besitter samma kunskap som en revisor och även kan ha svårt att förstå och därmed följa 

aktiebolagslagen.
71

 Bristande kunskap om aktiebolagslagen är även något som respondeterna 

nämner som en farhåga och det kan enligt John Argentis undersökning vara en början till 

konkurs.  

 

Även om flertalet av de modeller vi har presenterat under vår referensram riktar sig till större 

bolag, anser vi att dessa är applicerbara på småbolag. Detta eftersom småbolag i lika stor 

utsträckning som stora bolag eftersträvar lönsamhet och framgång, för att uppnå detta krävs i 

regel att bolagen besitter tillräcklig kompetens. Även småbolag är beroende av en fungerande 

ekonomifunktion. Väljer bolaget att avstå från revisorn kan det innebära att viktig kompetens 

försvinner, vilket i sin tur kan leda till brister i ekonomifunktionen. Med ekonomifunktion avser 

vi inte enbart stora ekonomiavdelningar utan även de som sköter ekonomin. Detta innebär att 

John Argentis teori även är användbar för denna studie.  

 

När det gäller det sänkta aktiekapitalkravet betonar sex av tio revisorer att det har en marginell 

betydelse, då de ansåg att redan 100 000 kronor var en liten summa för ett aktiebolag är 50 000 

kronor givetvis än mindre. Vi har utifrån våra intervjuer tolkat det som att likviditeten behöver 

vara betydligt större än det lagstadgade aktiekapitalet för att ett bolag ska ha en stabil ekonomisk 

grund, medan aktiekapitalstorleken är obetydande. Regeringens tanke med förändringen var att 

fler skulle ha möjligheten att bilda aktiebolag och enligt den statistik vi har tagit fram från 

Bolagsverket har det blivit ett lyckat utfall.
72

 Utifrån de två perioder som vi har jämfört, det vill 

                                                           
70

 Kedner, G. ”Företagskonkurser: problem – analys – utvärdering – åtgärder”, publicerad 1975 (s.435-440) 
71

 Koponen, A. ”Företagens väg mot kunkurs”, publicerad 2003 
72

 Bolagsverket, Sänkt aktiekapitalkrav samt slopad revisionsplikt, publicerad 2012-07-02, hämtad 2013-03-07, 

http://www.bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/svagt-1.6658 
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säga en period innan och en period efter förändringen, kan vi konstatera att mer än dubbelt så 

många aktiebolag har bildats.
73

 Med tanke på att de enda egentliga skillnaderna mellan dessa 

peioder är det sänkta kapitalkravet och avskaffandet av revisionsplikten, anser vi att regeringens 

avsikt har infriats.  

 

Endast en av tio respondenter ansåg däremot att sänkningen av aktiekapitalet har inneburit en 

ökad risk för konkurser, de övrigas åsikter kan på ett bra sätt sammanfattas enligt följande; ”Det 

har nog aldrig hänt att ett bolag står och faller på grund av 50 000 kronor” - (Alexander 

McGuire). Med andra ord måste vi konstatera att 100 000 kronor jämfört med 50 000 kronor inte 

har någon påverkan på konkurser och därmed kan påståendet i studiens problemformulering inte 

bekräftas. Det kan anses förvånande då det rimliga antagandet vore att det finns ett samband 

mellan aktiekapitalet och konkurs, och att revisorerna skulle känna en viss oro över denna 

förändring. Dessutom visar tidigare forskning gjord av Richard Carter och Howard Van Auken 

att misslyckanden, det vill säga, i det här fallet att konkurs i småbolag kan bero på brist på 

tillgänglighet av kapital.
74

 Däremot är vi införstådda att även revisorerna tycker att 

aktiekapitalkravet har en viktig betydelse för företagen men att det handlar om för små summor 

(100 000 kronor jämfört med 50 000 kronor) för att ha en betydande roll.  

 

5.3 Indikationer 

På ett eller annat sätt menar samtliga respondenter, varav alla förutom två uttryckligen betonar, 

att den viktigaste indikatorn som ett företag bör ha koll på är dess likvida medel, ”kassaflödet är 

motorn, hur genererar de pengar?”- (Per Hedström). Även regeringens lagrådsremiss inför 

lagändringen av aktiekapitalet belyste kassaflödet och likviditetens betydelse, i detta fall utifrån 

borgenärernas synvinkel.
75

 Dessutom styrks likviditeten som indikator av den undersökning som 

Gösta Kedner genomförde, då kassalikviditeten i de konkursbolag som studerades sjönk under 

hela studiens femårsperiod.
76
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De problem med likvida medel som revisorerna nämnde under intervjuerna är bland annat 

betalningsförmågan, företaget kan exempelvis inte betala sina leverantörer eller att skatter och 

avgifter betalas in för sent. Med tanke på att likvida medel kan ses som ett nyckeltal går detta att 

koppla samman med Svensson (2003) som menar att det vanligaste sättet att bedöma ett företag 

på är via kontroll av dess nyckeltal.
77

 Det är vid en bedömning av bolagets välmående särskilt 

viktigt att konstatera huruvida en konkurs förväntas föreligga. 

 

Vi anser att det är vid en bedömning av ett bolags välmående, om någon gång, som det bör 

konstateras om ett företag är på väg mot konkurs eller inte.  

 

Vidare anser nio respondenter att alla nyckeltal som berör likviditet är väldigt viktiga att 

kontrollera för att förutse och undvika en konkurs. Detta bekräftas med Stefan Engströms modell 

gällande ett företags betalningsförmåga. Han anser att de viktigaste nyckeltalen är likvida medel 

i förhållande till kortfristiga skulder, kassalikviditet, balanslikviditet, rörelsekapital, soliditet och 

förlusttäckningsförmåga.
78

 Kassa- och balanslikviditetens betydelse stärks ytterligare av Gösta 

Kedner, utifrån sin studie gör han bland annat ett antagande att en konkurs kan förutses två år 

före dess inträffande om dessa variabler är under kontroll.
79

 Dessutom går detta att koppla till 

den studie som Skandia tidigare har genomfört, där de kom fram till att många småbolag tar för 

stora risker gällande krediter och betalningsförmåga.
80

 Om småbolagen istället har kontroll över 

sina viktiga nyckeltal skulle de kunna se eventuella varningstecken i tid och hinna åtgärda dessa 

innan konkursen är ett faktum. Även kunskap är givetvis en stor faktor, till detta återkommer vi 

senare i analysen. 

 

Alla respondenter anser att det är viktigt med en kompetent företagsledning men det är endast tre 

som menar att de kan urskilja ett mönster, samt ytterligare en som menar att det finns ett visst 

mönster, mellan bolagets ledning och dess välmående. ”I en del fall är företagaren väldigt 
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duktig på själva verksamheten, men har ingen kunskap om hur ett företag ska drivas. De 

prioriterar att jobba, men dröjer med att fakturera.” – (Ingela Spindel). Däremot påpekar de 

flesta av respondenterna att en företagsledare med tidigare erfarenhet har större möjligheter att 

lyckas, vilket kan bero på att denne kanske redan har begått vissa misstag och förhoppningsvis 

lärt sig av dessa. Vidare anser vi att en person som ska starta eller driva ett bolag bör besitta viss 

kunskap eller omge sig själv och företaget med den kompetens som saknas, för att på så vis i 

större utsträckning undvika en konkurs. Flera av studiens modeller och tidigare forskning i 

referensramen poängterar vikten av kunskap vilket styrker våra ovanstående påståenden. Howard 

Van Auken och Richard Carter har i sin studie om småbolag påvisat att avsaknaden av kunskap 

är något som leder till att dessa bolag försätts i konkurs.
81

 Även Skandias studie vilken vi 

tidigare har presenterat kom fram till att bristande kunskap inom ledning och ekonomin bidrar till 

onödiga konkurser.
82

  

 

Berit Holmgren säger under sin intervju att ”Det är lättare att upptäcka eventuella fel om 

ledningen omges av flera kunniga personer och därför bör inte en och samma person inneha 

flera roller i företaget, exempelvis att samma person är både VD, styrelseordförande och 

ekonomichef. Det optimala för ett företag är att de har en bra ekonomiavdelning, en bra 

bankkontakt och bra konsulter som anlitas vid behov.” Denna typ av organisation kan vara svårt 

att undvika inom ett småbolag, då småbolagen ofta har en och samma person som exempelvis 

VD och ekonomichef. Deras organisation innebär ju även att de oftast har en liten styrelse om de 

i överhuvudtaget har någon i bolaget, och enligt Platt H. och Platt M´s artikel från 2012 besitter 

en styrelse med färre ledamöter mindre erfarenhet samt att de tar färre åsikter i beaktning vid 

beslut.
83

  Med tanke på att det enligt samma artikel är bolagets styrelse som har den främsta 

påverkan när det kommer till att undvika en konkurs är detta ytterligare indikatorer som tyder på 

att ett småbolag bör ta in extern hjälp i form av konsulter exempelvis när det kommer till att 

sköta ekonomin för att på så sätt få en mer objektiv bild kring hur välmående bolaget verkligen 

är. 
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5.4 Revisionsberättelse och årsredovisning 

En av respondenterna har aldrig skrivit en oren revisionsberättelse men de resterande 

respondenterna skriver orent direkt när det finns risk för ett företags fortsatta drift, om bolaget är 

sen med sina inbetalningar av skatter och avgifter till Skatteverket eller om styrelsen/ägaren inte 

fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att 

exempelvis ekonomin sköts på ett korrekt sätt och som sagt enligt Platt H. och Platt M. är det 

även styrelsen som framför allt påverkar bolagets välmående i förhållande till konkurs. Med 

andra ord uppfattar vi det som att om inte styrelsen besitter kunskapen som krävs måste de ta in 

extern hjälp i form av exempelvis konsulter, revisorer och jurister. 

 

Bolagsverket utryckte en oro att årsredovisningarna skulle komma att innehålla sämre kvalitet i 

och med avskaffandet av revisionsplikten, vilket vi kan konstatera har besannats. Exempelvis 

kan vi utifrån vår referensram utläsa att årsredovisningar som saknade underskrift av samtliga i 

styrelsen och VD har ökat med 179 procent från 2009 till och med 2012 och att årsredovisningar 

som saknar ett fastställelseintyg under samma period har ökat med 74 procent.
84

 Generellt kan 

detta konstateras vara ett tecken på bristande kunskap och framför allt i småbolag där betydligt 

färre styrelsemedlemmar ska underteckna årsredoviningen än vad det kan tänkas vara i större 

bolag. Är det exempelvis endast två personer i bolaget, som det kan tänkas i småbolag, kan dessa 

misstag i de allra flesta fallen antas bero på att ägaren och-/eller ledningen inte är tillräckligt 

komptetenta. Även John Argenti nämner i sin studie betydelsen av årsredovisningar, en 

varningssignal på ett bolags missförhållande är om årsredovisningen skickas in för sent.
85

 Dessa 

brister kan delvis förklaras av att 65 procent av de nystartade småbolagen väljer att avstå från att 

ha en revisor. Vi vill även koppla dessa brister till den tidigare forskningen som Richard Carter 

och Howard Van Auken har genomfört, där en av deras förklarande kategorier till varför 

småbolag misslyckas och försätts i konkurs är karakteristiska drag hos ägaren. Ett sådant 

karakteristiskt drag är bristande ödmjukhet.
86
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Det är däremot inte bara nystartade bolag som har valt bort revisorn, fyra av respondenterna 

belyser revisorns betydelse i samband med finansiering via banker, revisorn ses då som en viktig 

länk och som en kvalitetsstämpel och företag utan revisor kan få svårt att låna pengar. När 

många av bolagen blir varse denna problematik väljer de enligt respondenterna att återigen anlita 

en revisor. Därför tror vi att även många av dessa nystartade bolag småningom kommer att välja 

att anlita en revisor, oavsett vad ledaren i respektive bolag har för egenskaper och tankar om sig 

själv. Det intressanta med detta är att det kan kopplas till den artikel som Thorsten Beck och Asli 

Demirguc-Kunt publicerade 2006 där de nämner svårigheter med att få in externt kapital i 

småbolag samtidigt som de betonar finansiella institutioners viktiga roll i det hela.
87

 Författarna 

menar att de finansiella institutionerna ska komma underfund med hur de kan underlätta 

finansieringen av småbolag, men det vi kan konstatera utifrån studiens respondenter är att banker 

etcetera oftast ställer höga krav för att minimera deras risktagande. Att det ställs krav i samband 

med utlåning och finansiering av småbolag kan vara positivt då det förebygger omotiverad 

skuldsättning, men samtidigt har Thorsten Beck och Asli Demirguc-Kunt en poäng i att om 

finansieringen av småbolag underlättas kan fler företagare få möjlighet till att satsa på sina idéer, 

fler arbetstillfällen möjliggörs och till slut kommer det leda till en ökad tillväxt. 

 

Richard Carter och Howard Van Aukens studie som behandlar småbolag kan vi bestyrka med 

hjälp av Argentis modell gällande hur ett bolag drivs. Argenti menar att bolag som leds av en 

autokratisk ledare är att anse som en brist i ledningen vilket går att koppla till bolagets 

välmående. En autokratisk ledare behöver inte vara en ledare för ett stort bolag utan det är 

snarare personligheten som vi vill belysa som en riskfaktor.
88

  

 

När det gäller respondenternas åsikter angående huruvida det finns ett samband mellan en oren 

revisionsberättelse och konkurs råder det ovisshet. Tre av dem anser klart och tydligt att det finns 

ett samband medan sex bestämt hävdar att det inte finns något samband samt en som menar att 

det inte går att uttala sig. Vi kan konstatera med hjälp av en studie genomförd på Malta att de 

flesta orena revisionsberättelser som förekom i undersökningen berörde småbolag. 
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5.5 Reviderad konkursmodell  

Efter att ha analyserat den insamlade empirin utifrån referensramen och tidigare studier har vi 

valt att uppdatera den tentativa modellen. Enligt vår reviderade konkursmodell är de indikatorer 

som pekar på att en konkurs är nära förestående finansiella nyckeltal och revisionsberättelse. Har 

småbolaget okunskap när det kommer till att behärska dessa indikatorer kan detta leda till att en 

konkurs inte uppmärksammas i tid och inte hinner avhälpas innan konkursen är ett faktum.  

 

Figur E. Reviderad konkursmodell 

 

 

5.5.1 Okunskap 

Först och främst har vi valt att bredda begreppet okunskap genom att inkludera variabeln för 

revisorer och konsulter samt att vi har reducerat erfarenhet. Detta eftersom vi under studiens 

gång har kunnat se att dessa punkter mer eller mindre har samband med varandra.  

 

Sammanfattat menar vi att om inte småbolagen själva besitter den kunskap som krävs behöver de 

ta in extern hjälp. Det gäller för företagen att inte stirra sig blinda på kostnader utan mer ha ett 

längre perspektiv och förstå vad exempelvis en revisor genererar på lång sikt. Både merparten av 

Konkurs 
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studiens respondenter och tidigare studier bekräftar hur viktigt det är att ett företag besitter 

kunskap för att kunna överleva och på sikt bli lönsamt. Dessutom menar respondenterna att 

kunskapsnivån inom ett företag kan sjunka om företaget väljer bort revisorn som den externa 

granskare denne är. Förvisso kan inte revisorer anses vara neutrala i frågan gällande 

revisionspliktens avskaffande och dess koppling till kunskap, men bilden kring kunskap 

bekräftas av Gösta Kedners undersökning som visade att företag med en kvalificerad revisor i 

mindre utsträckning än i de företagen med icke-kvalificerad revisor försattes i konkurs. 

Dessutom styrks detta av de studier genomförda av John Argenti och Richard Carter och Howard 

Van Auken samt i den svenska rapport som publicerades 2010 vilken påvisade att flera småbolag 

genomsyras av svagt företagande. Vi menar att svagt företagande beror på bristande kunskap, 

skulle företagarna själva besitta mer kunskap eller omge sig med kunniga personer skulle fler 

småbolag få en lönsam verksamhet.  

 

Bristande kunskap anser vi vara den största och viktigaste källan till att småbolag missköts och 

till slut försätts i konkurs. Har inte företagarna grundläggande kunskap kommer de inte heller 

kunna hantera de andra variablerna, finansiella nyckeltal och revisionsberättelsen. 

 

5.5.2 Finansiella nyckeltal 

Finansiella nyckeltal är enkla och billiga indikatorer att använda sig av för att kunna utläsa ett 

företags välmående. Respondenterna konstaterar att nyckeltal och då framför allt de nyckeltal 

som berör likviditet, vilka är kassa- och balanslikviditet, är viktiga indikatorer att ha kontroll 

över. Givetvis ska företagen vara medvetna om att goda nyckeltal inte är någon garanti för att en 

konkurs inte kommer inträffa, men ju mer kunskap ett företag besitter om dess nyckeltal desto 

tidigare kan behjälpliga åtgärder sättas in för att undvika en konkurs.  

  

5.5.3 Revisionsberättelsen 

Vi tycker att sambandet mellan en konkurs och en oren revisionsberättelse är en viktig indikator. 

Detta eftersom det är en tydlig indikator där företaget själv och dess intressenter kan utläsa om 

företaget sköter sig och om det finns några potentiella hot mot den fortsatta driften. Även om 

bolaget inte går i konkurs varje gång det skrivs en oren revisionsberättelse är det ett bra verktyg. 
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Har bolaget en ren revisionsberättelse förutsatt att revisorn har gjort ett korrekt arbete, innebär 

det att bolaget inte har någon risk för den fortsatta driften och inget konkurshot föreligger. 

 

5.5.4 Förändringar i vår konkursmodell 

Tidigare var vi som sagt av den uppfattningen att sänkningen av aktiekapitalet hade en 

bidragande orsak till att konkurserna skulle öka eftersom ägarna nu kan investera ett lägre belopp 

enligt lagstadgat krav. Vi måste däremot förkasta denna variabel då vi inte har någon empiri som 

stödjer detta, det handlar snarare om att aktiekapitalet redan innan förändringen var för låg. Det 

behövs som vi tidigare nämnt mer likviditet för att småbolagen ska få en stabilare grund då de 

bildar sina bolag. Däremot anser vi att storleken på aktiekapitalet även bör kopplas samman med 

vilken typ av verksamhet som företaget ska bedriva. Är det exempelvis en verksamhet som 

kräver ett stort varulager krävs det i sin tur ett större kapital, medan en enskild konsult som 

enbart behöver sin egen kunskap och möjligtvis en dator inte är i samma behov av ett större 

kapital. Avslutningsvis kan vi alltså inte stödja den teori vi tidigare hade i vår tentativa 

konkursmodell då endast en av våra respondenter ansåg att det sänkta kravet gällande 

aktiekapital direkt påverkar ökad risk för konkurser. Dessutom har ingen av våra tidigare studier 

påtalat att detta är en viktigt variabel, utan det är som sagt likviden som finns i småbolaget under 

dess livscykel som är av vikt när det kommer till påverkan på en konkurs.  

 

  



 73 

6. Slutsats  
Under detta kapitel presenteras de slutsatser studien har kommit fram till utifrån dess 

problemställning.  

 

Syftet med denna uppsats var att utifrån en revisors perspektiv undersöka vad som påverkar att 

småbolag försätts i konkurs. 

 

I denna studie har vi kommit fram till att det som framför allt påverkar att småbolag går i 

konkurs är att de likvida medlen tar slut och att detta uppmärksammas i ett för sent skede. 

Dessutom är kunskap, vilket vi har definierat mer ingående under kapitel fem, en viktig faktor. 

Bristande kunskap hos antingen ägaren, ledningen eller företaget överlag leder till att småbolag 

går i konkurs. De indikatorer som revisorerna framför allt menar bör uppmärksammas för att 

förutse och undvika en konkurs är finansiella nyckeltal som just berör likviditet. 

 

Vi kan däremot inte konstatera att avskaffandet av revisionsplikten för småbolag har inneburit att 

fler av dessa bolag har gått i konkurs eftersom förändringen trädde i kraft 2010 och tidsaspekten 

är för kort. Det vi däremot kan konstatera är att företag med revisor gynnas när det kommer till 

finansiering vilket indirekt påverkar företagets välmående. För det är trots allt viktigt med kapital 

och en eventuell kapitalbrist för ett bolag kan i framtiden komma att leda till en konkurs.  

 

När det kommer till sänkningen av aktiekapitalkravet har det inte någon påverkan på konkurser 

för småbolag, av den anledning att både 100 000 kronor och 50 000 kronor anses som marginella 

krav vilka snabbt kan förbrukas. Med andra ord kan vi konstatera att båda beloppen är för låga 

för att ett företag ska anses ha ett stabilt kapital från start.  

 

6.1 Studiens bidrag 

Denna studie har bidragit med en ny konkursmodell som är applicerbar för småbolag, studien har 

även lyft fram en revisors roll i samband med konkurser.  Avsaknaden av en revisor inom ett 

småbolag kan vara en av de bakomliggande faktorerna till att bolaget försätts i konkurs. 
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7. Avslutande diskussion 

Under detta kapitel förs en avslutande diskussion som berör småbolag och konkurser samt att 

studien kommer att ge förslag på vidare forskning. 

 

Efter att ha utfört denna studie kan vi konstatera att revisorn inte får något utrymme i de 

befintliga konkursmodellerna förutom till viss del i Gösta Kedners undersökning. Inte heller 

omnämns revisorn i den tidigare forskning som har genomförts. Vi anser att revisorn som 

yrkesroll bör finnas med i framtida konkursmodeller som en eventuellt bakomliggande faktor till 

att ett småbolag kan komma att försättas i konkurs. Vidare anser vi att John Argentis 

konkursmodell skulle få ökad validitet om modellen tog revisorns roll i beaktning och lämnade 

större utrymme för revisorn under det han klassificerar som defekter. Det vi menar med detta är 

att avsaknaden av en revisor leder till att bolagen saknar en oberoende granskare som även 

fungerar som extern kunskap och om inte denna funktion ersätts ökar risken för konkurs. 

Däremot menar vi inte att småbolagen måste lyssna till en revisor för att undvika en konkurs, en 

revisor är ingen garanti för ett företags välmående men däremot är det en bra vägledning och 

möjlighet till att upptäcka eventuella fel och brister i tid, innan det uppstår förödande 

konsekvenser.  

 

Vi kan inte säga att revisorer är de främsta sanningsvittnena men de är en oberoende granskare 

som ger synpunkter till företagarna. Kanske är det olika former av rating- och scooringmodeller 

som intressenter bör använda sig av vid beakting kring konkurser och småbolag. Bara för att 

revisorn är insatt i aktiebolagslagen, att de till viss del vet hur ett aktiebolag bör drivas samt att 

de kan identifiera vissa indikationer, är de kanske inte de mest lämpade att avgöra om och i 

sådana fall när ett småbolag ska försättas i konkurs. Olika branscher har olika mått att sträva 

efter, de mest lämpliga vore kanske att olika branscher bygger olika rating- och scooringmodeller 

så att småbolagen kan se hur deras bolag förhåller sig gentemot risken för konkurs. Inom vissa 

branscher, exempelvis de som verkar inom utveckling, är det svårt att sätta ett värde på patent 

eller forskning. Får bolaget patent inom Sverige är detta värt en viss summa och skulle bolaget 

sedan få patent även inom exempelvis USA skulle värdet öka. Det exakta värdet på småbolaget 

är något som är svårt för vem som helst att bedöma och i dessa bolag är det väldigt svårt för en 
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revisor att kunna syna eventuell konkurs. Vi anser att det behövs ett mer effektiv sätt för att just 

kunna syna konkurser. Det är ett otroligt intressant fenomen med konkurser och småbolag som 

det bör forskas vidare inom, det vore både intressant men även i högsta grad viktigt att komma 

fram till vilket som är det mest effektiva sanningsvittnet när det gäller att syna småbolags 

konkurser.  

 

För att bedriva en lönsam verksamhet bör entreprenören/ägaren ha en grundläggande kunskap. 

Besitter de inte dessa kunskaper bör bolaget ha extern hjälp av konsulter. Vidare anser vi att det 

finns kausalitet mellan just kunskap, orena revisionsberättelser och konkurser, då bristande 

kunskap är den största anledningen till att misstag begås - Är det för enkelt att bilda småbolag?  

För att säkerställa att de som ska starta ett bolag har denna grundläggande kunskap är en 

utbildning eller ett test en möjlig lösning. Med detta syftar vi till ett ”körkort” för att få driva ett 

företag, däremot kommer inte problemet med konkurser helt att försvinna men det sållar bort de 

allra onödigaste konkurser som beror på bristande grundläggande kunskap. Det som måste tas i 

beaktning vid konkurser är att det är en kostnad för samhället.  

 

Syftet med förenklingarna för att starta ett småbolag var att underlätta för privatpersoner, öka 

både sysselsättning och tillväxt samt minska samhällskostnaderna för arbetslöshet.  

Frågan blir vad som är bäst för samhället att hantera utifrån ett kostnadsperspektiv; Införandet av 

en eventuell utbildning förknippas med kostnader och det skulle innebära att färre startar ett 

småbolag, vilket får negativa konsekvenser på sysselsättningen, däremot kan många av de 

onödiga konkurserna undvikas i framtiden. Skulle kraven vara desamma som de är idag kommer 

antalet småbolag att öka och konkurserna likaså då företagare med bristande kunskap kan 

fortsätta att bilda bolag. Oavsett alternativ är det förknippat med kostnader för samhället.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning som vi anser som intressant och relevant utifrån denna studie är att 

se samma problemställning som denna studie men utifrån andra yrkesrollers perspektiv. Som 

exempel skulle det vara intressant att undersöka hur konkursförvaltare eller finansiärer ser på 

problemställningen. När det gäller konkursförvaltare tycker vi även att det vore intressant att 
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forska om de verkligen är den mest lämpade yrkesrollen för att hantera konkurser i framtiden, 

eller om det är revisorn som ska ta över förvaltarskapet? 

 

Vi anser även att det vore intressant att implementera vår reviderade konkursmodell i framtida 

studier kring konkurser, för att på så sätt undersöka modellens validitet.  
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9. Bilagor 

I det här kapitlet finns ett bifogat exemplar av den intervjuguide som låg till grund för 

genomförandet av studiens intervjuer. 

  

9.1 Intervjuguide 

Intervjuguide  

Introduktion 

1. Intervjupersonens namn och titel/arbetsuppgift? Hur många år har personen arbetat som 

revisor?  

2. Är personen verksam i en speciell bransch?  

3. Hur ofta är personen i kontakt med ett aktiebolag som går i konkurs? 

 

Förenklingar i ABL sedan 2007 

4. Hur ser du på avskaffandet av revisionsplikten utifrån ett konkursperspektiv?  

5. Hur ser du på att kapitalkravet har sänkts från 100 000 SEK till 50 000 SEK?  

6. Vad har har dessa åtgärder haft för inverkan på nybildade små aktiebolag? 

 

Indikationer 

7. Skulle du säga att det finns någon generell indikator som pekar mot en konkurs?  

8. Vilka nyckeltal anser du är mest relevanta att kontrollera för att kunna förutse och 

undvika en konkurs?  

9. Kan du med er erfarenhet urskilja något mönster mellan företagsledningens kunskap och 

företagets välmående? 

 

Revisionsberättelse 

10. Vad får dig att skriva en oren revisionsberättelse?  

11. Hur ser Ni på sambandet mellan en oren revisionsberättelse och en konkurs? 
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Avslutning 

12. Vad är det som enligt dig påverkar att ett småbolag går i konkurs? Nämn de tre viktigaste 

faktorerna! 

13. Har förändringarna i ABL sedan 2007 inneburit att det blivit för lätt att bilda ett 

aktiebolag?  

14. Prognoserna pekar på fortsatt ökning gällande konkurser, vad anser Ni är bästa sätt för att 

motverka detta, eller bör konkurser helt enkelt ses som något nödvändigt ont?  

 


