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Abstract: 
 
In the start stage of a new company the person or the persons 
running the company stumble up on many obstacles. It is not only 
the market and the competitors in the business that the company 
owner has to consider. Even before the company is introduced to 
the market, the company owners have already taken critical 
decision that will reflect the company’s future development. A well 
fabricated business concept can be the difference between a 
mediocre company and a market leader. A budget that leaves room 
for unforeseen expenses compared to a budget that is balanced to 
the last coin of the firm’s assets can be the difference between a 
company that survives the first important years and a company that 
bankrupts after a few tough months. There is a lot that a new 
company has to consider before entering the market. 
Now imagine that the new company owners lack funding for their 
project and that he or she have been unemployed for some time. 
Our research is focused on new company owners that lack own 
funding to carry on their business concept. The purpose with our 
research has been to reflect on the reality that awaits the new 
business owner when turning to organizations that help potential 
new company owners, in an economic and organizational manner. 
We have looked closely on three big operators that offer both 
financial help but also organizational solutions. When we decided 

 



which institutes can contribute to our research we followed the 
“natural” line, from birth do end. With that we mean when a 
potential new company owner turns to AMS in Gothenburg, and 
later seeks contact with Almi and in case of bankruptcy comes 
across Ackord Centralen in Boras. 
 
The method we use in our research is of a qualitative type. We have 
trough interviews found out what kind of picture is presented to 
new company owners when he or she comes in contact with 
mentioned institutes. We have tried to connect he picture or 
perspective that is projected by Almi, AMS and Ackord Centralen 
in Boras with our theory, which is the book Administrationens 
poetiska logik (1990), (Poetical logic of administration 1990), 
written by Kaj Sköldberg . On the basis of that we have analyzed 
the institutions separately. 
In the discussion we have found possible warnings signs that the 
new company owner can use to make an own understanding of the 
situation and the institutes that stand in front of him or her. In that 
way we hope that the new company owner can take the critical step 
from being a new company owner to being an established company 
owner. 
We think that by “exposing” the institutions we give the new 
company owner a opportunity to adapt the information that he or 
she needs, without being overwhelmed  by the institutions own 
interests. In the essays final phase we suggest possibilities to 
further develop the subject. 
 
Language: Swedish 
 
 
Keywords: perspective, new company owner, warnings signs, 
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Sammanfattning 
 
I start skedet av ett nytt företag möter personen eller personerna 
bakom företaget på många hinder. Det är inte enbart marknaden 
och konkurrensen i branschen som nyföretagaren behöver ta 
hänsyn till. Innan ens företaget är ute på marknaden har 
nyföretagaren tagit kritiska beslut som kommer att avspeglas i 
företagets framtida utveckling. En välformulerad affärsidé kan vara 
skillnaden mellan ett medelmåttigt företag och en bransch ledare. 
En budget som lämnar utrymme för oförutsedda utgifter jämfört 
med en budget som ligger på kronan av företagets tillgångar kan 
vara skillnaden på ett företag som överlever dem första viktiga par 
åren och ett företag som går i konkurs efter ett par tuffa månader. 
Det är mycket som nyföretagaren behöver ta hänsyn till innan 
företaget når marknaden.     
 
Tänk er nu att nyföretagaren saknar finansiering för sitt projekt och 
att han eller hon har varit arbetslösa en längre tid. Vår forskning 
har fokuserat på nyföretagare som saknar egen kapital för att driva 
fram sin affärsidé. Syftet med vår forskning har varit att reflektera 
kring den verklighet som väntar nyföretagaren när denne söker sig 
till ”nyföretagare” institut för ekonomisk och organisationell hjälp. 
 
Vi har tittat närmare på tre stora aktörer som erbjuder både 
finansiell hjälp men också organisatoriska lösningar. När vi 
bestämde oss för vilka institut som kan bidra till vår forskning gick 
vi på den ”naturliga” linjen, från födsel till slut. Med det menar vi 
från det att en arbetslös potentiell nyföretagare söker sig till AMS i 
Göteborg, för att senare söka sig till Almi Företagspartner Väst och 
vid eventuell konkurs söka sig till Ackord centralen i Borås.  
 
Den metod som används i vår forskning är av kvalitativ art. Vi har 
med hjälp av intervjuer tagit reda på den bild som målas upp för en 
nyföretagare när han eller hon kommer i kontakt med dem 
ovannämnda instituten. Bilden eller perspektiven som framställs 
utav Almi Företagspartner Väst, AMS i Göteborg och Ackord 
centralen i Borås har vi försökt att koppla samman med vår 
teoretiska referensram, nämligen Kaj Sköldbergs bok 

 



Administrationens poetiska logik (1990). Utifrån det har vi gjort 
analyser av instituten var för sig.  
 
I uppsatsens diskussion har vi hittat eventuella varningstecken som 
nyföretagaren kan använda sig av för att bilda en egen uppfattning 
av situationen och institutet som står framför honom eller henne. På 
så sätt hoppas vi att nyföretagaren kan ta det kritiska steget från att 
vara nyföretagare till bli en etablerad företagare.  
 
Vi tror att genom att ”klä av” instituten ger vi nyföretagaren en 
möjlighet att ta till sig den information som han eller hon behöver 
utan att överväldigas av institutens egna intressen. I arbetets 
slutgiltiga fas föreslår vi möjligheter till vidareutveckling dvs. 
vidareforskning på det berörda ämnet. 
 
 
Nyckelord: perspektiv, nyföretagare, varningstecken, konkurs, 
finansiering, affärsidé  
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1. Inledning 
 
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till vårt problemområde och 
en problemdiskussion genomförs. Därefter behandlas problem-
formulering, syfte, avgränsning, nyckelbegrepp och disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
En av dem största kreditgivarna för små- till medel företag som finns på 
den Svenska marknaden är Almi Företagspartner. Deras ”mantra” är 
**”att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och 
förnyelse i svenskt näringsliv”. I kort har Almi budskapet att de vill 
hjälpa vissa nyföretagare eftersom de gynnar näringslivet. De upplyser 
också om deras kompetens att hjälpa nyföretagare att överleva de första 
åren och etablera sig på marknaden.  
 
Sedan millenniumskiftet har mer än 7300* företag per år gått i konkurs. 
Detta trots att det finns gott om både statliga och privata konsultföretag 
specialiserat på att hjälpa nystartade företag. Hjälpen som erbjuds 
kommer både i form av konsultation och i form av finansiell 
uppbackning. Är det så att en romantisk bild ges av nyföretagandet utav 
institutionerna som finns idag, för att vägleda nyföretagaren?    
 
* en genomsnittlig beräkning från Ackordscentralens sammanställning av totalt antal 
företags konkurser i Sverige 1982 – 2006, åren 2000 tom 2006. 
** www.almi.se/om_almi.html 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
När dagens entreprenörer söker sig till marknaden möts dem av en allt 
mer strikt marknad som styrs både av lagstadgade institutioner ex. EU 
och marknadsanpassade kvalitetskrav ex. ISO 9000. Vi vill veta hur en 
potentiell nyföretagare bemöts av stora institut så som AMS och Almi? 
En unik eller nyskapande affärsidé, kan den verkligen passera genom 
dagens institutionella kanaler och samtidigt få den ekonomiska och 
organisationella hjälp som behövs för att klara av en nyetablering? Ges 
individen en chans att föra fram sin idé innan papperskvarnens 
standardiserings process tar över? Blir det viktigare att fylla i 
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blanketterna rätt eller att vara nyskapande? Den stora frågan är ”om man 
är illa tvungen till att fylla i blanketten rätt” enligt kreditinstitutens 
normer?       
 
Språket som kreditgivarna talar med och som Ackordcentralen talar med 
skiljer sig från varandra. Att tolka olika signaler och forma en egen bild 
sett ur två olika perspektiv (kreditgivare som ger en lovande bild och 
Ackordcentralen som ger en kritisk bild) kan vara skillnaden på framgång 
och undergång. 
 
När realiteten slår till i form av konkurs eller vägen mot konkurs kan 
språket mellan företagaren och de institutioner (i vårt fall AMS, Almi och 
Ackordcentralen) som har biståt företagaren med ekonomisk och 
organisationell hjälp bli främmande. I det här skedet står företagaren, som 
oftast också är kredittagaren, i ett kritiskt skede då företaget är som 
sårbarast. På vilket sätt bidrar AMS, Almi och Ackordcentralen till att 
företagaren kan ta sig upp på sina fötter igen och bort från vägen mot 
konkurs? Samtidigt undrar vi om dem här institutionerna har tillräckligt 
mycket insyn i företaget och hur stort intresset är för att hjälpa 
företagaren upp på sina fötter?   
 
Det är alltid lättare att vara efterklok men även då är konkursen ett 
faktum. Affärsidén var idealistisk ur nyföretagarens ögon men gick ändå 
inte hem på marknaden. 
 

1.3  Problemformulering  
 
Vilken bild har Almi, AMS respektive Ackordcentralen på nystartade 
företag samt vilken bild av de själva förmedlar de tre aktörerna till 
framtida nyföretagare? 
 
1.4 Syfte  
 
Reflektera kring den verklighet som väntar nyföretagaren när denne söker 
sig till ”nyföretagare” institut för ekonomisk och organisationell hjälp i 
form av Almi Företagspartner Väst och AMS. Samt reflektera kring den 
verklighet som uppstår när de ekonomiska problemen dyker upp och 
vilken medverkan de inblandade parterna har, inklusive Ackordcentralens 
delaktighet. 
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1.5 Avgränsning  
 
Uppsatsen avgränsar sig till tre aktörer som befinner sig i Borås och 
Göteborg. Nämligen Almi Företagspartner Väst, AMS i Göteborg och 
Ackord centralen i Borås. Informationen som vi kommer att återge från 
de tre aktörerna kommer att begränsas till Göteborg och 
Sjuhäradsbygden. 
 

1.6 Teoretisk avgränsning  
 
Teorin kommer att avgränsas till Kaj Sköldbergs bok Administrationens 
poetiska logik (1990). Detta på grund av att detta problem är så pass stort 
att tidsbristen skulle bli ett hinder. Dessutom är det ett nytt perspektiv på 
problemet att använda sig av Kaj Sköldbergs teori. 
 
1.7 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning 
Problembakgrunden tas upp och en problemdiskussion förs kring 
problemet i fråga. Vidare formuleras ett huvudproblem och ett syfte med 
arbetet. Därefter följer en avgränsning och en teoretisk avgränsning. 
 
Kapitel 2: Metod 
Vetenskapliga förhållningssätt, vetenskaplig ansats, undersöknings typer 
och undersökningsmetoder presenteras i detta kapitel.  Vidare tar kapitlet 
upp giltighetsanspråk och perspektiv. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en förklaring till valet av den teoretiska 
referensramen. Därefter följer en presentation av Kaj Sköldbergs bok 
Administrationens poetiska logik (1990) och dess relevanta innehåll för 
uppsatsen.  
 
Kapitel 4: Empirisk undersökning 
Bakgrunden och intervjuerna genomförda på Almi, Arbetsförmedlingen 
och Ackordcentralen, presenteras var för sig i en sammansatt text och på 
ett narrativt sätt. 
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Kapitel 5: Analys 
Detta kapitel visar en jämförelse av teori och empiri, där empiriska 
slutsatserna appliceras på teori där en analys och tolkning presenteras. 
Egna ställningstaganden och åsikter presenteras i samband med 
tolkningen. 
 
Kapitel 6: Diskussion 
Kapitel 6 innehåller uppsatsens slutsats och diskussion kring 
nyföretagande sett ur olika perspektiv. Baserat på detta kommer 
potentiella förslag på nyföretagandets företeelse. Dessutom kommer 
förslag till fortsatt forskning att presenteras i slutet av kapitlet. 
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2. Metod 
 
Metod är ett väldigt omfattande begrepp som ska hjälpa oss att handskas 
med våra problem och förhoppningsvis leda oss fram till nya kunskaper. 
Metod är ett verktyg med vilken man kan uppnå detta. Syftet är att kunna 
förstå vetenskapliga synsätt och kunna tillämpa olika metoder för att 
behandla varierande problem inom våra studier. 
 
2.1 Vetenskaplig förhållningssätt 
 
Enligt vetenskapsteorin finns det två huvudsakliga 
vetenskapsinriktningar: positivism och hermeneutik. Vi har i det följande 
valt att beskriva de två. 
 

2.1.1 Hermeneutik och Positivism 
 
Hermeneutik är vetenskaps teoretiska riktning som framhäver betydelse 
av förståelse. Subjektiv förhållnings sätt, där man för det mesta tar 
hänsyn till egna värderingar. Läran om texttolkning är vad hermeneutik 
handlar om. Att lära sig tolka budskap och få nytt förståelse för tillvaron 
”ett nytt perspektiv” som kan eventuellt leda till förändring (Ödman 
1997, s. 7-8). En utgångspunkt är att tilldela, på ett realistiskt sätt, mening 
åt det som vi vill tolka. Det är en iterativ process där man hela tiden 
växlar mellan olika delar och helheten. Olika aspekter som vi kommer att 
ta hänsyn till ska förhoppningsvis leda till en mer övergripande 
helhetsbild över ämnet. I såna situationer försöker vi bilda en uppfattning 
om små helheter som tillsammans bildar en större. Vi kommer att gå från 
del till helhet och från helhet till del, som antyder på ömsesidigt 
beroendeförhållande och evigt pågående process. Delarna är nödvändiga 
för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om helheten. Den mänskliga 
existensen kan tolkas och förstås genom språket. Helheten av en text kan 
endast förstås genom att delarna förstås. Det är svårt att vara helt 
objektiv, när det här perspektivet handlar väldigt mycket om subjektiv 
förhållnings sätt, där man för det mesta tar hänsyn till egna förutfattade 
meningar (Ödman 1997, s. 77-80). 
  
Positivism är det analytiska vetenskaps teoretiska riktning som hävdar att 
all forskning måste bygga på ”konkret” observation. Här tar man enbart 
hänsyn till fakta vid bedömning. Positivism har sina rötter i en 
empirisk/naturvetenskaplig tradition. Huvudprinciper bygger på 
observation av verkligheten och strävan efter att fastslå objektivt säkert 
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fakta. Vidare kan man påpeka att den kunskapen man söker ska vara 
verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft. För att bli positiv 
ska kunskapen vara nyttig, logiskt provbar och kunna förbättra samhället 
genom att avbilda verkligheten och på det sättet finna sanningen. 
Verifierbarhetsprincipen menar att varje teoretisk påstående ska kunna 
översättas till verifierbar observation (Patel & Davidson 1994, s. 23 - 24).   
 

2.2 Val av vetenskaplig huvudinriktning 
 
Våra studier grundar sig i hermeneutiken och vi kommer att inta denna 
riktning i vår uppsats. Detta beror på det att den ligger oss närmast med 
utgångspunkten från problemformuleringen och syftet. Olika faktorer ska 
studeras som orsakar att vissa nystartade företag lyckas men även dessa 
faktorer som gör att företag går i konkurs. Här upptäcker vi att vårt ämne 
kan tolkas från flera olika aspekter. Aspektmedvetande är en viktig 
synpunkt för vårt sätt att analysera nystartade företag. Vår förförståelse 
räcker inte alltid till för att förstå helt och hållet den verkligheten som 
exempelvis nystartade företag befinner sig i. Vi kommer att inta ett 
tolkande förhållningssätt, där vi utgår ifrån empirisk material för att sedan 
söka förståelse i de teoretiska modellerna. Anledningen till att vi inte 
väljer positivismen som vetenskaplig inriktning beror på det att vi utgår 
både ifrån observation men även teori i vår forskning. Det är inte så att all 
vår forskning bara måste bygga på ”konkret” observation.    
 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Studier kommer att bygga på en kombination av empirisk och teoretisk 
synsätt, liksom förekomsten av tolkningar för dessa betraktelsesätt. Vår 
uppsats ska inte endast vara verklighets beskrivande, utan även väl 
teoretiskt knuten inom det aktuella forskningsområdet. I vår uppsats ska 
vi försöka skaffa oss kunskap och förståelse för olika faktorer kring 
nystartade företag. Genom att lyfta fram vissa varningstecken och hinder 
som kan dyka upp på vägen, kommer vi på detta sätt reflektera kring den 
verkligheten som väntar nyföretagaren.   
 

2.3.1 Deduktion 
 
Deduktion är ett logiskt resonemang, där det deduktiva är bevisföringens 
väg. Det är slutledningen där forskare från allmänna principer drar 
slutsatser om enskilda händelser. Med andra ord är det en teori som 
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bevisar hur relationerna mellan olika förhållande beter sig i verkligheten. 
Studier kommer att bedrivas på det sättet att forskare ska utgå från en 
teori och presentera de antagande genom att själva formulera en egen 
teori om verkligheten. Det handlar mycket om förutsägelse och 
förklaringar om verkligheten. Forskaren fastställer en hypotes som sedan 
prövas inom det valda ämnet för att bevisa att det stämmer. Därför kan en 
forskare som arbetar deduktivt sägas följa bevisandets väg. Här 
rekommenderas användningen av den kvantitativa metoden (Patel & 
Davidson 1994, sidan 21). 
 

2.3.2 Induktion 
 
Den induktiva metoden är upptäcktens väg. Här utgår man ifrån empiri 
för att sluta oss till generell kunskap om en viss teori. En tankemetod var 
igenom man når fram till allmänna principer från enskilda iakttagelser 
och genererar teori. Induktiva metoden innebär att forskaren upptäcker 
saker och ting i verkligheten. Dessa upptäckter eller så att säga olika 
signaler ska sedan sammanföras till allmänna principer som i sin tur kan 
förenas i en teori. Det handlar väldigt mycket om fakta som kan erhållas 
genom observation av ett specifikt fenomen. Därmed kan man påpeka att 
ansatsen har sin utgångspunkt i empiri (Thurèn 1991, s. 19-20). 
 

2.3.3 Abduktion 
 
Abduktiva metoden är en blandning av, eller så att säga kombination av, 
induktiv och deduktiv metod. Ett enskilt empiriskt fall som sedan tolkas 
med ett hypotetiskt övergripande mönster som om det vore riktigt. 
Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser (nya fall). Under 
processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 
successivt, dels justeras och förfinas även teorin, dvs. det föreslagna över-
gripande mönstret.  Därmed uppstår begreppet förståelse. Under 
forskningsprocessen omtolkas vid vissa tillfällen, både teori och empiri, i 
skenet av varandra. Vi vill försöka skapa just en sådan djupare 
meningsstruktur, utifrån ett samspel mellan induktion och deduktion. 
Världs samverkan genom att man pendlar mellan teori och empiri. 
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2.3.4 Val av forsknings ansats  
 
Vi kommer att använda oss utan den abduktiva ansatsen då grunden för 
vår uppsats utgår ifrån observationer i verkligheten som sedan kommer 
att förstärkas teoretiskt. Vi kommer att utgå ifrån undersökningar i 
praktiken på de tre olika organisationer som vi har valt att studera, och 
titta sedan på vilka teorier vi kan koppla till detta. Här krävs en kvalitativ 
metod vilket vi har tänkt genomföra. Vi kommer att växla mellan teori 
och empiri under våran forskningsprocess och granska noga det vi får 
fram under undersökningens gång. 
 
2.4 Undersökningsmetod  
 
Det finns ett antal olika metoder för att samla in information till en 
undersökning. Vid undersökningar kommer vi att tolka och analysera 
data som samlas in. Den metod som väljs bör besvara frågeställningarna 
på bästa sätt. De två metoder som är vanligast för en undersökning är 
kvantitativ och kvalitativ. 

 

2.4.1 Kvalitativa 
 
Den kvalitativa metoden är den typen av undersökningens ansats som vi 
har valt. Detta innebär att vi har valt att göra en smal och bred 
undersökning, eftersom vårt syfte är att tränga igenom ytan och skapa en 
bättre förståelse. Den här typen av studier kallas för fallstudier eller 
kvalitativa studier (Lekvall & Wahlbin, 1993, sid. 139). 
 
Som tidigare nämnt kommer denna undersökning att vara av kvalitativ 
karaktär, vilket innebär att den utgörs främst av text och symboler. 
Helhetsförståelsen i det undersökta samanhanget som är viktigare än 
delarna såsom de specifika orden. Detta innebär i sin tur att få djupare 
förståelse för ett specifikt fenomen, istället för att beröra flera saker 
samtidigt (Christensen et al. 2001, sidan 67). Med denna metod kan vi 
skaffa oss djupare förståelse av det komplexa problem som studeras.  
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2.4.2 Kvantitativa 
 
En kvantitativ metod behandlar först och främst data som är mätbar och 
som kan uttryckas i siffror och statistik. Forskaren styr själva 
undersökningen och de tänkbara svaren. Metoden fördjupar sig i 
huvudsak att upptäcka, fastställa och mäta sambandet mellan olika 
variabler. Avstånd mellan forskaren och respondenten uppkommer då 
metoden syftar till att ge slutsatser från en större population. 
Undersökningen är strukturerad med förutbestämd hypotes (Holme & 
Solvang 1997 sidan 14). 
 

2.4.3 Val av undersökningsmetod 
 
Med hänsyn till vår problemformulering och syfte har vi beslutat oss för 
att använda den kvalitativa metoden. Anledningen till att vi har valt att 
använda kvalitativa metoden är på grund av det att vi kommer att utgå 
ifrån Almi, Arbetsförmedlingen och Ackordcentralen. Vi kommer även 
att utföra en kvalitativ personlig intervju med en anställd på 
Ackordcentralen. Här kommer vi att skaffa oss en djupare förståelse hur 
det ligger till när banken ska investera i ett nystartat företag. Vi kommer 
även att försöka få nytt förståelse för företag som är på väg mot konkurs 
med hjälp av Anette Johansson som är anställd på Ackordcentralen.  

 
2.5 Giltighetsanspråk 
 

2.5.1 Validitet 
 
Validitet handlar om trovärdighet, d.v.s. hur väl undersökningen och 
resultatet överensstämmer med verkligheten. Detta brukar definieras som 
intern validitet. Validiteten handlar också om graden av generaliserbarhet 
och detta definieras som extern validitet. 
 
Både intern och extern validitet är relevanta begrepp för att utvärdera en 
kvalitativ analys. Den kvalitativa analysens trovärdighet innebär bl.a. att 
man tydligt visar att man engagerat sig i uppgiften, att flera 
insamlingstekniker använts samt att man inte drar förhastade slutsatser.  
Extern validitet utgörs av kvalitativ generalisering eller arbetshypotes 
som den också kallas. Arbetshypotesen innebär att man utifrån den 
kvalitativa analysen inte kan presentera några absoluta sanningar, utan 
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den går ut på att man presenterar den för närvarande bästa "helhetsbild" 
(Christensen et al. 2001, sidan 147). 
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2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan 
upprepas om studien läggs upp på ett identiskt eller likartat sätt. Man kan 
säga att verkligheten - det studerade sammanhanget - förändras, och att 
man själv eller någon annan som upprepar studien inte kan komma fram 
till ett identiskt resultat. Det traditionella reliabilitetsbegreppet är då 
irrelevant för att fastställa värdet av en kvalitativ analys. (Christensen et 
al. 2001, sidan 308) 
 

2.5.3 Undersökningen validitet och reliabilitet 
 
Vårt syfte har varit att ge uppsatsen en verklighetsbaserad sanning och 
inte det som denne önskar höra. På detta vis anser vi att våran analys ska 
uppfylla kraven för kvalitativ generaliserbarhet. Eftersom validitet 
handlar om trovärdighet d.v.s. hur väl undersökningen och resultatet 
överensstämmer med verkligheten. 
 
2.6 Perspektiv 
 
Uppsatsen kommer att spegla sig ur ett perspektiv som vänder sig till 
framtida nyföretagare. Syftet med uppsatsen är att ge en klarare bild till 
nyföretagande och för att ge denna bild begränsar sig arbetet till Kaj 
Sköldbergs bok Administrationens poetiska logik (1990). Boken 
använder sig av troper (bildliga uttryckssätt enligt Bonniers lexikon, 
1966) och dramer i litterär form för att ge en världsuppfattning. Genom 
att applicera teorin på de empiriska data, som kommer att samlas in, 
kommer uppsatsen att ge ett nytt perspektiv av verkligheten som 
nyföretagare ej har sett. Bilden av nyföretagande kommer 
förhoppningsvis att vidgas och i och med detta hoppas vi ge en klarare 
bild av den verklighet som väntar framtida nyföretagare. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera relevanta delar ur boken 
Administrationens poetiska logik skriven av Kaj Sköldberg som vi har 
valt att använda som teoretisk referensram. 
  

3.1 Val av teoretisk referensram 
 
Syftet i vårt arbete går ut på att reflektera kring bilden av den verklighet 
som väntar nyföretagaren utifrån olika perspektiv. Bilden eller snarare 
sagt bilderna som kommer att uppkomma ur olika perspektiv kan tolkas 
med vidsträckta meningar. Eftersom vi har lagt betoning på ordet 
perspektiv i vår undersökning så har vi valt att belysa denna bild med 
hjälp av så kallade troper. Troper är ett bildligt uttryckssätt eller en 
poetisk bild enligt Bonniers lexikon (1966). Nordisk familjebok (1920) 
beskriver troper som figurligt talesätt eller poetisk bild. Boken 
Administrationens poetiska logik (1990) skriven av Kaj Sköldberg 
bearbetar troper sett ur olika organisationsinriktningar. Den visar också 
ett bestämt mönster – en ”poetisk logik”, en bild av olika 
organisationsformer. Poetiska logiken visas i boken i form av poetiska 
dramer i form av romantik, tragedi, komedi och ironi. Författaren 
försöker att ge olika världsuppfattningar med hjälp av troperna metafor, 
metonymi, synekdoke och ironi.  
 
För att ta itu med problemet i vår uppsats och försöka ge en så klar bild 
som möjligt på nyföretagande, bekymmer och fördelar som kan uppfattas 
ur olika perspektiv (nyföretagarens, kreditgivarens, 
konkursomhändertagarens), har vi valt att vårt empiriska material ska 
matchas med Kaj Sköldbergs bok Administrationens poetiska logik 
(1990). Vilka dramer utspelar sig sett ur olika perspektiv? 
Precis som Kaj Sköldberg försöker att ge en världsuppfattning med hjälp 
av poetik, som bl.a. innehåller troper och dramer, vill vi med hjälp av 
troper och dramer ge en verklighetsuppfattning i form av en klarare bild 
som riktar sig mot nyföretagaren. I och med denna avgränsning kommer 
arbetets referensram att bestå av boken Administrationens poetiska logik 
(Kaj Sköldberg 1990), vilken kommer att presenteras under den 
teoretiska referensramen. 
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3.2 Presentation av boken Administrationens 
poetiska logik (Kaj Sköldberg 1990) 
 
Boken ägnas åt att konstruera en metateori, dvs. en övergripande teori, 
för fyra olika organisationsinriktningar: byråkratier, mänskliga relationer, 
system och kulturer. Fyra huvudinriktningar i vårt sett att se på och 
utforma organisationer. Författaren försöker att ge svar på frågan vart de 
olika inriktningarna kommer ifrån. För att lyckas med detta utför han en 
organisatorisk stilanalys eller med ett annat uttryck: en undersökning av 
administrationens poetiska logik.  
 
Poetisk logik hämtas från den napolitanske filosofen och 
samhällsforskaren Giambattisto Vico (1668-1744) som undersökte de 
mänskliga samhällsformernas växlingar på 1700-talet. Vico menade att 
en rationalistisk modell för detta inte kunde ställas upp och att med hjälp 
av traditionell logik blev växlingarna inte begripliga. För att kunna 
begripa de mänskliga samhällsformernas växlingar tvingas man att 
studera samhällssituationen med en poetisk logik. Boken använder en 
sådan poetisk logik på det mer begränsade område som utgörs av 
organisationernas teori och praktik.  
 
3.3 Introduktion av de fyra organisations-
inriktningar 
 
Organisationskulturer i företag hör till de mest aktuella inom området 
ledarskap och organisation. Det finns fyra orienteringar som har 
rekommenderats som behandling av organisationer: rationella 
byråkratiska maskiner, mänskliga relationer, självreglerande system och 
kulturer. Vart de olika teorierna kommer ifrån och om det finns ett 
övergripande synsätt undersöks i boken med hjälp av en metateori. 
 
I läroböcker om organisation är det brukligt att presentera tre 
organisationsinriktningar i tre faser: klassikerna, human relations och 
systemsynsättet. Tydligt är att kultursynsättet saknas i den traditionella 
textboksversionen. Den finns däremot i Smircich versionen där rationella 
klassiker uppföljs av systemsynsätt och sedan kultursynsättet. Det som är 
märkbart är att human relations uteblir. 
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En mer komplett bild skulle vara att slå ihop lärobokversionen med 
Smircich versionen och få fyra organisationsinriktningar. Dessa fyra 
organisationsinriktningarna präglas under 1900-talet och fram till idag. 
De har byggt på varandra där rationella klassiker var först, följt av human 
relations, sedan systemsynsättet och sedan 1980-talet har kultursynsättet 
utvecklats. Alla organisationsinriktningar finns kvar idag varierande från 
organisation till organisation.  
 
Bokens integrativa syfte ingår bl.a. att ge svar på frågan hur 
organisationssynsätt hänger ihop dels med metodsynsätt och dels med 
ontologi (grundläggande verklighetsuppfattning). Detta hänger ihop med 
tolkningsstrategier vilka gäller för: 
 

• Hur vi uppfattar vårt forskningsobjekt 
• Hur vi anser att detta bör studeras 
• Genom vilka fundamentala referensramar vi ser verkligheten 
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3.4 Teorier om organisationsinriktningarnas 
framväxt 
 

Framväxten av de organisatoriska huvudinriktningarna kan ges 
många skilda tolkningar. I litteraturen är förekomsten av sådana 
tolkningar sparsam. Därför lägger boken fram, på en idealtypisk 
form, fem teorier på hur de olika organisationsinriktningarna kan 

ha uppkommit. 
 

1. Reflexteorin: organisationerna har genomgått grundläggande 
förändringar som avspeglats i tänkandet. 

 
2. Bas-överbyggnadteorin: socioekonomiska trender i samhället i 

stort har orsakat de förändrade synsätten. 
 

3. Inredynamiska teorin: otillfredsställelse med den tidigare 
riktningen leder till en ny. 

 
4. Idéhistoriska teorin: yttre idéinflytanden är orsak till 

förändringar. 
 

5. Modeteorin: de olika organisationstrenderna är växlande moden 
som inte kan rationellt förklaras. 

 

De två första teorierna kan tolkas som ”materialistiska” eftersom de 
grundas på materiella och ekonomiska faktorer. De tre sista teorierna kan 
tolkas som ”idealistiska” eftersom de grundas på idéfaktorer. Samtliga 
teorier ger bidrag till förståelse men är ändå otillfredsställande. Boken 
menar att det som närmast skulle vara en tillfredsställande teori skulle 
vara modeteorin men med undantaget att uppdykande rivaler kan 
samexistera. Alltså att organisationsinriktningar kan samexistera, vilket 
de gör också. För att kunna hitta förnuftet i organisationsinriktningarna, 
visa att uppdykande av stilar inte är irrationellt, använder sig Kaj 
Sköldberg av poetisk logik. 
 
3.5 Poetik 
 
Poetiken är läran om litteraturteori (exempelvis vetenskapliga texter) men 
Hayden White använder den, precis som Giambattisto Vico (1668-1744) 
gjorde på sin tid, för att studera samhällsfenomen. En av 
grundförutsättning för att vetenskapliga texter ska vara logiskt 
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sammanhängande, förutom logiken, är argumentationen. Boken 
behandlar därför organisationsinriktningarna som texter. Texter är det vi 
har att hålla oss till, vare sig det är frågan om vetenskapliga böcker och 
artiklar eller intervjuer och dokument från organisationer. För att kunna 
känna igen uttrycksformer i texter använder sig Kaj Sköldberg av Hayden 
Whites poetik.  Poetiken fokuserar sig på uttrycksformer i texter vilka 
man kan se som en slags inbyggd argumentation i dessa. 
Argumentationen är särskild viktig att blottlägga eftersom den ligger 
under vad som sägs, den är dold.  
 
För att kunna blottlägga uttrycksformerna i texter använder sig Kaj 
Sköldberg av troper, vilka är en del av Hayden Whites analysram för 
poetik. Ordet kommer från grekiska tropos som betyder vändning. Den 
används alltså för att markera olika vändningar av ett rent bokstavligt 
sätt. I diverse luppslagsverk beskrivs troper som ”bildligt uttryckssätt, 
poetisk bild” (Bonniers lexikon, 1966), ”figurligt talesätt, bildligt uttryck” 
(Nordisk familjebok, 1920), ”bildliga figurer” (Nationalencyklopedin 
2000). Den napolitanske 1700-talsfilosofen Vico menar att troper 
genomsyrar varje språklig användning (Kaj Sköldberg, 1990). Fyra troper 
kommer att behandlas i boken: metafor, metonymi, synekdoke och ironi. 
Metafor bygger på likhet; exempel: ”månen är en gul ost”. Metonymi 
bygger i stället på närhet; exempel: ”kräklan i biskopens hand, som 
representerar biskopen”. Synekdoke bygger på del- helhetsförhållande; 
exempel: ”korset för kristendomen”. Ironi bygger på motsatt mening; 
exempel: ”Brutus är en ärlig man”, sagt om Caesars mördare av hans 
rival och fiende i Shakespeares Julius Caesar (motsats mellan utsagd och 
underförstådd mening). 
Troper kan sammanfattningsvis definieras som olika typer av figurligt 
eller bildligt uttryckssätt.  
 
En andra grundförutsättning hos White är framställningssättet. I 
litteraturen finns det olika kända sätt att knyta samman en samling 
isolerade episoder till en berättelse. Typiska exempel på detta är 
romantik, tragedi, komedi och satir. De fyra exemplen presenteras i form 
av dramer. Dramer har två huvudinriktningar. Den ena behandlar dramat 
som litterär form och är då en del av den allmänna litteratur teorin eller 
poetiken, den andra diskuterar dramat som sceniskt konstverk och ingår 
då i teaterns teori (Nationalencyklopedin, 2000). I poetiken och därmed i 
boken använder man sig då av dramat som litterär form. White använder 
sig av litteraturveteranen Fryes indelning i de fyra dramer. Värt att nämna 
är att dessa framställningssätt anses vara giltiga inte bara i 
skönlitteraturens sfär utan också på historieskrivnings område. 
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En tredje grundförutsättning för den poetiska logiken är förklaringsart. 
Varje berättelse har en viss berättelse teknik. En viss metod at dra 
sensmoralen, att förklara ”varför det gick som det gick”. Med hänvisning 
till ett arbete av Stephen Pepper urskiljer White fyra huvudsakliga 
förklaringsarter: mekanistiska-, idiografiska-, organistiska- och 
kontextuella förklaringsarten.  
Den idiografiska förklaringsarten exemplifieras av humanistiska ämnen 
med deras ingående beskrivningar av enskilda individer eller händelser. 
Den mekanistiska förklaringsarten är exemplifierad av den klassiska 
fysiken med dess kroppar i rörelse som lyder under vissa lagar. Den 
organistiska förklaringsarten är exemplifierad av biologin med dess 
organ som fylle olika funktioner. Den kontextuella förklaringsarten syftar 
till att avslöja omgivande tidsanda, paradigm och liknande. 
 
3.6 Troper 
 
Troper betyder i klassisk retorik sättet att säga något genom att använda 
ett annat slags utsaga än den direkta (Nationalencyklopedin 2000).  Med 
en trop menar man det samma som ett bildligt uttryck. Då man använder 
sig av troper brukar man ord som ger bemärkelse på områden där orden 
normalt inte hör hemma. Det finns flera troper men fyra troper anses 
speciellt viktiga: metafor, metonymi, synekdoke och ironi. På engelska 
kallas de fyra troperna för master tropes. Av dessa fyra troper kan 
metonymin och synekdoke betraktas som en vidare bemärkelse av 
metaforen. 
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3.6.1 Metafor 
 
Metafor är ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre 
överensstämmelse motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot 
någon annan (bildledet), att kalla kamelen för ”ökens skepp” är ett 
klassiskt bruk av metafor (Nationalencyklopedin 2000). Metaforn utgår 
ifrån likhet, som framgår av exemplet om kamelen. I poesin förekommer 
metaforer rikligt men metaforen har också blivit en viktig faktor i 
allmänspråkets utveckling. Ord för konkreta företeelser börjar användas i 
abstrakt form, t.ex. fatta ett budskap (Nationalencyklopedin 2000). 
Metaforerna är ofta i strikt mening omöjliga uttryck så att ord används 
eller kombineras i sammanhang där de normalt inte är gångbara. 
 
Enligt White kan metaforer delas in i visuella och funktionella. Exempel 
på visuella metaforer är musen som man använder till datorn. Visuellt 
liknar datormusen en mus och därför kallas det för mus. Exempel på 
funktionella metaforer är papperskorg som finns på datorns skrivbord. 
Det finns ingen likhet mellan en ikon och en papperskorg men 
papperskorgen på datorn fyller en funktion där man kastar filer. En 
metafor kan även samtidigt vara visuell och funktionell. En sådan metafor 
är t.ex. ben för stolben. Dessa metaforer är dock så pass etablerade att de 
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vanligtvis inte uppfattas som metaforer. Kanske beror detta på att de är 
både visuella och funktionella, eller att de har används så pass mycket att 
de har bleknat. 
 

3.6.2 Metonymi 
 
Metonymi är en stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat som står 
i viss relation till det (Nationalencyklopedin 2000). ”Hela salongen brast 
ut i skratt”, där det menas att människorna i salongen brast ut i skratt. 
Människorna ersätts alltså med salongen och meningen får samma 
innebörd.  Metaforen baserar sig på likhet medan metonymin baserar sig 
på närhet. Denna närhet utgörs ofta av ett förhållande mellan orsak och 
verkan. T.ex. en produkt uppkallas efter sin tillverkare. En bil kallas 
Volvo när den är tillverkad av bolaget Volvo som producerar bilar. 
 
Metonymier används ofta då det inte är önskvärt att vara rak på sak. 
Politiker använder metonymi ofta eftersom de antyder ett budskap men i 
efterskott kan förneka detta eftersom det inte har sagt det rakt ut. Att vara 
diplomat använder man sig av metonymi för att göra sig förstådda utan 
att kränka någon. 
 

3.6.3 Synekdoke 
 
Enligt Hayden White är synekdoke den trop som symboliserar en helhet 
med någon del av densamma. Exempelvis använder sig media ofta av 
ordet Moskva i utrikespolitiska frågor när det i själva verket menar 
Ryssland. I synekdoken representeras alltså helheten av en del och inte 
reduceras till delen som i metonymin. 
Hayden White hävdar också att delen måste stå för en karakteristisk eller 
förenande kvalité för att en trop överhuvudtaget skall betraktas som en 
synekdoke och inte bara som en metonymi. 
 

3.6.4 Ironi 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2000) är ironi en term för yttrande eller 
framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen 
menar men med avsikten att åhörare eller läsare skall inse detta. När man 
är ironisk menar man vanligtvis inte det man bokstavligen säger. Istället 
ifrågasätter eller tar man avstånd från det man bokstavligen säger eller 
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menar rentav det motsatta. Man säger t.ex. att man är glad när man 
egentligen är sur. Där metaforer bygger på likheter bygger ironi på 
olikheter. 
 
3.7 Whites analysram 
 
Fyra troper, fyra framställningssätt och fyra förklaringsarter. White visar i 
sin poetiska analys en överensstämmelse emellan troper, 
framställningssätt och förklaringsart. En viss trop svarar mot ett visst 
framställningssätt och en viss förklaringsart. Whites analysram 
systematiserar dessa grundläggande kategorier med varandra: 
 
Den klassiska retorikens fyra troper, i Aristoteles och Vicos efterföljd. 
Fyra olika typer av berättande framställningssätt enligt Frye. 
Fyra olika förklaringsarter baserade på Pepper. 
 
Whites analysram kan sammanfattas i figuren som följer. 
 

 
 
 
Sambanden i figuren är överskådliga men däremot inte självklara. Nedan 
följer en förklaring för var och en av de fyra sambandet i Hayden Whites 
analysram. 
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3.7.1 Metafor, romans, idiografisk 
 
Romansen som framställningssätt präglas av den enskilde, hans uttrycks- 
och utvecklingsmöjligheter. Typexemplet är riddarsagan där hjälten efter 
långvarigt sökande och olika äventyr på vägen symboliskt hittar sig eget 
förlorade jag, sin inre mening. Genom detta självförverkligande och 
genom övervinnande av farorna på vägen undanröjer hjälten samtidigt de 
externa mörka makterna. Genom självförverkligande och genom 
händelser där hjälten övervinner faror samlar han på sig kunskap om sitt 
inre sanna jag. Genom att bli sann mot sig själv, sin egen inre mening, 
kan han då också träda i förståelse sammanhang med andra i sin värld. 
Romansen har en idiografisk förklaringsart vilken inriktar sig på studier 
av enskilda individer och/eller händelser. Metaforen är tropen, den 
retoriska figuren. Metaforen utgår från en likhet, den representerar något 
som något annat. Exempel: ”du är en riktig pärla”. Denna likhet är inte 
bara något yttre och tillfälligt utan alla varelser och ting har en inre 
mening. 
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3.7.2 Metonymi, tragedi, mekanistisk 
 
Tragedin som framställningssätt ser människan som underkastad en 
uppsättning lagar, vilka blottas genom den centrala kris som är 
berättelsens medelpunkt. Detta gör att förklaringsarten bli mekanistisk 
eller som White också säger nomologisk (lagbunden). Metonymin är den 
klassiska retoriska figur som jämför företeelser utifrån ett perspektiv av 
”närhet”. Denna trop hör samman med nämnda framställningssätt och 
förklaringsart eftersom lagarna reducerar sambandet mellan tingen till en 
ren yttre mekanisk relation. Metonymin sätter alltså likhetstecken mellan 
ett ting och något som bara råkar befinna sig i närheten, till skillnad från 
metaforen som jämför tinget med något annorlunda men som besitter 
samma inre egenskap. Det metonyma synsättet reducerar helheten till 
sina isolerade delar. 
 

3.7.3 Synekdoke, komedi, organistisk 
 
I komedin som framställningssätt är människan inte underkastad 
ödeslagar. Människan framställs som om de organisk ingick i en högre 
enhet vilken trots motigheter och komplikationer verkar för att till sist 
harmoniskt ställa allt till rätta. Målet är att det typiska lyckliga slutet ska 
inträffa.  
 
Komedin rör sig alltid mellan två samhällen, et felaktig och ett önskvärt. I 
komedin är det slutliga tillståndet ett samhälle som på bästa sätt integrerar 
de enskilda. Övergången till det önskvärda samhället stöter på 
”blockerande karaktärer”. Mot dessa står rollgestalter som bistår en 
lycklig upplösning. Det är komedins och handlingens substans, 
förvecklingar i samhället där det inte går friktionsfritt. 
 
Förklaringsarten kallar White för organistisk. Sambandet mellan del och 
helhet är funktionellt till sin karaktär, det bäddar för ett mer generellt 
systemtänkande. Den trop som symboliserar en helhet med någon del av 
densamma är synekdoke. Helheten respresenteras alltså av delen till 
skillnad från metonymin där helheten reduceras till delen. 
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3.7.4 Ironi, satir, kontextuell 
 
Satiren påpekar det irrationella i alla skeenden och därmed också de 
föregående förklaringsarterna. Satiren måste påvisa irrationalitet i 
tragedins rationella ödeslagar, komedins föreställningar om allmän 
harmoni och romansens självförverkligande av enskildes inre mening. 
Synsättet blir en oförklarad kontext av skeenden och inte ett system. 
Förklaringsarten benämns därför som kontextuell. Den trop som 
uppställer ett falskt samband och som hör hemma i satiren är ironi. Ironin 
hjälper till att genomskåda illusioner och kan beskrivas som motsägande, 
ironin menar motsatsen till det man säger.  
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4. Empirisk undersökning 
 
Under vår datainsamlingsprocess intervjuade vi två organisationer som 
erbjuder finansiell och organisationell hjälp, nämligen Almi 
Företagspartner Väst och Arbetsförmedlingen i Göteborg. Vi har också 
intervjuat Ackordcentralen i Borås som är konkursförvaltare.  
 

4.1 ALMI Företagspartner 
 
Almi är en statlig bank som bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en 
ny organisation för att främja utvecklingen av mindre företag. Syftet med 
bolagsbildningen var att förbättra verksamheten och skapa en mer 
slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav. 
Svenska staten äger moderbolaget som består av aktiebolag (vilka är 
regionala utvecklingsbolag) som tidigare var länsvisa utvecklingsfonder.  
Moderbolaget är del i en koncern bestående av 21 dotterbolag (ett 
regionsbolag för varje län) där moderbolaget äger 51 %. Övriga ägare är 
landstingen, regionala styrelseorgan och kommunala samverksorgan. 
Antalet anställda är cirka 450. Dotterbolagets styrelser består av politiker, 
representanter från det regionala näringslivet och organisationer med 
koppling till företagande. Almis kreditverksamhet är självfinansierande.  
 
Almi har som statlig bank i uppdrag att främja utvecklingen av 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera 
nyföretagandet med syftet att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt 
näringsliv. Almi erbjuder lånefinansiering som täcker hela behovet när 
lånefinansieringen från annat håll inte erbjuds.  
 
Almi har organiserat verksamheten i tre affärsområden som utgår från tre 
olika kundbehov: Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag. 
Inom de här områdena erbjuds framför allt två tjänster: finansiering och 
affärsutveckling. Affärsutveckling innefattar bland annat rådgivning, 
kontaktförmedling och olika utvecklingsprogram. I och med detta anser 
Almi att de är unika eftersom de kombinerar finansiering med 
affärsutveckling. Almi-koncernen har också ett övergripande mål för 
varje affärsområde som har nämnts: att fler innovativa idéer 
kommersiellas framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och 
utvecklas, att fler företag ökar si konkurrenskraft och tillväxt.

 
Sedan starten av Almi har de lånat ut över 12 miljarder kronor till 33 000 
kunder för investeringar som har skapar tillväxt. Det har startats 17 000 
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nya företag med hjälp av finansieringen från Almi. Effekten på tillväxten 
har bidragit med att överlevnadsgraden hos de nya företagen uppgick till 
73 procent, tre år efter Almis insats. Det uppges i SCB:s studier som 
gjorde uppföljningen år 2006. När innovationer kommersialiseras innebär 
det att produkten har kommit ut på marknaden och enligt Almi har de 
hjälpt till att kommersialisera 500 innovationer. Kundundersökning som 
gjordes för Almi resulterade i det att sju av tio företag som lånar pengar 
från Almi klarar sig.    
 
Almis finansieringsverksamhet består av en lånefond på 3500 mkr. Där 
inkommer det inte in några nya pengar. Det som händer är att dessa 
pengar lånas ut och finns med i systemet. Uppgiften går ut på att låna ut 
pengar från fonden och när de sedan återbetalas till lånefonden, blir det 
med tillskott i och med räntan. En högre risk på räntan gör att fonden inte 
tappar i värde och de tar även större risker än vad bankerna gör.   
 
Fast belopp som Almi har på lånefonden innebär i sin tur att det inte 
tillkommer mer pengar från staten. De pengar som man fick från staten 
var när Almi startades. Kredit portföljen är på 3200 mkr och dessa pengar 
gör att fonden flyter på. Vid högkonjunktur lånar Almi ut mer pengar och 
kredit portföljen är större än vid lågkonjunktur, där Almi lånar ut mindre 
pengar till företag.  
 
Vi genomförde en intervju den 14 maj 2007 med Tomas Stoli på Almi 
Företagspartner Väst. Tomas Stoli är anställd på företaget sedan fyra år 
tillbaka och jobbar nu inom avdelningen finansiering på Almi Borås. 
Sedan tidigare har han jobbat inom Kommunal förvaltning. 
 
Tomas börjar med att berätta hur Almi har som mål att nyföretagare skall 
bli lönsamma och framgångsrika på sina marknader. Almi möjliggör 
satsningar redan vid inledningen av en ny innovation, när ett nytt företag 
bildas eller när ett etablerat företag behöver mer resurser. Framför allt 
tror de på styrkan i att kombinera kapital, kunskap och kontakter. Almi 
finns till för företagarnas skull och deras framgång, vilket i sin tur bidrar 
med Almis framgång.  
 
Det är nämligen så att bankernas finansiering ofta inte räcker till för 
företagets kapitalbehov. Många nyföretagare som vänder sig till 
bankerna, men inte kan ta ut hela lånet hos banken, får en hänvisning av 
banken att vända sig till Almi. Det händer också att företag kontaktar 
Almi innan de söker upp andra banker men då hänvisar Almi att de är en 
kompletterande partner som inte kan bevilja lån utan bankens insats. 
Almi ser sig själva som en kompletterande gestalt på finansmarknaden. 
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De kompletterar bankens lån med upp till 50 %. Almi vill ge en ökad 
kapitalökning men ser sig själva inte som konkurrent till bankerna utan 
som komplement. I och med detta får bl.a. små företag ökad tillgång till 
marknadens smala kapitalutbud.  
 
När banken och ägarkapitalet inte kan mötas och förhandla fram 
önskvärd lånebelopp inkommer Almi in i bilden. Innan Almi beviljar 
företag ett lån bedömer man affärsidéns potential. Om det då förekommer 
potential i affärsidén men säkerheten är ostabil kan Almi ändå vara med 
och finansiera ett företag. Almi är de som går in och tar större risk men 
även större ränta som ligger mellan 8,5 – 9 procent. Bankerna tar mindre 
risk eftersom de kräver hypotek an något slag medan Almi inte 
nödvändigtvis gör detta. 
 
Finansierings planer kan variera beroende på i vilket skede man befinner 
sig i som nystartat företag. Villkoren ser olika ut i de tidiga skeden 
jämfört med senare skeden. Almi kan investera 0,5-5 mkr i företag. 
Genomsnittskredit ligger på 388 000 kr. Ibland går Almi in som ägare 
under perioden fyra till sex år, där avkastning tilldelas till de vid exit.  
 
En av de viktigaste faktorerna som Almi tar hänsyn till, innan de beviljar 
ett lån, är företagsledningen kompetens och affärsidéns potential. 
Kompetens på ledningen spelar en stor roll, liksom att företaget har rätt 
bakgrund och bra bransch kännedom. Sedan granskar Almi 
marknadsförutsättningar för själva produkten och på det sättet försöker de 
se prognosen, ifall man kan få framgång på marknaden med produkten.      
 
En självklarhet för Almi är att återbetalningsförmågan också måste 
finnas. Almi ger inget bidrag utan det är krediter man har. Så länge man 
driver handelsbolag eller enskild firma är man återbetalnings skyldig.  
 
 
Förutom finansiering erbjuder Almi affärsutveckling. Det anses vara 
väldigt viktigt att knyta samarbete med företag liksom Almis dotter 
bolag. Marknads och ledarskaps utveckling satsar Almi även en hel del 
på, liksom internationalisering och lönsamhetsstyrning.  
 
Almis krediter på finansmarknaden fungerar på det sättet att de tar större 
risker än vad bankerna gör men är noggranna med att titta på de mjuka 
faktorerna. Dessa faktorer är marknadsförutsättningar, försäljnings 
kompetens och försäljnings egenskaper. Almi vill att kunderna ska känna 
att Almi är på deras sida. Om dessa saker inte stämmer bra överens måste 
Almi tacka nej till kunden men även förklara varför man tackat nej. Det 
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kan hända att kunden blir besviken på Almi ifall affärsidén fördöms. 
Genom erfarenhet och kompetens tror inte Almi att affärsidén kommer att 
hålla. På detta sätt hjälper även Almi kunden genom att inte utsätta denne 
i en svår situation  
 
När Almi ska göra kreditbedömningen har de vissa referensramar som de 
förhåller sig till och det är två stycken som sitter och diskuterar ärendet. 
Det är vanligt att en av de personerna är jurist och den andra ekonom som 
sitter och överlägger fallet. Det kan förekomma ibland att Almi har 
felaktigt bedömt ett ärende eftersom de inte sitter med facit i händerna. 
Almi är på grund av detta väldigt försiktiga vid bedömningen innan de 
bestämmer sig och beviljar ett lån. Vanligtvis brukar man sätta sig med 
företaget som söker lån och göra en intervju först, för att sedan fortsätta 
och diskutera ärendet internt på Almi.   
 
Kontakter med företaget följs upp hela tiden, på samma sätt som att man 
kollar upp budgeten och kontrollerar om företaget är på obestånd. Det är 
vanligt att Almis rådgivare följer upp resultat rapporten och balans 
rapporten, detta för att vara på den säkra sidan så att företaget inte 
hamnar i konkurs utan förvarning. Ifall företaget misslyckas så är det för 
det mesta privat personen den som förlorar mest. 
 
4.2 Arbetsförmedlingen (AMS) 
 
Arbetsförmedlingen har sedan starten (1940) agerat som ”handläggare” åt 
statens marknadspolitiska program. Det är hos Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande, långtidssjukskrivna och projektsökande entreprenörer har 
fått vända sig till för att få statliga bidrag och statens hjälp i att söka 
arbete. Det är inte ovanligt att under tiden en person står utanför 
arbetsmarknaden att han eller hon omvärderar sina karriärer och möjligen 
arbetsformen. Med arbetsformen menar vi att gå ifrån anställning till att 
till att driva ett eget företag. Under vår kontakt med Arbetsförmedlingen 
har vi fokuserat på den hjälp som Arbetsförmedlingen tillhandahåller 
arbetslösa individer som söker sig till att driva ett eget företag.  När 
arbetsmarknadskommissionen grundades var det för att ”trygga 
folkförsörjningen under kriget”. Idag är AMS viktigaste uppgift att 
anpassa sin service efter individuella behov. I dagens läge så är inte 
krigets påverkan som driver AMS istället är det den allt mer 
konkurrensutsatta svenska marknaden. Vare sig det är att hjälpa 
människor att komma tillbaks till arbetsmarkanden efter sjukfrånvaro 
eller att hjälpa med omskolning. Det blir AMS som får handlägga dem 
här ärendena åt statens vägnar. 
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Vi har intervjuat Ann-Christine Barske som är idag anställd hos 
Arbetsförmedlingen. Ann-Christine är ansvarig för 
nyföretagare/entreprenörer hos Arbetsförmedlingen Göteborg City 
(stadsdelarna: Centrum, Örgryte, Härlanda). Hon har personlig erfarenhet 
genom att ha drivit flertal egna företag och hennes socionom utbildning 
ger henne en bred kompetens inom relationer med människor.  
Hennes arbetsuppgifter har som hos dem flesta andra som är anställda på 
Arbetsförmedlingen genomgått ett flertal omorganisationer inom dem par 
senaste åren. Vad som skiljer AMS idag från AMS 1940 till 1995 är 
tillgången till information och sökandets tillvägagångssätt. Innan 1995 
var den arbetssökandes informationsutbud bundet till den lokala 
Arbetsförmedlingen. Idag tack var Internets framfart är det möjligt för 
vem som med tillgång till en dator att söka jobb via AMS hemsida utan 
att direkt behöva ta kontakt med en handledare på AMS. Det har 
självklart medfört stora organisatoriska förändringar såväl som ändring 
av fokus, från personlig kontakt till självständigt sökande. 
 
När vi bad Ann-Christine förklara utifrån hennes perspektiv hur det 
egentligen går till när en person vänder sig till AMS för att få hjälp med 
att starta ett eget företag fick vi höra följande. Den verksamhet vi 
bedriver är en statlig verksamhet. Vi får varje år medel ur den statliga 
budgeten. AMS (Arbetsmarknadsverket – styrelsen) får en budget på 
lokal nivå som vi sedan delar upp till olika åtgärder eller som det 
egentligen heter arbetsmarkands politiska program. Det kan vara 
utbildning, praktik, olika projekt och stöd till start av egen 
näringsverksamhet. Så om ni kommer med en affärsplan. Förutsättningen 
är att ni är arbetslösa. Vi jobbar enbart med arbetslösa.  
 
I normal fallet så presentera individen sin affärsplan. Sen beroende på 
vad han/hon presterar och vad jag tycker jag har för kompetens för att 
bedöma affärsidé. Sen så gör jag en första bedömning för att avgöra om 
idén ska gå vidare. Om jag finner affärsidén lämplig så går den vidare till 
konsulter. Konsulterna har blivit tillsatta efter en offentlig upphandling 
(eftersom AMS är en statlig verksamhet). Konsulterna gör en egen 
bedömning av affärsidén. Finner dem affärsidén att vara lämplig så kan 
dem rekommendera individen ska gå en företagarutbildning som man kan 
få via arbetsförmedlingen. Utbildningen är på ca tre veckor, kan variera 
beroende på dem individuella skillnaderna/behoven och beroende på vad 
man har för förkunskaper med sig. 
 
När man har genomgått den utbildningen så konsulterar man med 
konsultföretagen där konsulterna antingen rekommenderar att 
nyföretagaren ska starta eget eller att inte starta eget företag. Då tar vi del 
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av den rekommendationen. Har man blivit rekommenderad att starta eget 
så går jag (AMS) på konsulternas rekommendation och beviljar/bifaller 
ett starta eget bidrag.  
 
Då får man en tredje service i form av ett bidrag på sex månader. Det ska 
vara ett försörjnings stöd under dem första sex månaderna. Varför det är 
just sex månader kunde Ann-Christine inte svara på. Enligt henne är det 
ett beslut som man har tagit någon gång tidigare och då har man bestämt 
att det ska se ut så här i regelverket.  
 
Innan en individ har blivit beviljad ett försörjnings stöd så brukar det 
föregås av att AMS skickar individen på kurser, som Arbetsförmedlingen 
tillsammans med deras konsulter har funnit vara lämpliga för individen. 
På frågor om kurserna svarade Ann-Christine följande  
 
Den utbildningen som ges till nyföretagaren, står AMS för kostnaderna? 
Ja, det gör vi. Vi köper kurser genom en offentlig upphandling. Det görs 
redan hos Länsarbetsnämnden. Vi betalar själva utbildningen och under 
tiden man genomgår en sådan utbildning så har man något som vi kallar 
aktivitetsstöd.  
 
Hur ser själva utbildningen ut? 
Det normala är man får grundläggande ekonomiska kunskaper om 
exempelvis budget, moms och marknadsföring. Det är ju inte så att man 
lär sig bokföring utan man får en grundgenomgång i exempelvis hur man 
upprättar en budget och hur man läser resultat och balansräkning, en 
översikts kurs. Sen är det också en del marknadsföring t.ex. om hur man 
säljer, hur man drar till sig uppmärksamhet osv. Plus att man får lite 
personlig utveckling.  
 
Dem här kurserna är ju oftast väldigt uppskattade, många känner att man 
får med sig mycket som stärker en mycket innan man ska gå in i den här 
rollen som egenföretagare.  
 
I själva starten av ansökningsprocess finns det en viss formell procedur 
som den sökande måste gå igenom. Eller enklare sagt, när man kommer 
med en ny affärsidé så finns det blanketter som måste fyllas i.  
 
Ann-Christine svarade på frågan kring blanketterna att För tillfället så 
använder hon blanketter som hon har skrivit ut från Almis hemsida. Det 
får man göra, och därför har hon gjort det. Den brukar hon lämna över till 
sökanden. Det finns andra blanketter som tar upp liknande saker. 
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I en så här affärsplan tittar man på två saker. Det ena är du som person, 
vad du har för förutsättningar att driva ett företag. När det gäller 
ekonomi, din sociala situation, vad har du för bakgrund – din ekonomiska 
situation, branscherfarenhet, ekonomiska kunskaper, erfarenheter osv.  
Sen är det själva idén, vad finns det för möjlighet för din ide? Vilken 
marknad du vänder dig till, hur ser det ut på den marknaden? 
 
Ann-Christine menar att i ”slutänden när det handlar om att starta eget 
företag kommer man fram till det att” det handlar om personen till 70 % 
och affärsidén till 30 %. Det spelar ingen roll om man har en jätte bra 
affärsidé om man inte kan genomföra den. Det spelar ingen roll om man 
har en unik affärsidé. Det finns inte så många unika affärsidéer, dem 
flesta bygger på tidigare koncept som man vidare utvecklar. 
 
En dem återkommande frågorna som vi ställde till Ann-Christine var 
Arbetsförmedlingens relation/betydelse som AMS godkännande av en 
persons affärsidé har på bankerna/låneinstituten.  Hon sa att det kan ha en 
påverkan hos banken genom att nyföretagaren har en inkomst dem första 
sex månaderna. Då ser kreditgivaren att den här personen (nyföretagaren) 
har en inkomst i början. Samtidigt sa Ann-Christine att hon är osäker på 
hur mycket påverkan AMS godkännande har på en bank att hon “vet inte 
om banken låter sig påverkas av det”. 
 
När vi senare frågade om Arbetsförmedlingen tittar på en affärsidés 
möjlighet till att få beviljat ett lån från en bank/kredit institut fick vi höra 
att det är något som AMS konsulter tar ställning till. 
 
På frågan om hennes roll i processen svarade Ann-Christine att det är 
henne man möter på den här lokala arbetsförmedlingen. Med den 
erfarenhet som hon har från driva eget, dem kunskaperna kan hon dela 
med mig.  
Hon genomför den första sållningen. Hon ställer en del frågor kring 
affärsidén och personens sociala situation. Om personens sociala situation 
inte är lämplig för att starta eget företag. Timingen kan vara fel, både ur 
individens egen situation men också att det inte är rätt tid att gå in i 
marknaden. Det kan vara en överetablerad marknad 
 
En stor del utav frågorna berörde individens sociala situation. Ann-
Christine förklarar för oss att det finns vissa tidpunkter i livet då det kan 
vara svårt att starta ett eget företag.  
Ann-Christine: T ex om vi säger att en person ligger i skilsmässa då 
kanske man inte ska starta eget. Eller om man behöver ta ett stort lån för 
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att starta företag. Eller om man har en sjukdom som gör det svårt att driva 
eget. Man kanske har en pågående behandling, då kanske man bör vänta.  
 
Vår uppföljnings fråga var om det finns någon ideal situation som man 
bör befinna sig i för att starta eget? 
 
Nej det kan man inte säga. Men det finns bra förutsättningar. T ex att man 
kan räkna, har branscherfarenhet, att man kan kulturen som gäller i 
branschen. Dem tror jag är bra förutsättningar för att starta eget. 
 
Intervjun avslutades med frågorna kring Arbetsförmedlingens konsulter 
och hur hennes relation är till konsulterna. Ann-Christine sa att dem har 
en tät kontakt. Att hon får feedback om varje person som hon har skickat 
till kursen.  
Dem konsulter som Arbetsförmedlingen använder sig utav vid intervju 
tillfället var: Nyföretagarcentrum, Centrum för Egenföretagare och 
Swedegroup. 
 
Ann-Christine la till att hon tycker att Arbetsförmedlingen behöver det 
här stödet, det här professionella stödet. Arbetsförmedlingen har i uppgift 
att handlägga ärenden, AMS är inte konsulter. AMS handlägger olika 
marknadspolitiska program.   
 

4.3 Ackordscentralen - konkursförvaltare 
 
Ackordscentralen är ett av Sveriges äldsta konsultföretag. Sedan 1857 har 
de haft en ledande position när det gäller att återskapa värden i företag 
med ekonomiska problem. Företaget är rikstäckande från Malmö i söder 
till Umeå i norr och helägt av Stiftelsen Ackordscentralen. 
Ackordscentralen ägs av en oberoende stiftelse och är fri från 
särintressen. På ett objektivt sätt skall företaget balansera sina klienters 
intressen mot fordringsägare, tillika anställdas och samhällets krav. 
Företag med problem ska helst om möjligt rekonstrueras utan att konkurs 
måste tillgripas. En stor del av verksamheten handlar om att hantera 
företag som hamnat på obestånd, dvs. företag som inte kan betala sina 
skulder. Obestånd medför ofta att företaget sätts i konkurs. Verksamheten 
i Ackordcentralen utgörs därför främst av företagsrekonstruktioner och 
konkurser.  Ackordcentralen arbetar också med företagsutveckling och 
tillhandahåller riskkapital till företag med ekonomiska problem men har 
en potential för tillväxt.  
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Vi har intervjuat Anette Johansson, som är idag fastanställd på företaget. 
Anette är konkurshandläggare och redovisningsansvarig för konkursbona, 
samt handlägger likvidationsärenden. I de flesta fall, enligt henne, är det 
banken, redovisningsansvarig eller revisorn som kontaktar 
Ackordcentralen när det går dåligt för ett företag. Samtidigt så vet 
företagaren själv att det ser dåligt ut och pratar han/hon ofta i sådan 
situation med sin revisor/bank. 
 
När informationen om ekonomiska problem kommer för sent till 
Ackordcentralen finns det, enligt Anette, inte så mycket att göra. Genom 
konkursen kan man göra en rekonstruktion, alltså starta om igen. Alla 
avtal förfaller genom konkursen. Det finns då det en möjlighet till att 
starta om igen. Det förutsätter att företagaren har nytt kapital. Många 
gånger är orsaken till konkursen att själva affärsidén redan från starten 
inte är den bästa. Klarar företagaren av att vara flexibel, att byta ut en 
dålig affärsidé i tid, kan en konkurs i många fall undvikas. 
 
Även okunskap, menar Anette, är en väldigt stor orsak till att många 
nystartade företag går i konkurs. Nyföretagaren är fixerad på det han/hon 
kan men dem glömmer bort allt runtomkring som krävs för att sköta ett 
företag. Det vara att företaget är allt för beroende av en eller ett fåtal stora 
kunder. Och när sådan kund väljer bort företaget klarar inte företagaren 
att anpassa sig till en ny situation.  
 
Många företagare som har gått i konkurs går, enligt Anette, i tron att 
allting ska lösa sig på något sätt. Däri ligger en stor del av problemet, 
företagaren har inte insett eller vägrat inse att konkursen ligger runt 
hörnet. Företagare i kris ska inte vara rädda att be om hjälp och råd från 
bank, mentor eller rådgivare. Det kan vara deras räddning i slutändan. 
 
På Ackordcentralen, säger Anette, brukar man säga att om skulderna inte 
betalas när de ”förfaller så faller” man i konkurs, om inte nytt kapital 
tillkommer. Ex. kan inte företagaren betala skatt när det ska betalas, då 
blir det svårt att fortsätta. Och kan företagaren inte betala sin skatt så blir 
man personligen ansvarig även om företaget är ett aktiebolag. Många 
företagare inser inte att de har ett stort personligt ansvar även om de 
driver ett aktiebolag. T.ex. om hälften av aktiekapitalet är förbrukat och 
om inte skatter betalas i tid. Här är det viktigt att agera och försöka lösa 
skulderna. Skattebetalningslagen och Aktiebolagslagen är viktiga att titta 
igenom för alla nyföretagare. I rekonstruktionen av ett företag måste 
därför nytt kapital in i företaget annars är det konkurs som gäller. 
Företaget måste på en gång betala fordringsägarna om företaget genomför 
ackord. Det måste ske på en gång. Många förstår inte att det ska ske på en 
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gång. Har företaget skatteskulder då blir det riktigt svårt. Att få 
skatteackord är riktigt svårt eftersom staten är, enligt Anette, inte 
jätteförtjust i skatteackord. 
 
Konkurser kommer alltid att finnas. Om företagaren kommer till 
Ackordcentralen i tid så försöker de, enligt Anette, alltid att hjälpa 
företaget. Sen om det är så pass att företaget i dess befintliga skick inte 
kan fortsätta sin verksamhet så försöker Ackordcentralen också att sälja 
företaget till någon som är villig att ta över företaget. Ackordcentralen 
jobbar gentemot borgenärerna. Det är borgenärernas intresse som ska 
tillvaratas. Egentligen är det inte företagaren som ska ha hjälp i första 
hand utan dem som har investerat pengar i företaget.  
 
Det viktigaste att tänka på som nyföretagare, säger Anette, är att vara 
öppen mot omgivningen och dess förändringar. Många lever, enligt 
Anette, i en egen värld, en bubbla. Nyföretagare investerar mycket av sin 
tid och själ i företaget. De inser inte när det är dags att ta konkursen utan 
kämpar in i det sista för att försöka på ett mirakulöst sätt rädda företaget 
från undergång. När väl konkursen inträffar skyller de flesta på banken, 
borgenärerna och alla andra förutom de själva. Att vara självkritisk är 
väldigt svårt för många nyföretagare som har gått i konkurs. 
 

33 



5. Analys 
 
I det här kapitlet analyserar vi intervjuer från Almi, AMS och 
Ackordcentralen. Organisationerna analyseras var för sig och är 
uppdelade i tre delar. Första delen är en bild av organisationen ur 
organisationens egna perspektiv. Andra delen är tolkningar av vissa 
delar ur intervjun som vi har funnit relevanta för uppsatsen. Sista delen 
är en bild av organisationen gett ur vårt perspektiv. 
 
5.1 Analys av Almi Företagspartner 
 
Nedan följer en analys om Almi uppdelad i tre delar: en bild av Almi 
enligt Almis perspektiv, deltolkningar av intervjun och en bild av Almi 
enligt vår syn. 
 

5.1.2 Bilden av Almi Företagspartner enligt Almis 
perspektiv 
 
Tanken bakom Almi Företagspartner Väst är att främja utvecklingen av 
affärsidéer och möjliggöra tillväxt för företag. Den bilden Thomas Stoli 
förmedlade av Almi var väldigt positiv och optimistisk. Almi har i 
uppdrag att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att 
kombinera finansiering med affärsutveckling. Målet är att fler stabila 
innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att 
företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. Almi har som 
mål att företag skall bli lönsamma och framgångsrika på sina marknader. 
I denna presentation av flera mål som Almi vill uppfylla kan ett 
romantiskt drama igenkännas. Vi ser inslag av ett romantiserat 
framställningssätt där Almi och företagaren har samma inre mening, att 
företagen ska bli framgångsrika.  
 
En sak Tomas ansåg vara viktigt att poängtera är att Almi inte är en bank 
i sig utan en partner som har en kompletterande roll, när det gäller 
utlåning av pengar till nystartade företag. Enligt Tomas konkurrerar inte 
Almi med bankerna utan agerar som ett komplement till dem. Almi tar 
också en högre risk än bankerna genom att inte kräva säkerhet som 
exempelvis hypotek. Almi erbjuder lånefinansiering som täcker hela 
behovet när lånefinansieringen från annat håll inte erbjuds.   
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Almi beaktar i regel inga säkerheter överhuvudtaget som ”villkor” för att 
bidra med finansiering till små och medelstora företag. Almi träder in 
mycket tidigt i företagets livscykel, vilket innebär ett högt risktagande då 
företagets framtid ofta är svårbedömd. Inom Almi görs, för att reducera 
risktagandet, en noggrann analys av företaget som efterfrågar kapital. 
(http://www.hgu.gu.se/Files/foretagsekonomi/Ekonomistyrning/Sammanf
attningar%2097-98/77.htm). 
 
Företagarens självförverkligande att hitta sitt sanna inre jag och bli 
framgångsrik präglas av farorna på vägen dit. Almi tar på sig 
hjältekostymen och hjälper till att undanröja de externa mörka makterna 
som företagaren stöter på vägen till självförverkligande. I och med att 
Almi tar en risk att undanröja farorna på vägen hjälper de till att dramat 
ska få ett lyckligt slut, att företagaren ska uppnå självförverkligande 
genom att företaget lyckas på marknaden. Allt detta utspelar sig i ett 
romantiskt drama och i det ljuset vill Almi bli sedda. 
 

5.1.3 Deltolkningar av relevanta frågor från intervjun 
på Almi som tjänar syftet i uppsatsen 
  
Innovatörer är en av tre målgrupper som Almi investerar i. De hjälper 
innovatörer från själva idén till starten av företaget. Almi vill verka som 
en romantisk hjälte som hjälper innovatörer till självförverkligande. 
 
En närmare titt på statistik från Almi där investerings distributionen 
presenteras kan man se att under år 2006 har 51 mkr beviljats som lån till 
innovatörer. Denna utlånade summa pengar till innovatörer motsvarar ca 
4,3 % ut av Almis totala utlåningen för år 2006. Är det rätt att jämställa 
innovatörer med de två andra målgrupper? Den trop som uppställer ett 
falskt samband är ironi. Är det ironi, en illusion, att framställa 
innovatörer som en av tre målgrupper när de utgör så pass liten del av 
utlåningsbeloppet men ändå tar upp så pass stor plats i Almis affärsplan? 
Kan det vara på detta vis att Almi är i själva verket extremt försiktiga till 
att investera pengar på innovatörer? Medan i redan etablerade företag 
investerar Almi mer lättsamt eftersom en avbetalningsplan är mer säker 
när det kommer till etablerade företag. 
 
En annan viktig aspekt i Almis politik var att de tar en större risk än 
bankerna. Detta eftersom banker kräver säkerhet i from av hypotek 
medan Almi inte gör detta. Banken har den säkerheten att om företaget 
som banken finansierar går i konkurs kan banken sälja företagets 
maskiner, lokaler osv. för att få tillbaka så mycket investerade pengar 

35 

http://www.hgu.gu.se/Files/foretagsekonomi/Ekonomistyrning/Sammanfattningar%2097-98/77.htm
http://www.hgu.gu.se/Files/foretagsekonomi/Ekonomistyrning/Sammanfattningar%2097-98/77.htm


som möjligt. Almi har inte den säkerheten. Däremot tar Almi ut en ränta 
på 8,5-9 % där avbetalnings tiden är mellan 4 år och 6 år.  
 
Enligt statistik från Almi överlever 71 % av företagen sponsrade av Almi 
de 3 första åren. På en avbetalnings tid som sträcker sig över 4 år och 
med en högre ränta har Almi fått tillbaka nästan hela sin investering om 
företaget skulle endast vara på marknaden i 3 år. Om Almi lånar ut 
100 000 med en avbetalningstid på 4 år och en ränta på 8,5 % skulle ett 
företag efter 3 år betala tillbaka 89140 kronor (72940 amortering, 16200 
ränta). Denna beräkning har vi gjort hjälp av Microsoft Excel där en rak 
amorteringsplan är tillämpad (se bilaga 1). Enligt statistiken har Almi en 
relativt hög säkerhet att få tillbaka sina investerade pengar och därmed 
tjäna på företaget som man investerat i om företaget håller sig på 
marknaden kredittiden ut.  
 
Ironin är en trop som uppställer ett falskt samband och som genomskådar 
illusioner. Illusionen i det hela skulle kunna vara att Almi presenterar sig 
som den som tar den största risken men i själva verket så brukar de göra 
en bra affär, även med risken att inte ha hypotek. Ironin som hör hemma i 
satiren försöker att påvisa det irrationella i romansens 
självförverkligande. Är Almi hjälten som ger företagaren 
självförverkligande eller är det en illusion för att Almi ska få sitt 
självförverkligande? 
 

5.1.4 Bilden av Almi enligt vårt perspektiv 
 
Bilden som Almi förmedlar till oss är relativt realistisk liksom deras sätt 
att resonera kring nystartade företag. Genom att föra resonemang kring 
hur stora risker ALMI egentligen tar och ifrågasätta det rent praktiskt har 
vi kommit fram till en annan bildframställning än den som de förmedlar. 
När vi försökte sätta tankegången kring risktagandet i verkligheten 
upptäckte vi att banken är den som tar minsta risken, sedan kommer Almi 
och det är nyföretagarna som tar den största risken. Om det skulle gå 
dåligt för det nystartade företaget är det ägarna som förlorar det mesta, 
men ifall det skulle gå väldigt bra för nystartade företag är det ägarna som 
tar hem vinsten. Den parten som investerar mest har mest att vinna men 
även mest att förlora. 
 
Den större risken som Almi tar på sig speglar sig egentligen bara i det att 
de kan bevilja ett lån till nystartat företag och inte kräva säkerhet i form 
av t.ex. hypotek. Det är nämligen så att om Almi bedömer att det finns 
potential i nystartade företagets affärsidé, även om säkerheten är ostabil, 
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kan de vara med och finansiera ett företag ändå. Här visar de att det går 
att bevilja ett lån även om säkerheten inte är den pålitligaste och endast 
på detta sätt tar Almi större risker än vad bankerna gör. Men större risker 
innebär även en större ränta som ligger mellan 8,5-9 %.   
 
Romansen som framställningssätt, vilket vi upplever att Almi förmedlar, 
präglas av den enskilde, hans uttryck och utvecklingsmöjligheter. I detta 
fall, enligt vår uppfattning, är det ALMI som övervinner nyföretagarens 
förtroende genom att ställa upp för de och rädda dagen. ALMI undanröjer 
de olika hinder som nyföretagare upplever och förverkligar för 
nyföretagare den önskvärda situationen, att nå framgång genom att 
bevilja de lån för att starta eget. Detta gör Almi också för innovatörer 
som vill få sin produkt eller tjänst ute på marknaden. Almi blir hjälten 
som ger företagarna hjälp på vägen till självförverkligande. 
 
5.2 Analys av Arbetsförmedlingen  
 
Nedan följer en analys om Arbetsförmedlingen uppdelad i tre delar: en 
bild av Arbetsförmedlingen enligt Arbetsförmedlingen perspektiv, 
deltolkningar av intervjun och en bild av Arbetsförmedlingen enligt vår 
syn. 
 

5.2.1 Bilden av Arbetsförmedlingen enligt 
Arbetsförmedlingens perspektiv 
 
Arbetsförmedlingen har sedan starten (1940) agerat som ”handläggare” åt 
statens marknadspolitiska program. Det är hos Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande, långtidssjukskrivna och projektsökande entreprenörer har 
fått vända sig till för att få statliga bidrag och statens hjälp i att söka 
arbete. Det är inte ovanligt, speciellt i dagens snabba personalomsättande 
samhälle, att hamna utanför arbetsmarknaden. Det är inte heller ovanligt 
att under tiden en person står utanför arbetsmarknaden att han eller hon 
omvärderar sina karriärer och möjligen arbetsformen. Med arbetsformen 
menar vi att gå ifrån anställning till att till att driva ett eget företag. Under 
vår kontakt med Arbetsförmedlingen har vi fokuserat på den hjälp som 
Arbetsförmedlingen tillhandahåller arbetslösa individer som söker sig till 
att driva ett eget företag.  
 
Arbetsförmedlingens egen definition av vad deras uppgift är lyder så här: 
Arbetsmarknadsverket har en viktig roll för att skapa en väl fungerande 
arbetsmarknad… Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är bidra till en 
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effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser. Vi ska stödja 
och rusta de arbetssökande så att de kan ta de lediga jobben 
(http://www.ams.se/go.aspx?c=32486). Om vi återknyter 
Arbetsförmedlingens definition av deras syfte till våran teoretiska 
referensram finner vi följande. Arbetsförmedlingens syfte/uppdrag 
reflekterar deras roll i marknaden och deras nytta till arbetssökande, 
långtidssjukskrivna och projektsökande entreprenörer. Vilken bild vill 
Arbetsförmedlingen måla upp av sin verksamhet?  
 
Arbetsförmedlingens förhållningssätt mot sina kunder (arbetssökande, 
långtidssjukskrivna och projektsökande entreprenörer) är en så kallad 
komisk framställningssätt.  I komedin som framställningssätt är 
människan inte underkastad ödeslag. Människan framställs som om de 
organisk ingick i en högre enhet vilken trots motigheter och 
komplikationer verkar för att till sist harmoniskt ställa allt till rätta. Målet 
är att det typiska lyckliga slutet ska inträffa. I komedin är det slutliga 
tillståndet ett samhälle som på bästa sätt integrerar de enskilda. 
Övergången till det önskvärda samhället stöter på ”blockerande 
karaktärer”. Mot dessa står rollgestalter som bistår en lycklig upplösning.    
 
Det White försöker att påvisa genom komedin som framställningssätt är 
att individen inte är bunden av samhällsenliga lagar och regler. Att det 
går att lyckas genom att vara flexibel och villig att ta nya vägar när dem 
presenteras. Med hjälp av guidande rollgestalter, i det här fallet 
Arbetsförmedlingen, kan individen förvärkliga sin affärsidé och nå den 
perfekta tillvaron, ett fungerande företag i en öppen marknad?      
      

5.2.3 Deltolkningar av relevanta frågor från intervjun 
på Arbetsförmedlingen som tjänar syftet i uppsatsen 
 
Efter ytterliggare en genomgång av den genomförda intervjun gick vi 
tillbaka till teorin för att se om vi kunde finna en koppling till Ann-
Christins resonemang kring hennes roll och Arbetsförmedlingens 
funktion? På fråga om hur det egentligen går till när en individ söker sig 
till AMS för att få ”starta eget bidrag” ställ det vi oss frågande på det svar 
som Ann-Christine gav. Det vi anmärkte på var: I normal fallet så 
presentera ni eran affärsplan. Sen beroende på vad ni presterar och vad 
jag tycker jag har för kompetens för att bedöma eran affärsidé. Vi fann 
svaret att vara diffust, vad menas med ”ni presterar” och vem bedömer 
hennes kompetens att bedöma en affärsidé? Tänk om det vi presterar är 
bra men hennes kompetens är otillräckligt? Enligt teorin så blir synsättet 
en oförklarad kontext av skeenden och inte ett system. Den trop som 
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uppställer ett falskt samband och som hör hemma i satiren är ironi. Ironin 
hjälper till att genomskåda illusioner och kan beskrivas som motsägande, 
det menar motsatsen till det man säger.  
 
Vidare i intervjun stötte vi på fråga om Ann-Christine kan tänka sig att 
rekommendera någon som inte har en befintlig affärsidé att gå ”starta 
eget” kursen? För att hon kanske ser en potentiell entreprenör.  Ann-
Christine svara bestämt att nej det gör dem inte. Att rekommendera någon 
att starta eget företag ligger inte i vårat uppdrag. Det initiativet ligger hos 
individen själv. Det är jätteviktigt!  
 
Vår uppfattning var att Ann-Christine tog avstånd från de initiella idén 
och att det var lika med ta avstånd från grundkonceptet ”starta eget”. 
Låter som ”det är individens fel att denne startat eget, så risken ligger hos 
individen”. En statlig institution som hävdar att den inte har intresse av se 
ny inkomst bringande verksamhet startats. Ironin hjälper till att 
genomskåda illusioner och kan beskrivas som motsägande, det menar 
motsatsen till det man säger.  
 
Något som stödjer vårt tidigare påstående är att AMS köper kurser genom 
en offentlig upphandling. Det görs redan hos Länsarbetsnämnden. AMS 
betalar själva utbildningen och under tiden man genomgår en sådan 
utbildning så har man något som AMS kallar aktivitetsstöd. Varför det 
styrker vårt tidigare påstående om AMS initiativförmåga är på grund av 
att utbildningen ges via konsult företag, vilket också kan vara ett sätt att 
distansera sig från nyföretagaren. 
 
En kärn fråga i vårt arbete är den som berör blanketter och blanketters 
betydelse för eventuell framgång hos AMS och Almi. När vi bad Ann-
Christine att förklara blanketternas betydelse och användning sa hon 
följande: för tillfället så använder jag blanketter som jag har skrivit ut 
från Almis hemsida. Det får man göra, därför har jag gjort det. Den 
brukar jag lämna över. I slutänden när det handlar om att starta eget 
företag tror jag ofta att man kommer fram till det att ”det handlar om 
personen till 70 % och affärsidén till 30 %". Jag har personligen för mig 
att jag aldrig gör färdigt en sådan bedömning (affärsidéns godkännande) 
om affärsidén kräver mycket lånade pengar. Då vill jag ha det här stödet 
från affärskonsulterna.   
 
Här använder sig hon, och eftersom hon är den enda personen som tar 
emot potentiella nyföretagare på det kontoret så blir hon lika med hela 
kontoret, av förtryckta blanketter från ett institut vars verksamhet bygger 
på kreditgivning. Här har hon redan i förväg bestämt åt nyföretagaren hur 
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han/hon ska presentera sin affärsidé i en sådan form som ”passar” in i det 
befintliga systemet. Hon har redan gjort viktiga val åt individen, kanske 
utan att hon ens vet om det? Hennes förklaring är ”Det får man göra, 
därför har jag gjort det”. I teorin finner vi att tragedin som 
framställningssätt ser människan som underkastad en uppsättning lagar, 
vilka blottas genom den centrala kris som är berättelsens medelpunkt. 
Metonymin är den klassiska retoriska figur som jämför företeelser utifrån 
ett perspektiv av ”närhet”. Denna trop hör samman med nämnda 
framställningssätt och förklaringsart eftersom lagarna reducerar 
sambandet mellan tingen till en ren yttre mekanisk relation. Metonymier 
används ofta då det inte är önskvärt att vara rak på sak. Hennes 
resonemang är av den tragiska karaktären då hon inte förklarar valet av 
Almis blankett, utan endast att det är tillåtet. Vilket säger ingenting om 
att det är rätt eller bra att göra. Åter igen tar hon avstånd samtidigt som 
hon skjuter över ansvaret på utomstående konsultföretag. 
 
Under intervjun berörde vi en individs sociala situation och vikten av att 
”ligga rätt till” när det kommer till att starta eget.  Vi undrade över vart 
ska man befinna sig på den sociala skalan för att inte vara kvalificerad för 
ett AMS godkännande. Ann-Christine sa att vid skilsmässa, sjukdom, 
pågående behandling eller om man behöver ta ett stort lån för att starta 
företag. 
 
Här dyker en varningssignal upp. Inte att individen som söker bidrag av 
AMS kan vara sjuk eller ha en pågående behandling eller att personen 
ligger i skilsmässa, utan det faktum att det har en betydande roll i 
bedömningen av personen bakom affärsidén. I sin professionella roll som 
handläggare åt AMS ligger det på hennes bord att besluta om en affärsidé 
är har potential att lyckas ute på den öppna marknaden. Att avgöra om en 
person som ligger i skilsmässa är mentalt redo för att starta eget låter som 
en väldigt komplicerad och tidskrävande process. Hinner hon med att 
göra den bedömningen? Att två personer skiljer sig är aldrig en enkel 
procedur, men betyder det automatiskt att personernas sinne för affärer 
försämras? Ligger det i hennes ”kultur” eller personliga bedömning att 
skilsmässa är lika med turbulens vars bieffekt är oförmågan att ta 
rationella beslut? Metonymi är en stilistisk figur där ett uttryck ersätts av 
ett annat som står i viss relation till det (Nationalencyklopedin 2000), 
turbulens ersätts med skilsmässa?  
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5.2.4 Bilden av Arbetsförmedlingen enligt vårt 
perspektiv 
 
Som vi nämnde i början av analysen den bild som vi fann stämma in bäst 
på hur Arbetsförmedlingens förhållningssätt mot sina kunder 
(arbetssökande, långtidssjukskrivna och projektsökande entreprenörer) är 
en så kallad komisk framställningssätt. En summering av det komiska 
förhållningssättet som Arbetsförmedlingen vill att dess kunder ska få när 
de kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen är; livet är tufft, 
arbetsmarknaden är hård, att startat eget tär både på ekonomin och på din 
sociala tillvaro. Men med hjälp av Arbetsförmedlingen går det att lyckas 
och det går att nå dina mål. Tyvärr är inte alltid bilden vi vill förmedla, i 
detta fall AMS, överstämmande med bilden som förmedlas.  
 
Efter att ha gått igenom Arbetsförmedlingens historik och genomfört 
intervju med Ann-Christine Barske anser vi att Arbetsförmedlingens 
framställningssätt är mer tillämplig på White’s tragiska framställnings 
teori. Där är individen underkastad en uppsättning lagar där 
förklaringsarten blir mekanistiskt. Individen är just en individ, som får 
finna sig i att följa i förväg uppsatta lagar och regler som inte tar hänsyn 
till individuella skillnader. Det kan vi genom att det finns redan bestämda 
krav på kompetens graden, en blankett som styr svaren på frågorna och 
förutfattade meningar om skilsmässa som AMS har om den sökande. 
Istället för att söka sig till en individuellt anpassad lösning där målet är 
den perfekta tillvaron, ett fungerande företag i en öppen marknad, möts 
individen av en uppsättning lagar och regler som tillför individen väldigt 
lite men desto mer till den ”hjälpande” hjälten.  

 
5.3 Analys av Ackordcentralen  
 
Nedan följer en analys om Ackordcentralen uppdelad i tre delar: en bild 
av Ackordcentralen enligt Ackordcentralens perspektiv, deltolkningar av 
intervjun och en bild av Ackordcentralen enligt vår syn. 
 

5.3.1 Bilden av Ackordcentralen enligt 
Ackordcentralens perspektiv 
 
Ackordcentralen har i uppgift att genomföra ackord åt företag som ska 
rekonstrueras eller som har fallit i konkurs. Ackordcentralen ser då till i 
konkursens skede att företagets borgenärer får sitt kapital returnerat. I 
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företagsrekontrutionen ser Ackordcentralen till att vända företagets 
negativa trend och förlänga livslängden för företaget. 
Företagsrekonstrutionen gör att Ackordcentralen bevarar borgenärernas 
intresse, vilket är Ackordcentralens huvudsakliga (egentliga) syfte. Hela 
scenariot som utspelas när detta sker är i företagarens och borgenärens 
ögon tragisk. Företaget som är i konkurs kommer att upphöra att existera. 
Om företaget rekonstrueras kommer nytt kapital in i företaget men det 
kan ändå bli en hård kamp för att undvika konkursen. I borgenärens ögon 
blir det tragiskt i och med att deras investerade kapital har gått i förlust. 
Ackordcentralen får, på grund av den centrala kris som utspelar sig när 
konkursen är realitet, en tragisk bild av företagarens verksamhet. På 
Ackordcentralen är de inte önskvärt att avspegla ett framställningssätt av 
Ackordcentralens verksamhet i form av en tragisk bild, men i 
företagarens ögon är det oundvikligt i majoriteten av fallen. 
 
Ackordcentralen ser sitt framställningssätt som romantiskt. I den svåra 
situationen som företagaren kommer till Ackordcentralen ser sig 
Ackordcentralen som en hjälte som försöker att rädda det som räddas kan 
och förmedla kunskap till individen om sitt sanna inre jag. 
Förklaringsarten i det romantiska dramat är ideografisk där den inriktar 
sig på studier av individer. I och med detta ger Ackordcentralen 
erfarenhet till individen så att i framtiden agera på ett annorlunda sätt, ett 
mer ideografiskt sätt.  
 
Ackordcentralen hjälper företag och personerna bakom företag att avklara 
konkursen så som det står skrivet i lagen. Samtidigt försöker 
Ackordcentralen att påvisa eventuella misstag som företagaren har gjort 
när han/hon drivit företaget och detta kan företagaren ta lärdom av och 
använda det i framtiden. När lagen säger att företaget är i konkurs då är 
Ackordcentralen där för att hjälpa företaget att avklara konkursen för att i 
de flesta fall så klarar företagaren inte av det själv. Ackordcentralen ser i 
och med detta sin roll i konkursen som romantisk och hjälpande för att de 
är de enda i konkursen som hjälper företagaren.  
 

5.3.2 Deltolkningar av relevanta frågor från intervjun 
på Ackordcentralen som tjänar syftet i uppsatsen 
 
Det är en stor skillnad om företaget kontaktar Ackordcentralen än om 
banken gör det. Skillnaden ligger i att företagaren är medveten om att 
konkursen är på väg och beslutar att ta den. Om konkursen är på väg och 
företagaren är inte eller vill inte vara medveten om det kommer det 
förmodligen att mynna ut i ett tragiskt drama. Om däremot företagaren 
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kontaktar Ackordcentralen i tid och försöker att utföra en företags 
rekonstruktion så kan man se dramat som utspelar sig som komiskt. 
Företagaren kastar om planen som företaget skulle följa från starten och 
hittar ett önskvärt läge där företaget anpassar sig till samhälls situationen. 
Med detta menar vi att den ideala planen som företagaren hade inte gick 
hem och om företagaren blir medveten om detta i tid kan företaget kanske 
räddas från konkurs, genom att t.ex. rekonstruera företaget. 
 
När ett företag går i konkurs är det alltid lättare att i efterhand hitta fel 
och säga att affärsidéen var dålig. Den var kanske bra i starten men andra 
externa faktorer (kunder, lagändringar etc.) har efter företagsstarten 
påverkat affärsidéen negativt.  
 
För att försöka undvika denna situation måste företagaren vara flexibel. 
För att undvika konkursen, eventuell tragedi, anpassas företagets 
affärsidé till situationen. Det komiska dramat söker sig från ett felaktigt 
tillstånd till ett önskvärt. Företagaren är inte underkastad ödeslagar som i 
tragedin. Det är dock svårt att söka sig till ett önskvärt tillstånd om i den 
svåra situationen personerna i företaget är mekaniska figurer, med andra 
ord har de personerna en tragisk framställningssätt. Om individerna i 
företaget inte kan anpassa sig till samhällssituationen och hitta ett 
önskvärt läge blir det svårt för företaget att överleva. Som egen företagare 
blir det viktigt att kunna anpassa sig till de rådande förhållandena och inte 
vara trångsynt.  
 
Flera gånger har företagaren trott att allting skulle lösa sig, att konkursen 
inte skulle komma. Företagaren var inte mottaglig för råd från 
kreditgivaren, företagaren lyssnade inte på kreditgivarnas råd att ta 
konkursen. Men det är viktigt att påpeka att bankerna kan ju också ha fel 
angående konkurs. 
 
Kreditgivaren Almi kallar sig företagspartner men när konkursen är 
avklarad så har kanske företagspartnern gått i vinst eller fått tillbaka sina 
pengar. Är man då en bank? Kan man tänka sig att en företagspartner är 
med i företaget på gott och ont? Kreditgivare är också en extern faktor 
som kan leda mot konkurs. Ironin kan skådas här där kreditgivaren kallar 
sig företagspartner, ironin beskriver det som är motsägande. Kanske 
kunde t.ex. Almi, som hävdar att de tar en högre risk än bankerna, skjutit 
till mer pengar till företaget för dess fortsättning. 
 
Vid ackord måste nytt kapital in i företaget omedelbart och inte inom en 
lovad tid. Fordringsägarna måste få sina fodringar betalda. Det i sig visar 
vart Ackordcentralen står, att främja borgenärerna. Ackordcentralen säger 
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att ta konkursen blir att man går på den säkra sidan och rädda det som 
finns kvar eller som räddas kan. Företagens hopp lever kvar längst och de 
gör allt för att få in nytt kapital och slippa konkurs. Ackordcentralen och 
företagaren mottarbetar varandra i detta skede. Kan det vara tecken på 
satir?  
 
Företagaren ser irrationaliteten i den rationella tragedin. Ackordcentralen 
försöker påvisa illusionen till företagaren om en fortsättning av företaget. 
Det rationella är att Ackordcentralen påvisar att det blir svårt att få in nytt 
kapital för att rädda företaget från konkurs om företagaren redan har tagit 
lån från de traditionella kreditgivarna. Irrationaliteten framträder på det 
sättet att företagaren ser en god chans att få in nytt kapital genom 
alternativa kreditgivare. Det som kan se ut som en god chans för 
företagaren att få in nytt kapital kan med rationella ögon se ut som bara 
hopp att få in nytt kapital. 
 
När väl konkursen sker så är det borgenärerna som är första prioritet. 
Tragedi har inträffat för företagaren. I det tragiska dramat kan människan 
ses som en kugge i hjulet där hjulet vrids för att borgenärerna ska få sina 
pengar. Företaget har gått dåligt där i form av en retorisk figur kan 
metonymi kännetecknas. I metonymi reduceras helheten till delen och i 
detta fall kan det tänkas att människan som har drivit företaget har gjort 
det dåligt, inte att företaget som helhet har gått dåligt. 
 
Likvärt med lagen är det Ackordcentralens syfte att se till att 
borgenärerna får tillbaka sin investering på grund av att individen bär 
ansvaret för sina misstag. Med det menar vi att enligt lagen bär individen 
det yttersta personliga ansvaret för sina handlingar. 
 
På Ackordcentralen sa de att många gånger skyller företagaren som har 
gått i konkurs på alla andra förutom sig själva. Satiren måste påvisa 
irrationalitet i tragedins rationella ödeslagar och detta kan ses i 
företagarens tankar. En oförklarad kontext av skeenden och inte ett 
system har orsakat konkursen. Ironin är den tropen som kännetecknar 
satiren. Ironin genomskådar illusioner och kan beskrivas som 
motsägande. Exempelvis motsägande till det som företagaren som har 
gått i konkurs säger.  
 
Företagaren har följt en standard process där han från att fylla i en 
blankett för kreditansökning till att följa en modell för marknadsföring 
går en väg som majoriteten av nyföretagare går igenom. När konkursen 
inträffar blir företagaren konfunderad varför det har gått som det har gått 
eftersom han har följt institutionernas riktlinjer. En intressant tanke skulle 
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vara vem exempelvis Almi skyller på när deras investering går i förlust 
eller rent av upphör? Är det de själva de skyller på eller exempelvis 
företagaren? 
 
Utdelning i konkurs styrs av svensk lag. Förmånsrättslagen är väldigt 
styrt och lag reglerat om vem som ska få pengar i konkursen. På 
Ackordcentralen rekommenderar de att nyföretagare bör känna till dessa 
lagar innan introduktion av företaget och inte när konkursen sker. 
 
Vid konkurs delas det som är kvar av företaget till företagets borgenärer. 
Människan blottas en uppsättning lagar, i detta fall förmånsrättslagen, och 
detta kännetecknar den centrala kris som representeras i det tragiska 
dramat. I lagens ögon är det individen som bär ansvaret för eventuella 
lagbrott och det är individen som blottläggs och inte företaget. Och 
faktum är att det är på detta viset. 
 

5.3.3 Bilden av Ackordcentralen enligt vårt 
perspektiv 
 
Tragedin, som är framställningssättet när ett företag går i konkurs, ser 
människan underkastad en uppsättning av lagar. Det är företaget som har 
gått i konkurs men det är en eller flera människor bakom företaget som 
har drivit det. Att människan blottas en uppsättning lagar är den centrala 
kris som tragedin försöker att förmedla. Konkursens upprinnelse för ett 
företag är exakt en uppsättning lagar, i bokstavlig form, där 
Ackordcentralen följer svensk lagverk till att dela ut konkursboet till 
borgenären eller borgenärerna. Dessutom kan företagaren som har drivit 
företaget bli åtalad för diverse ekonomiska brott om denne inte har följt 
svensk lag.  
 
Framställningsarten blir mekanistiskt i detta skede. Med det menas att 
människan blir en kugge i hjulet i konkurs processen. Den kan inte 
påverka utan hjälper till eller rättare sagt finns till för att mekanismen, i 
form av hjulet, ska snurra så att borgenärerna får tillbaka sitt kapital. 
Ackordcentralen följer en process, en mekanism, när de ska göra ackord. 
I mekanismen ingår företagaren och den har ingen möjlighet att påverka 
processen utan Ackordcentralen följer Sveriges lagverk där det står hur 
ackorden ska gå till. Företagaren får ta åskådarplatsen i konkursen och 
därmed inte kunna påverka utgången. 
 
Metonymin är den klassiska retoriska figur som jämför företeelser utifrån 
ett perspektiv av ”närhet”. Metonymer används ofta i politiken när det är 
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odiplomatiskt att vara rakt på sak. I situationen när konkursen sker blir 
det företaget som har handlat fel och gått i konkurs, inte människan. I 
själva verket menas att människan har handlat fel och orsakat 
företagskonkursen. Det metonyma synsättet reducerar helheten, som är 
företaget, och reducerar det till isolerade delar, som är människan. När 
konkursen är ett faktum har företagaren drivit företaget i konkurs. Det är 
han/hon som har gjort fel och inte företaget, eftersom ett företag kan inte 
drivas av eget maner utan det måste till en människa för att driva det. 
Detta är ett faktum men ändå är det svårt för t.ex. Ackordcentralen att 
påvisa detta utan att det verkar som om de klandrar människan för 
konkursen, även om kanske människan är att klandra. Ackordcentralen 
försöker att i konkursens svåra läge adressera att företaget har gjort fel, 
istället för att människan har gjort felet. 
 
Den metonyma tankestilen kännetecknas också av att försöka bryta ned 
processen in i minsta detalj. Verkligheten delas upp i mindre och mer 
överskådliga delar. I processen när konkursen sker har Ackordcentralen 
rutiner att effektivisera arbetet genom att i minsta detalj överskådliggöra 
det som finns kvar av företaget som har gått i konkurs. Borgenärerna 
måste få sitt kapital returnerat, eller det kapitalet som finns tillgänglig i 
konkurs företaget. 
I konkursen ser Ackordcentralen över företagets tillgångar till sista 
kronan. Dessa tillgångar ska sedan delas ut till företagets borgenärer. 
Företaget bryts ner in i minsta detalj för att Ackordcentralen ska kunna se 
hur konkursboet ska delas.  
 
Om någonting positivt kan åskådliggöras i konkursen är att 
Ackordcentralen spelar hjälten i det tragiska dramat. Ackordcentralen 
försöker att medla mellan företaget och borgenärerna. Önskningar från de 
två parterna är ointressanta utan Ackordcentralen följer lagar och ger ett 
slut på dramat. Hur än tragisk dramat är så är det positiva att 
Ackordcentralen avslutar dramat, får ett slut på den med andra ord. 
 
Ackordcentralen har i stort sett i uppgift att dela ut företagets tillgångar i 
konkursens skede till företagets borgenärer. Företagets konkurs är tragisk 
men det är ett faktum. Hur skulle det se ut om Ackordcentralen inte 
existerade utan borgenärerna själva skulle kräva pengar från företagaren? 
Konkurserna skulle kanske inte existera i företagarens ögon och då skulle 
ekonomin falla. Föreställning av den tanken ger oss en bild av att 
Ackordcentralen har en positiv roll i konkursen. De förmedlar mellan 
företagaren och borgenären och gör att konkursen utförs på ett smidigt 
sätt. Ackordcentralen förmedlar en romantisk bild sett ur ett objektivt 
perspektiv. 
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6. Diskussion 
 
I arbetets upptakt ställde vi oss frågan till varför det fortfarande är många 
företag som går i konkurs? Varför så många når botten när det finns gott 
om livlinor på vägen? Kan det möjligen vara att den bild som målas upp 
för nyföretagaren är så pass romantisk, att den förblindar nyföretagaren 
och gör att han eller hon missar viktiga signaler på vägen mot konkurs? 
Eller är nyföretagaren för optimistisk angående sin affärsideé att 
nyföretagaren missar de faror som dyker upp kring nyföretagande? 
 
Vårt syfte var att reflektera kring problematiken i form av verkligheten 
som väntar nyföretagaren. Med all information som vi har samlat in har 
vi försökt att ge en bild på nyföretagandet sett ur vårt perspektiv och sett 
ur perspektivet av kreditinstitut samt Ackordcentralen. Vi vill att 
nyföretagare ska bli upplysta och skapa en egen bild utifrån de 
varningstecken som vi har lyft fram. Det som vi har stöt på i empirin är 
bara en bråkdel ut av problem och situationer som kan dyka upp för en 
nyföretagare. Men de varningstecken som vi har lyft fram kan få 
nyföretagaren att bli mer uppmärksam på omgivningen och framför allt 
vara förberedd att problem kan uppstå när de minst anas komma. 
 
Den empiriska undersökningen som vi har gjort har några exempel som 
vi har funnit intressanta att diskutera. Meningen är att nyföretagaren inte 
ska ha en överdriven förskönad bild av nyföretagande utan vara mer på 
alerten, med andra ord vara mer förberedd. Vi har valt att sätta 
tyngdpunkt på följande exempel. 
 
Almi hävdar att de är företagspartner och inte en bank. Men den enda 
som skiljer sig emellan de två är att bankerna beaktar traditionella 
säkerheterna som företagshypotek medan Almi inte gör detta. Med detta 
menar Almi att de tar den största risken. Bankerna har förtur i konkursen 
när det investerade kapitalet ska återbetalas. Därför tar Almi ut så stor 
ränta för att de ska få tillbaka så mycket av det investerade kapitalet så 
snabbt som möjligt, och mer om möjligt. Deras begränsade 
återbetalningstid på 6 år säkrar Almi ännu mer så att tjänar på deras 
investering.  
Med alla säkerhetsåtgärder som kreditinstitut tar så är det enligt oss 
nyföretagaren som tar den största risken och INTE Almi. Nyföretagaren 
har inget skyddsnät. 
 
En sak som Almi och Ackordcentralen har gemensamt är att de båda 
anser att det är viktigt med en mentor som nyföretagare kan vända sig till 
för rådgivning. Mentorer spelar oerhört viktig roll om man ska starta eget  

47 



företag eftersom de har kunskap om exempelvis konjunkturernas 
växlingar, nya lagar osv. Konjunkturerna påverkar företagare och hur bra 
respektive dåligt det kommer att gå för dem. Utifrån vår synvinkeln anser 
vi att rådgivning från mentor är nödvändig om nyföretagaren inte har 
tillräcklig kunskap om hur det ser ut på marknaden, lagstiftning, tullregler 
etc. Otillräcklig kompetens från nyföretagare kan leda de raka vägen till 
konkurs om de inte tar hjälp av exempelvis en mentor som har kompetens 
inom det valda området. 
 
Almi har en blankett som nyföretagare ska fylla i om det ska få ett lån 
beviljat. Kreativt nog har AMS samma blankett. Blanketten finns som 
bilaga 2 i slutet av uppsatsen (blanketten i sin helhet finns på 
http://www.nyforetagare.se/v2/public/affskiss.pdf) Där kan man se frågor 
som exempelvis är du van att fatta egna beslut? 
Vi reagerade starkt på denna fråga eftersom alla människor är vana vid att 
fatta egna beslut, allt från morgonen, när man ska fatta beslutet om att gå 
upp ur sängen till på kvällen när man ska fatta beslutet om att gå och 
lägga sig i sängen. Frågan är väldigt omfattande! Det känns som att 
många ut av frågorna är ej relevanta för beviljning av lånet samt 
framgångsrik uppstart av företaget. Vi känner att kreditinstitutioner styr 
nyföretagandets ifyllande av blanketten eftersom de vill ha ett visst urval 
av människor och delvis en viss typ av affärsidé. Affärsideér som inte har 
fungerat för en nyföretagare säger inte att det inte kommer att fungera för 
en annan person, en annan nyföretagare. AMS påstår att när de beviljar 
en affärsidé så ligger avgörandet fördelat procentuellt, där beslutet tas 70 
% på personen och 30 % på affärsidén. Frågan är om en sådan 
procentuell uppställning kan göras utan att hålla sig inom ramar för en 
viss prototyp, ett visst schablon av en nyföretagare. 
Vi anser att många nyföretagare fyller i blanketten på ett visst sätt 
eftersom många är medvetna att, om man fyller i blanketten ”rätt” så blir 
man beviljad ett lån.  
 
AMS beslut till en beviljad affärsidé baserar sig 70 % på personen i fråga. 
En faktor som kan vara avgörande till att inte få affärsidén godkänd kan 
bero på den sociala situationen som personen i fråga befinner sig i. Ett 
bra exempel på detta är skilsmässa. AMS tycker att om personen som vill 
få sin affärsidé beviljad, men befinner sig i skilsmässa, inte är i rätt 
tidpunkt i livet att starta eget. Vi frågar oss vilken social kompetens har 
de ansvariga individerna på AMS för att kunna komma till denna 
slutsats? Enligt oss kan skilsmässan vara det bästa som har hänt personen 
och en stor vikt har fallit från personens hjärta. Nyföretagande kan vara 
en nystart i personens liv där han/hon kan fokusera all sin energi på sitt 
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företag. En skilsmässa behöver inte alltid vara något negativt. Personen 
ska inte automatiskt bli nekad pga. skilsmässa. 
 
Vår uppfattning är att individen är den som tar på sig all ansvar när denne 
startar eget. I många fall är individen inte medveten om att det är den som 
tar på sig all ansvar i både gått och ont. Det händer väldigt ofta att 
individen förlitar sig fullständigt på illusioner om att allting kommer att 
ordna sig med tiden eftersom de har en bra affärsidé. Verkligheten är 
sällan så enkel i företagsvärlden och det gäller att gå in i nyföretagande 
med alerta ögon. Vi har lyft fram några varningstecken som kan 
uppkomma men det finns många fler som skulle kunna dyka upp under 
tiden man driver ett företag.  
 
Vår rekommendation är att vara förberedd innan man startar eget. Ta reda 
på information om långivare, marknadsmöjligheter, status på landets 
ekonomi, leverantörer, målgrupper osv. Sök hjälp av t.ex. mentorer om 
du inte har tillräcklig stor kunskap om något. Nyföretagare ska inte förlita 
sig helt på långivare och deras förskönade bild som de förmedlar utåt. I 
många fall har det visat sig vara en dyrköpt läxa att efter beviljat lån 
förlita sig på långivarens förståelse, när tuffa tider kommer i företaget. I 
de flesta fall är nyföretagaren inte medveten om hur mycket jobb det 
ligger bakom att starta eget företag, och att driva en framgångsrik 
verksamhet.  
 
Vi tycker också att nyföretagaren ska våga vara unik. Våga gå utanför de 
ramar som har satts upp av olika organisationer. Vi har visat att även om 
man följer en viss standard när man startat eget företag betyder det inte 
att det kommer att vara lättare. Problem dyker upp många gånger 
slumpartat. Men är man väl förberedd blir det lättare att hantera 
problemen. En rolig tanke skulle kunna vara att man ska försöka förlänga 
själva processen till konkursen så länge det är möjligt. 
  
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna uppsats har förhoppningsvis lyft fram vissa varningstecken som 
nyföretagare kan ta hänsyn till innan de bestämmer sig för att starta eget. 
Tanken att vara egen företagare och sin egen chef är lockande och 
befriande.  Men verkligheten är mycket grymmare än så. Som egen 
företagare har man otroligt mycket mer att beakta innan man kan luta sig 
tillbaka.  
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Vi har försökt framställa bilder som olika institutioner förmedlar genom 
ekonomisk och organisationell hjälp, just för att påpeka till nyföretagare, 
vad det är som väntar de innan de kliver in i företagsvärlden.  
 
Vidare forskning i detta ämne skulle vara att göra intervjuer med 
nyföretagare som har fått finansiell hjälp från kreditgivarna. Det skulle 
vara intressant att resonera med de om deras upplevelse med 
kreditgivarna. På vilket sätt har de känt av att det har löst sig med den 
ekonomiska hjälpen som de har blivit erbjudna? Frågan är också på vilket 
sätt nyföretagare har upplevt kreditgivarna, och vad är det nyföretagare 
har blivit utlovade från kreditgivarna när de sökte lån? Vilken relation har 
företag som har fått ekonomisk hjälp, men ändå gått i konkurs, haft med 
kreditgivarna och Ackordcentralen.  
 
Lika intressant skulle det vara att föra resonemang med dem som inte har 
fått ekonomisk hjälp från kreditgivarna. Istället för att bara förlita sig på 
det de olika organisationerna har att säga om exempelvis konkurser, 
skulle det vara intresseväckande att försöka få fram företagarnas syn på 
det. I framtiden skulle detta vara stort fördel att få reda på så mycket som 
möjligt, från den riktiga källan vad det är som pågår, när företaget 
befinner sig i konkurs. Hur har det varit för de företag som har varit på 
väg mot konkurs men ändå lyckats klarat sig igenom den, med hjälp av 
exempelvis rekonstruktion? Hur har deras relation till kreditgivare varit i 
den situationen? 
 
Inom detta område finns det oändligt många frågor som inte kan besvaras 
på en och samma gång. Därmed ger detta upphov till vidare fortsatt 
forskning för att framöver kunna samla på sig ännu mera kunskap kring 
området. Detta ska frambringa en mer klarare bild liksom sanning, om 
hur det egentligen är att driva eget företag. Ett nytt perspektiv från 
företagare som har varit i någon slags relation med Almi, Ams och 
Ackordcentralen skulle ge en ny dimension till bilden att vara 
nyföretagare. 
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7.2 Hemsidor 
 
www.almi.se
 
www.ams.se
 
www.ackordcentralen.se
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