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Sammanfattning 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet 

Författare: Emma Bengtsson och Rebecka Carnander 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Livet efter en going-concern varning. En studie om företagskommunikation efter en 

GCV. 

Bakgrund: Bland det värsta som kan hända företag är att få en going-concern varning 

eftersom det är en signal till intressenter om att företag inte tros överleva under en längre 

tidsperiod. Tidigare studier har studerat effekterna av en going-concern varning för företags 

intressenter och på kortsikt vad som händer med företag. Det gör att vi vill studera hur företag 

agerar för att undvika konkurs och likvidation och därmed överleva going-concern varning. 

Syfte: Syftet med studien är att förklara hur företag agerar för att överleva en going-concern 

varning med fokus på kommunikation. Vi kommer därför att skapa en modell. 

Metod: Studien har en forskningsansats som är deduktiv där vi tar avstamp från 

resursberoende teorin, institutionell teori och attribution theory. Den empiriska datan är av 

kvantitativ art och är insamlad via enkätundersökning samt en dokumentstudie av 

årsredovisningar. 

Slutsats: Vi har kommit fram till att en going-concern varning är en kris för företag. Företagen 

behöver identifiera relevanta intressenter vid en going-concern varning på grund av begränsade 

resurser. Identifieringen sker genom att studera om företaget innehar främst attributen makt 

och brådskande men även attributet legitimitet. För att företagen ska behålla en god relation till 

sina intressenter vid krisen behövs allmän och specifik kommunikation. För att hantera en 

going-concern varning och minska de negativa effekterna kan företagen använda sig av primär 

och sekundär kriskommunikationsstrategier. 

Nyckelord: Företagskommunikation, kris, kriskommunikationsstrategier, going-concern 

varning, intressenter.  



 

 

 

 

 

Abstract 

Master thesis, School of Business and Economics at the Linneaus University 

Author: Emma Bengtsson och Rebecka Carnander 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examinier: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Life after a going-concern warning. An empirical study of business communication after 

receiving a going-concern warning.  

Background: One of the worst things that can happen to a business is to receive a going-

concern warning. That is due to the fact that a going-concern warning is a signal to 

stakeholders concerning the matter that it is a risk that the business will not survive the next 

twelve months. Earlier studies have examined the effects of a going-concern warning on the 

businesses stakeholders and what happens to companies in the short term. That has made us 

want to examine how business leaders act to avoid bankruptcy and liquidation and therefore 

survive a going-concern warning.  

Purpose: The purpose of our study is to explain how business leaders act in order to survive a 

going-concern warning. The focus of the study will be on communication. To fulfill this 

purpose we will construct a model.  

Method: The study has a deductive research approach with a base in resource dependence 

theory, attribution theory and institutional theory. The empirical data is of a quantitative nature 

and is collected through survey and a document study of annual reports.  

Conclusion: We have come to the conclusion that receiving a going-concern warning will be 

experienced like a crisis by companies. Due to scarce resources companies will need to 

priorities their stakeholder in order to keep the ones relevant to the survival of the business. 

Business leaders will identify relevant stakeholder by examining the presence of power, 

legitimacy and urgency in stakeholder-manager relationships. Companies will in order to keep 

a good relationship with their stakeholders communicate though information channels directed 

towards the public and specific stakeholders. To reduce the effects of a going-concern warning 

companies will use primary and secondary crisis response strategies.  

Key words: Business Communication, Crisis, Crisis Response Strategies, Going-concern 

warning, Stakeholders.   
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Begrepp 

CRS: Crisis response strategies. Kriskommunikationsstrategi som företaget använder sig av när 

det uppstår en kris kring företaget. 

GCV: En going-concern varning utfärdars av revisorn när han eller hon med betydande 

säkerhet inte kan uttala sig om företagets förmåga till fortsatt drift inom en rimlig tidsperiod 

(tolv månader). 

Typfel I: Uppstår när företag erhåller en going-concern varning och inte går i konkurs under de 

närmsta tolv månaderna. 

Typfel II: Uppstår när revisorn ger en ren revision och företag går i konkurs inom tolv 

månader. 
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1. Inledning 

I detta kapitel börjar vi med en bakgrund till varför vi ska undersöka hur företag som överlevt 

en going-concern varning har hanterat den. Problemdiskussionen tar upp tidigare forskning 

på området kring oren revision och going-concern varningar samt vikten av kommunikation i 

denna situation, vilket kommer att mynna ut i vår problemformulering och vårt syfte. Därefter 

följer en disposition av uppsatsens fortsatta uppbyggnad. 

1.1 Bakgrund 

Från början på 2000-talet har ett antal stora företagsskandaler förekommit. I USA har bland 

annat Enron och Worldcom skapat stora rubriker och i Sverige har vi HQ Bank, Skandia, 

Panaxia och Prosoliva (Svenska Dagbladet Näringsliv 2013; Forbes 2002). Anledningen 

bakom de olika skandalerna skiljer sig åt, men vad de har gemensamt är att omgivningen på 

något sätt drabbades. Det beror på att företagets existens påverkas av olika intressentgrupper 

och företaget har också möjlighet att i sin tur influera intressenterna (Deegen & Unerman 

2011). I Enrons fall var det anställda som förlorade sina sparpengar och pensioner och hos HQ 

bank var det aktieägaren som blev lidande (Business Insider 2011; Affärsvärlden.se 2010).  

Det är olika intressenter som drabbas när företag går dåligt vilket inte är nytt men frågan som 

kommer upp är, varför fick inte intressenterna reda på att företagen gick dåligt? En anledning 

kan vara att intressenterna inte har tillgång till informationen och det beror på att det mellan 

företagsledningen och intressenterna, både interna och externa, råder informationsasymmetri. 

Det innebär att företagsledningen har tillgång till mer information än vad intressenterna har. 

För att överbygga gapet, framförallt för ägare, har företaget en revisor som granskar 

redovisningen och förvaltningen (Holm & Birkholm Laursen 2007).  

Intressentgrupperna utgör målgruppen för bolagets redovisning och revision utöver företaget. 

Ägare, företagsledning, leverantörer, anställda och allmänheten är intressenter och därmed 

möjliga användare av revisorns gransking (Diamant 2004). Genom sin revisionsberättelse 

skickar revisor signaler till de intressenter som företaget har (Baker 2009). Det är skillnader i 

användningen av finansiella rapporter och revisionsberättelser och erfarenhet gör att 

intressenterna har olika behov och förväntningar på informationsinnehåll och kommer att 
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reagera olika på dess innehåll (Öhman 2007). Det finns olika typer av signaler som 

revisionsberättelsen kan sända ut, signaler om att allt är bra eller om det har förekommit något 

problem under året. 

RevR 709 (FAR 2013) är en standardutformning för hur en revisionsberättelse ska se ut när det 

inte råder några oegentligheter i revisionsberättelsen. RevU 709 (FAR 2013) är en 

komplettering till RevR 709, där det finns kompletterande vägledning till hur en 

revisionsberättelse ska skrivas med hjälp av olika mallar för olika former av avvikelser i 

revisionsberättelsen. Dessa avvikelser kan vara av smärre eller allvarligare art. Det kan vara att 

revisorn inte är överens med företaget om någon värdering eller mer allvarligt som att företaget 

inte tros överleva de kommande tolv månaderna. Den sistnämnda anmärkningen kallas för 

going-concern varning (GCV) och behandlar användandet av antagandet om fortsatt drift (IAS 

570, 2014). Principen om fortsatt drift eller fortlevnadsprincipen är ett antagande om att 

företaget kommer att drivas vidare i överskådlig framtid (Nilsson 2010). När principen 

används har den en markant inverkan på företagets redovisning och ekonomi. Det är 

fortlevnadsprincipen som gör det möjligt att använda andra värderingsmetoder än 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Även möjligheten att periodisera påverkas av 

antagandet om fortsatt drift. Utan principen kan man inte fördela ut kostnader på flera år eller 

göra avskrivningar istället ska det tas upp direkt och det kommer att ha en effekt på resultatet 

(Nilsson 2010). 

Det finns flera studier som visar att när revisorn har gett företag en oren revision, eller en 

GCV, kommer det ha inverkan på företagets chanser att fortsätta i drift (Börjesson, Fors & 

Nilsson 2005; Louwers, Messina & Richard 1999; Nogler 1995). En annan undersökning visar 

att företag som får en oren revision tenderar att gå i konkurs oftare än företag som fått en ren 

revision. Resultatet från undersökningen visar att en oren revision ger en negativ signal till 

företagens intressenter om att företaget befinner sig i en risksituation, bland annat för att 

hamna eller vara i ekonomiska svårigheter (Laudon & Persson 2004; Hopwood et al. 1989). 

Börjesson et al. (2005) har gjort en studie på svenska aktiebolag som visar att en oren 

revisionsberättelse påverkar företag på ett negativt sätt. Bland annat har företag som har fått en 

oren revision större risk att få en oren revision nästkommande år. Den självuppfyllande 
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profetian innebär att företag som får en GCV går i konkurs eftersom de mottagit en varning. 

Forskning på detta område visar på likande resultat men forskare har dragit olika slutsatser. 

En sida är att företag som mottar en GCV kommer med större sannolikhet att gå i konkurs, 

jämfört med dem som inte fått en varning och därmed stöder det den självuppfyllnade profetian 

(Gaeremynck & Willekens 2003; Vanstraelen 2003; Louwers, Messina & Richard 1999; 

Nogler 1995). Den andra sidan är att det inte är varningen i sig som ökar sannolikheten att 

företag går i konkurs, utan det är att företag som får en varning befinner sig i en ekonomisk 

instabil situation och dessa bakomliggande grunder är orsaken till att företag går i konkurs 

(Carey, Geiger & O’Connell 2008; Citron & Taffler 2001, 1992). Ytterligare forskning har 

visat att GCV tillsammans med finansiella nyckeltal kan förklara konkurser och hjälpa till att 

förutspå konkurser (Hopwood et al. 1989).  

Alla företag med GCV går inte i konkurs. En studie av Carey et al. (2008) visar att av de 

företag som får en GCV, är det 80-90 procent av företagen som inte kommer att gå i konkurs. 

Den andra sidan är att företag går i konkurs men inte erhållit en GCV. I Sverige visar tidigare 

studier att det endast är 18,9 procent av de företagen som gå i konkurs som har fått en going-

concern varning (Håkansson & Pettersson 2012). Internationellt visar en undersökning att det 

enbart är 40-50 procent av företagen som går i konkurs som fått en going-concern varning 

(Carey et al. 2008).  

Vid utfärdande av going concern-varningar kan två stycken typfel, I och II, uppkomma. Typfel 

I uppstår när revisorn ger en going-concern varning till ett företag, som faktiskt är en “going 

concern”, alltså företaget går inte i konkurs under de närmsta tolv månaderna (Carson, Fargher, 

Geiger, Lennox, Raghunandan & Willekens 2013; Kam-Wah 2009). Det andra felet, typfel II, 

förekommer hos företag som går i konkurs, men som vid senaste revisionen inte mottagit en 

going- concern varning (Carson et al. 2013; Kam-Wah 2009). Det betyder att 80-90 procent av 

varningarna är ett typfel I (Carey et al. 2008) vilket gör det intressant att se vilka potentiella 

konsekvenser företag i denna situation kan uppleva, bland annat förlorad legitimitet. Nogler 

(2004) har visat att under de första fem åren är sannolikheten för konkurs större hos företag 

med en going-concern varning, men efter 12-18 år bidrar fortlevande bolag i lika stor 
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utsträckning (70 %) som icke-varnande bolag till ägarnas förmögenhet. Alltså finns det inget 

långsiktigt stigma i att ha erhållit en GCV (Nogler 2004).  

När företag får en going-concern varning innebär det att företags revisionsberättelse kommer 

att skicka ut en negativ signal till företagets externa och interna intressenter (Laudon & Persson 

2004). GCV fungerar som varningar till intressenter om att företag riskerar att gå i konkurs 

(Hopwood, McKeow & Mutcher 1989). En GCV kommer att uppfattas som en signal av risk 

(Blay, Geiger & North 2011) och kan utlösa olika reaktioner hos intressenter beroende på 

vilket förhållande som föreligger mellan dem (Menon & Williams 2010; Blay & Geiger 2001; 

Loudder, Khurana, Sawyers, Cordery, Johnsson, Lowe & Wunderle 1992). Reaktioner från 

intressenterna och företagsledningens eget agerande kommer att ha en påverkan på företagets 

möjligheter till överlevand (Deegan & Unerman 2011; Hendry 2005; Börjesson, Fors & 

Nilsson 2005; Louwers, Messina & Richard 1999; Nogler 1995). 

Anledningen till att en GCV är en risk för företaget och att reaktionerna på företagets 

intressenter påverkar företaget är den bakomliggande orsaken till going-concern varningen, 

men även att företaget inte lever upp till de förväntningar som samhället har på bolaget. Det 

gör att företaget vid erhållandet av en going-concern varning kan förlora intressenternas 

förtroende. Förlorat förtroende innebär att vissa intressentgrupper kommer att dra sig för att 

arbeta med företaget och andra kommer att vilja ändra villkoren för relationen mellan företag 

och intressent (Frooman 1999). Förlorat förtroende kan även göra att det blir svårare för 

företaget att överleva en GCV eftersom det påverka tillgången på resurser (Pfeffer & Salancik 

1978).  

1.2 Problemdiskussion 

Under omständigheterna kring en GCV lever inte aktiebolag upp till de förväntningar som 

deras intressenter har (Deegan & Unerman 2011). Det gör att kommunikation är ett effektivt 

verktyg för bolaget i strävan att behålla sina intressenter. Företag är beroende av sina 

intressenter eftersom de tillhanda har resurser som är nödvändiga för verksamheten (Coombs 

& Holladay 1996; Pfeffer & Salancik 1978). Dock har forskningen kring GCV inte lagt mycket 

fokus på hur företag agerar och kommunicerar efter erhållandet av en GCV, utan fokus har 

legat på omgivningens reaktioner (Feldmann & Read 2013; Menon & Williams 2010; Ogneva 
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& Subramanyam 2007; Blay & Geiger 2001; LaSalle & Anandarajan 1997; Loudder et al. 

1992).  

En del av den omgivning som företag existerar i är den finansiella marknaden och det har 

gjorts studier på hur marknaden reagerat på GCV. Undersökningar visar att aktiekursens värde 

påverkas olika beroende på vilket besked som aktieägare och investerare förväntar sig utav 

revisionsberättelsen (Blay & Geiger 2001; Loudder et al. 1992). Genom de undersökningar 

som gjorts har olika slutsatser dragits kring marknadens reaktioner på GCV. Ogneva och 

Subramanyam (2007) kom i sin undersökning fram till att markanden inte reagerar på GCV i 

USA. Däremot har flertalet andra undersökningar kommit fram till att börsen i USA, 

Storbritannien och Australien har en negativ reaktion på offentliggörande av going-concern 

varningar (Kausar, Taffler & Tan 2009; Taffler, Lu & Kausar 2004; Blay & Geiger 2001). I 

Blay och Geigers (2001) studie fann de även att reaktionen blir större om GCV är oväntad och 

mindre när varningen är väntad. Det överensstämmer med resultat från Fleak och Wilson 

(1994). Enligt Schaub (2006) kommer investerare att överreagera dagen då en GCV 

offentliggörs i media, vilket gör att förlusterna ökar, men redan fem dagar efter att GCV har 

offentliggjorts kommer 70 procent av förlusterna att vara återhämtade (Schaub 2006). 

En annan del av den finansiella industrin är kreditvärderingsinstituten. Samband mellan 

företags kreditbetyg och going-concern varningar har undersökts av Feldmann och Read 

(2013) och ett sådant samband existerar. I 56 procent av de undersökta företagen med en GCV 

sänkte Standard & Poor kreditbetyget inom en månad efter utfärdandet av en varning. Det 

tyder på att GCV har ett informationsvärde (Feldmann & Read 2013). Inom bankväsendet har 

också revisionsberättelsen ett informationsvärd eftersom banken använder den och 

kreditbetyget för att besluta om möjliga lån till företag (Aychouh & Persson 2004). Ytterligare 

undersökningar har gjorts om hur relationen mellan bank och företag påverkas av att företag 

mottagit en going-concern varning. Efter utfärdande av en varning är banker i större grad 

ovilliga att ge företag kredit och anser att chansen att företag kan förbättra sina resultat är låga 

(LaSalle & Anandarajan 1997). 

Ägare och investerare har också varit av stort intresse vid forskning om GCV, eftersom de är 

stora intressenter till företag. Forskningen har även här visat olika resultat. I Menon och 
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Williams (2010) undersökning kom de fram till att hur starkt eller svagt ägaren reagerar på 

going-concern varningen beror på vilken form av ägande som företaget har. Vid större del 

institutionellt ägande kommer reaktionen att bli kraftigare eftersom dessa har mer kunskap och 

resurser att lägga på sin investering. Däremot kommer enskilda ägare och investerare att ha en 

svagare reaktion på grund av mindre kunskap om företaget och dess situation (Menon & 

Williams 2010). I Firths (1978) studie fann han att beroende på anledningen bakom den orena 

revisionsberättelsen kommer investerare påverkas på olika sätt och därmed reagera olika, vilket 

överensstämmer med Menon och Williams (2010). Merparten av forskningen om GCV är 

gjord i Australien, Storbritannien och USA vilket gör att resultaten i studierna färgats av 

marknadsförhållanden, regleringar och lagar som existerar i dessa länder. Kulturen i länderna 

kommer även att påverka hur reaktionerna blir eftersom vissa kulturer är mer risktoleranta 

(The Hofstede Centre 2014).  

En del av den forskning som är gjord på ämnet GCV handlar om revisorn som också är en 

intressent till företaget. Enligt Kam-Wah (2009) är det större sannolikhet att företaget kommer 

få en going-concern varning om revisorns arvode är offentligt eftersom det styrker revisorns 

oberoende. Studier visar att efter att revisorn utfärdat en going-concern varning ökar 

sannolikheten för förlorade intäkter hos revisorn, eftersom klienter i större utsträckning byter 

revisor efter utfärdandet av varningen (Carey, Geiger & O’Connell 2008; Hudaib & Cooke 

2005; Vanstraelen 2003; Citron & Taffler 1992). 

Det är förhållandevis lite forskning gjort på företag som har fått en GCV och inte gått i 

konkurs, jämfört med den forskning som finns på företag som har gått i konkurs utan att får en 

GCV (Carson et al. 2013), vilket även gäller den svenska forskningen på området. Flera studier 

visar att de flesta företag som får en GCV för första gången, faktiskt kommer att fortleva det 

närmsta året (Ademi & Wester 2012, Kesen & Koc 2011; Geiger & Rama 2006; Pryor & Terza 

2002; Citron & Taffler 1992; Garsombke & Choi 1992). Det gör att det finns behov av mer 

forskning som studerar vad företag gjort för att fortsätta i drift. Den forskning som är gjord 

inom området GCV ur företagets perspektiv har framförallt studerat företag på kortsikt, mellan 

ett till två år (Geiger & Rama 2006; Pryor & Terza 2002; Citron & Taffler 1992; Garsombke & 

Choi 1992). Forskningen talar inte om hur företaget har agerat för att överleva denna period.  
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Som nämnt ovan är risken för att företag går i konkurs större under de första fem åren (Nogler 

2004), vilket leder oss till att misstänka att för att överleva den första perioden kommer företag 

genomföra förändringar och handskas med eventuella reaktioner från intressenter. Det gör att 

vid en GCV kommer företagets åtgärder, för att förbättra finansieringssituationen, inverka på 

företaget möjligheter till fortsatt drift efter varningen. Den enda handling som vi identifierat i 

studier är om företaget väljer att byta revisor eller inte (Carey et al. 2008; Vanstraelen 2003). 

Ofta beror varningen på att företaget har brister i sin finansiering av verksamheten (Carcello, 

Hermanson & Neal 2003), vilket tydliggörs i formuleringen av GCV i revisionsberättelsen.  

I början på problemdiskussionen nämndes att bolag är beroende av sina intressenter för att 

kunna existera (Deegan & Unerman 2011). Det gör att vid en GCV är det nödvändigt för 

företag att behålla goda relationer med de nödvändigaste intressenterna. Eftersom en GCV kan 

hindra företag från att leva upp till sina åtagande på grund av bristande finansiering (Carcello 

et al. 2003), blir det relevant att studera hur företag hanterar denna problematik. I och med att 

en GCV är ett tecken på osäkerhet kring företags fortsatta drift, kan det ses som en form av 

kris. Det gör att vi anser att crisis management är ett forskningsområde som kan ge vägledning 

kring hur företag hanterar sina intressenter efter erhållandet av en varning. En del av crisis 

management är kommunikation till intressenter för att inte förlora tillgång till de resurser som 

företaget är beroende av (Ulmer & Sellnow 2000; Suchman 1995). Det gör kommunikation till 

ett verktyg för att behålla intressenter och resurser som möjliggör den fortsatta driften. 

Kommunikation har blivit en större del i Vd:ars roll. Det har gjort att i dagens näringsliv har 

Vd:ars arbete gått från att lägga tid på produktion, utveckling och marknadsföring, till en mer 

övergripande roll, vilket Tengblad (2002) menar kan bero på globalisering och ett 

decentraliserat styrningssätt. Det har gjort att dagens Vd:ar lägger mer tid på att 

kommunikation än tidigare, vilket är en markant skillnad från tidigare studier i Sverige 

(Tengblad 2002). Tengblads (2002) undersökning av åtta Vd:ar i Sverige visar att de lägger 

stor del av sin arbetstid på att kommunicera med olika intressenter. Det gör det intressant att se 

hur och vad som kommuniceras när företag befinner sig i en situation som inte kan räknas till 

normal drift. 

Tidigare studier inom crisis management har visat att kommunikation mot intressenter och 

omgivning under en krissituation har inverkan på sannolikheten att företaget kommer igenom 

krisen och det med mindre skador på företagets anseende och bättre vinstmöjligheter för 



 

 

 

19 

 

framtiden (Coombs 2012, 2007, 2006; Johansen, Aggerholm & Frandsen 2012; Frandsen & 

Johansen 2011; Mazzei & Ravazzani 2011; Hale, Dulek & Hale 2005; Stephens, Callish, 

Malone & Bailey 2005; Ulmer & Sellnow 2000; Benoit & Czerwins 1997; Suchman 1995; 

Quarantelli 1988; Smart & Vetrinsky 1977). I och med det kommer vårt teoretiska bidrag bli 

att undersöka hur företaget väljer att kommunicera efter en GCV för att kunna fortsätta i drift. 

1.3 Problemformulering 

Hur agerar företag för att överleva en going-concern varning med fokus på kommunikation? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förklara hur företag agerar för att överleva en GCV med fokus på 

kommunikation. Vi kommer därför att skapa en modell. 
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1.5 Disposition 

  

• I detta kapitel presenteras de teoretiska 
utgångspunkterna  samt forskningsansatser som 
ligger till grund för studien.  I kapitlet beskrivs  
också andra forskningsansatser. Avsnittet avslutas 
med källkritk. 

Kapitel 2:  

Uppsatens 
metod 

• I kapitel tre presenteras den teoretiska 
referensramen för studien samt modellen över 
företags agerande vid en GCV samt de hypoteser 
som ska testas.  Vi beskriver bland annat 
kriskommunikationsstrategier och  andra teorier 
för vad företag gör som har fått en GCV.  

Kapitel 3:  

Teoretisk 
referensram 

• I avsnitt 4 presenteras genomförandet av  den 
empiriska undersökningen. och vilka alternativa 
metoder som finns. Det beskrivs hur vi har 
operationaliserat det empiriska materialet, genom 
våra beroende, oberoende och kontrollvariabler. 
Vi avslutar kapitlet med att beskriva vilka tester 
vi har genomfört och varför.  

Kapitel 4: 

 Empirisk metod 

• Kapitel 5 presenter analysen och resultatet av vår 
undersökning. Här visas vad som kan utläsas av 
de statistiska testerna. Vi förklarar vilka 
hypoteser som  förkastas och vilka som 
accepteras. Kapitlet avslutats med en 
sammanfattning av en den slutgiltiga modellen 
som vår teori har påvisat.  

Kapitel 5: 

Empiriskt 
resultat och 

analys 

• I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna 
som vi kommit fram till genom analysen 
tillsammans med problemformuleringen och vårt 
syfte. Idéer kring fortsatt forskning läggs också 
fram. 

Kapitel 6: 

Slutsatser 



 

 

 

21 

 

2. Uppsatsmetod 

I metodkapitlet beskrivs den teoretiska utgångspunkten för studien och dess lämplighet. Val av 

forskningsansats kommer att presenteras och hur det påverkas studiens utformning. Även 

alternativa angreppsätt kommer framställas och tydliggöra varför dessa inte kommer att 

nyttjas i vår studie. Kapitlet avslutas med källkritik. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med studien är att förklara hur företag agerar för att överleva en GCV med fokus på 

kommunikation. Som tidigare nämnt finns det inte direkt någon forskning på hur 

företagsledningar hanterar GCV för att kunna fortsatta i drift, utan forskningen har istället 

behandlat områden kring om en GCV orsakar konkurs, alltså den självuppfyllande profetian 

(Gaeremynck & Willekens 2003; Vanstraelen 2003; Pryor & Terza 2002). Forskningen har 

även studerat hur stor andel av företag som överlever en GCV (Kesen & Koc 2011; Geiger & 

Rama 2006; Citron & Taffler 1992) och marknadsreaktioner i samband med GCV (Kausar, 

Taffler & Tan 2009; Taffler, Lu & Kausar 2004).  

Erhållandet av GCV är revisorns sätt att skicka signaler till intressenter om att företag kanske 

inte kommer att överleva de kommande tolv månaderna och därmed befinner sig företag i en 

svår situation, som kräver åtgärder för att inte gå i konkurs. I och med att en GCV ges som en 

varning inför en konkurs eller likvidation, vilket är ett hot mot den fortsatta driften, anser vi att 

en GCV är en så pass allvarlig händelse att den kan kallas kris. Det gjorde att vi valde att 

bredda vår teorisökning till crisis management området. Vi anser att dessa strategier är 

applicerbara på vår studie, eftersom erhållandet av en GCV uppfyller flera av kriterierna i olika 

krisdefinitioner som kommer beskrivas i kapitel 3 (James, Wooten & Dushek 2011; Pearson & 

Clair 1998; Hermann 1963). En aspekt som en del forskare tar upp är att för att kunna hantera 

en kris och ta sig förbi den krävs det resurser (Hale, Dulek & Hale 2005). I och med att vår 

kris, en GCV, är kopplad till kapitalbrist (Carcello et al. 2003), innebär det även att åtgärder för 

att säkerhetsställa företagets finansiering krävs för att kunna fortsätta i drift utöver andra 

kriskommunikationsstrategier.  
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Inom crisis management finns det teorier som beskriver strategier för hur organisationer som 

hamnat i en kris kan hantera situationen för att överleva (Ki & Brown 2013; Coombs 2012. 

2007, 2006; Massey 2001; Benoit & Czerwinski 1997; Suchman 1995). Tidigare 

undersökningar inom crisis management har gett klara tecken på att kommunikation gentemot 

omgivning och intressenter vid en krissituation, har en positiv inverkan på sannolikheten att 

överleva krisen, minimera de negativa effekterna av krisen och för framtida vinstmöjligheter 

(Coombs 2012, 2007, 2006; Johansen, Aggerholm & Frandsen 2012; Frandsen & Johansen 

2011; Mazzei & Ravazzani 2011; Hale, Dulek & Hale 2005; Stephens, Callish, Malone & 

Bailey 2005; Ulmer & Sellnow 2000; Benoit & Czerwins 1997; Suchman 1995; Quarantelli 

1988; Smart & Vetrinsky 1977). Det gör att fokus för vår modell ligger på kommunikation, 

både vilka informationskanaler som används för att kommunicera och innehållet i 

kommunikationen. Eftersom det i Tengblads (2002) studie framgår att Vd:ar i Sverige 

spenderar betydande delar av sin arbetstid på kommunikation vid normala omständigheter, 

anser vi att det är befogat att anta att de gör det även efter en GCV. Genom att vi i vår modell 

tar upp både kommunikationsvägar och innehållet, får vi en bred syn på hur företag som 

erhållit en GCV använder kriskommunikationsstrategier för att komma över en GCV.  

Det finns flera uppsättningar av kriskommunikationsstrategier som tagits fram i strävan att 

förklara vilket innehåll i kommunikationen som ger störst positiv effekt för företagens fortsatta 

drift (Coombs 2012, 2007, 2006; Benoit & Czerwins 1997; Suchman 1995). Dock förekommer 

det stora likheter mellan uppsättningarna, vilket gjort att vi har valt att använda oss av crisis 

response strategies (CRS) som är framtagna av Coombs (2012, 2007, 2006). Anledning till att 

vi valt just CRS är att de har flest likheter med de andra kriskommunikationsstrategierna och 

att de är grundade på en stark teoretisk grund genom attribution theory och institutionell teori.  

Nackdelen med befintliga kriskommunikationsstrategier som vi använder i modellen är att de 

är utformade i USA, vilket gör att de påverkats av den amerikanska kulturen. Det innebär att 

när vi applicerat strategierna har vi behövt ta hänsyn till att USA har en maskulin kultur och 

Sverige en fenimin (The Hofstede Centre 2014). Skillnaderna märks genom att svenska 

generellt sett inte är lika aggressiva och mindre benägna till konfrontation (The Hofstede 

Centre 2014). Det kom att påverka vilka strategier som ingår i vår modell och vilka vi ansett 

inte kommer användas i kommunikationen efter en GCV.  
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I vår modell använts attribution theory och institutionell teori som grund för hur företaget vill 

påverka intressenternas syn på företaget och situationen företaget befinner sig i. Metoden som 

teorier använder för att influera intressenters uppfattning är kommunikation. Båda teorierna 

behandlar därmed kommunikation som ett verktyg för att påverka intressenter uppfattning 

(Coombs & Holladay 1996). Attribution theory och institutionell teori har, som nämnt, använts 

för att skapa CRS men har även använts av andra forskare (Ki & Brown 2013; Massey 2001; 

Suchman 1995) och därför anser vi att teorierna är lämpliga i vår studie om kommunikation 

efter en GCV. 

Den institutionella teorin tar även upp varför intressenter har en väsentlig påverkan på företag 

och hur de kan ha inverkan på företaget möjligheter att existera (Deegan & Unerman 2011). I 

och med att om företaget inte lever upp till de förväntningar som intressenterna har, kommer 

företaget inte kunna säkerställa tillgängligheten på resurser (Deegan & Unerman 2011). 

Genom att kommunicera med intressenter som tillhanda har bolaget med resurser kan bolaget 

trygga tillgången på resurser och återfår intressenternas förtroende och sin legitimitet.  

Företag som erhållit en GCV befinner sig i en finansiellt känslig situation i och med att det 

varnas för att företaget troligtvis kommer att gå i konkurs, eller trädda i likvidation inom tolv 

månader. Vi anser att det är nödvändigt att undersöka om företag proriterar sina intressenter 

vid en kris eftersom tidigare studier visat att företag har begränsade resurser att lägga på 

hantering av krisen och därmed behöver prioritera (Herbane 2010; Hale, Dulek & Hale 2005). 

Eftersom företagen i vår studie redan är finansiellt utsatta finns det ett behov av att prioritera 

de nödvändiga intressenterna för att inte allokera ut resurser som är nödvändiga för företagets 

fortsatta drift. Det har lett oss in på andra teorier om företagsintressenter och dess betydelse för 

bolaget.  

Intressentteorin är en teori som behandlar hur personer eller grupper utanför företaget kan 

påverka, eller blir påverkade av att företaget försöker uppfylla sina verksamhetsmål. Den 

förklarar att företaget kommer ta hänsyn till intressenter, eftersom utan deras stöd kommer inte 

företaget kunna bedriva sin verksamhet (Deegan & Unerman 2011). Även legitimitetsteorin 

strävar efter att tydliggöra att företag tar hänsyn till samhällets behov i och med det som ger 

företaget legitimitet att existera. Skillnaden är att legitimitetsteorin behandlar samhället i stort, 

medan intressentteorin delar upp samhället i olika grupper (Deegan & Unerman 2011). 

Däremot anser vi inte att någon av dessa teorier är lämpliga i vår studie, eftersom de inte 
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erbjuder någon större förklaring till vilka intressentgruppers behov prioriteras av 

företagsledningen framför andra och utifrån vilka egenskaper prioriteringen görs vid en kris.  

Resursberoende teorin erbjuder förklaringar till vilka egenskaper hos intressenten, som gör att 

de kommer prioriteras och hur företaget måste anpassa sig för att behålla tillgången till resurser 

(Frooman 1999; Mitchell, Agle & Wood 1997; Pfeffer & Salancik 1978). Pfeffer och Salancik 

(1978) menar att resursberoende teorin tydliggör, att en intressent som besitter en resurs som är 

nödvändig för företagets verksamhet kommer prioriteras om den inte går att ersätta. Det gör att 

vi anser att dessa två teorier, resursberoende teorin och institutionell teori, bygger en bra grund 

för vår modell förklarandet av prioritering av intressenter.  

Alltså ligger resursberoende teori, institutionell teori och attribution theory som grund för 

modellen som ska uppfylla vårt syfte att förklara hur företag agerar efter en GCV.  

2.2 Val av forskningsansats  

Som framgår av problemformuleringen och syftet, är syftet med studien att förklara hur företag 

agerar för att överleva en GCV med fokus på kommunikation. Modellen som vi har utformat 

bygger på resursberoende teorin, institutionell teori och attribution theory, som kan förklara 

företagsledningens beteende vid en kris som GCV. När teori testas genom hypoteser mot den 

empiriska datan som samlats in för att se om teorierna kan förstärkas eller försvags kallas för 

en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2005). Vår studie kommer att genomföras med 

ett deduktivt angreppssätt, eftersom vi byggt vår modell på befintliga teorier som används 

inom crisis management som CRS och resursberoende teorin (Massey 2001; Coombs & 

Holladay 1996; Suchman 1995). Som nämnt ovan kommer den teori som 

kriskommunikationsstrategier utgår från USA och tidigare studier är även genomförda i USA 

(Ki & Brown 2013; Coombs 2006; Massey 2001). Det gör att forskningen inte är direkt 

applicerbar men ger indikationer på vilka strategier som kan användas vid kriser i Sverige. 

Hypoteserna har vi tagit fram genom teorierna samt genom egna diskussioner och egna idéer. 

Ett alternativt sätt att studera vårt fenomen hade varit att utgå ifrån observationer och skapa 

teorier utifrån de mönster som gått att utläsa (Saunders et al. 2009). I vårt fall hade det 

inneburit att vi observerat ledningar till företag som erhållit en GCV och undersökt om det 



 

 

 

25 

 

fanns ett mönster i företags agerande. Utan teorier som grund hade det varit svårt att utläsa 

vilka åtgärder som potentiellt har positiv inverka på företags överlevnad. Befintliga teorier kan 

därmed erbjuda vägledning kring vilka åtgärder som är av betydelse för den fortsatta driften 

efter erhållandet av en GCV.  

En del av vårt syfte är att skapa en modell som går att applicera på alla företag som erhållit en 

GCV. Om vi valt att göra en induktiv ansats hade ett mindre antal fall observerats och gjort 

resultaten svåra att generalisera (Saunders et al. 2009). Att kunna dra generella slutsatser vid en 

induktiv studie hade varit tidskrävande och vår studie är tidsbegränsad. Eftersom det finns 

tidigare studier och teorier som kan ge vägledning om hur företag agerar vid en kris och 

därmed efter en GCV, tillsammans med anledningarna ovan anser vi att det är lämpligt att 

använda oss av en deduktiv forskningsansats i vår studie för att uppfylla vårt syfte. När en 

deduktiv ansats används är det viktigt att ha en strukturerad metod för att studien ska kunna 

replikeras (Bryman & Bell), vilket har genomsyrat genomförandet av studien.  

Vid ett deduktivt synsätt ska undersökarna vara oberoende det som undersöks och inte lägga 

värderingar i det som studeras (Saunders et al. 2009). Som forskare kan man aldrig vara helt 

objektiv, utan våra erfarenheter och värderingar påverkar hur vi utformar och tolkar vår studie. 

För att vara oberoende det vi undersöker är det avgörande att vi vid genomförande av studien 

skapar förutsättningarna för objektivitet. Det innebär att vi minskar den skevhet som skulle 

uppstå när vi studerar den sociala verkligheten.  

Vår studie är av förklarade karaktär, vilket går att se i vårt syfte och i vår strävan att kunna 

generalisera våra resultat. Det har haft inverkan på insamlandet av empiriskt material och 

analysen av det. Alternativt till att förklara hur företag agerar efter en GCV hade varit att förstå 

varför företag agerar som de gör vid en GCV. Det hade inneburit att vi har fått tolka den empiri 

vi fått in med en metod som innebär att vi förlorat objektiviteten i studien. Det hade haft 

inverkningar på möjligheten att dra generella slutsatser och hade därmed inte uppfyllt syftet 

med vår studie.  
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2.3 Källkritik 

Vi har under hela studien när vi samlat in källor varit kritiska i den mån vi kunnat. De källor 

som vi använt oss av genom studiens gång har framför allt varit vetenskapliga artiklar, men 

även böcker och lagstiftning. I strävan att hålla en hög kvalité på den litteratur vi använder oss 

av, har vi enbart nyttjat vetenskapliga artiklar som blivit granskade av forskare inom samma 

område som artikeln berör innan publicering (peer reviewed). Ett ytterligare steg för att höja 

kvaliteten på de referenser vi använder är att undersöka den publicerande tidskriftens impact 

factor eller liknande index.  

Vi har använt oss av både artiklar och böcker från olika år för att kunna påvisa att det finns 

olika syn på exempelvis kriser genom olika tider. Vi anser att det varit väsentligt att ta med en 

del äldre artiklar då de hänvisas till i nyare forskning och är grunden till utvecklingen av 

teorier. I de fall vi har använt oss av Internetkällor, har vi genom dem tagit ett exempel för att 

lättare kunna påvisa vad vi menar. I de fall vi har haft internet källor utöver exemplen har vi 

ansett dem vara pålitliga.  
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen tydliggör vi att en GCV kan vara en kris för företagen. Därefter 

lyfter vi fram de teorier vi valt att använda för att bygga vår modell. Modellen över företags 

agerande introduceras och ur den härleder vi de hypoteser som kommer testas i den 

kvantitativa undersökningen.  

3.1 Teoretisk bakgrund 

En going-concern varning är en del i revisionsberättelsen där revisorn gör det tydligt att det 

finns tvivel kring företagets möjligheter till fortsatt drift (FAR 2013), för företagets intressenter 

(Holm & Birkholm Laursen 2007). En GCV är till för att tala om för intressenterna att 

företaget har problem. Anledningar till att företag får en GCV är bland annat att företaget lider 

av likviditetsbrist som gör det svårt att få den dagliga verksamheten att fungera. En annan 

anledning är att aktiekapitalet helt eller delvis är förbrukat, vilket tyder på att företaget har 

kapitalbrist. Ett stort mål för företaget är att kunna genera vinst till företagets aktieägare och 

genom att få en GCV kan detta mål hotas. Erhållandet av en varning är en stor händelse för de 

flesta företag. Det kräver handling och utan agerande kommer företagets chanser till att 

överleva bli svåra vilket kan leda till konkurs eller likvidation.  

Forskning om GCV har som nämnts tidigare i bakgrunden och problemdiskussionen, inte 

fokuserat på hur företag tar sig ur den situationen som GCV försatt dem i. Utan har istället 

tydliggjort att erhållande av en GCV är allvarligt för ett företag, eftersom 18,9 % av företag 

som gått i konkurs i Sverige har erhållit en varning (Håkansson & Petterson 2012). Den siffran 

skiljer sig dock markant ifrån hur det ser ut internationellt där 40-50 % av de som gått i 

konkurs faktiskt mottagit en GCV (Carey et al. 2008). Samma studie visar även motsatsen att 

mellan 80-90 % av de som fått en varning faktiskt inte går i konkurs utan fortsätter att existera 

(Carey et al. 2008). Eftersom GCV funktion är att varna om en potentiell konkurs eller 

likvidation, är det sannolikt att om företagsledningen inte agerar kan det leda till just konkurs 

eller likvidation. Det stämmer överens med forskning kring crisis management som visar om 

ledningen inte tar aktion, för motverka krisens påverkan, kan det leda till negativa effekter, 

som konkurs (James et al. 2011; Dutton 1986).  
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Som vi tidigare nämnt är att den enda handling vi identifierat, som forskare har kopplat till 

GCV, är bytet av revisorn som gett GCV i revisionsberättelsen. Tidigare forskning visar i 

vilken utsträckning som företag som fått en GCV har valt att byta revisor. Citron och Tafflers 

(1992) forskning visar, att det är 13 % av företagen, som har fått en GCV, som byter revisor. 

En undersökning som är gjord i Storbritannien mellan åren 1987 och 2001 visar att 77 stycken 

företag av 94 byter revisor efter att företaget har fått en GCV (Hudaib & Cooke 2005). 

Vanstraelen (2003) menar även hon att företag tendera att byta revisor efter att de har fått en 

GCV.  

Vid erhållandet av en GCV är företaget i en position där det behöver mer kapital för att 

fortsätta driften. Det gör att företaget är beroende av sina intressenter för att kunna överleva 

eftersom det är intressenterna som tillhanda håller företaget med de resurser som de behöver, 

bland annat kapital, arbetskraft och råvaror (Deegan & Unerman 2011; Mathews 1993). Att 

vara med om en kris, som vi anser att en GCV är, kan ha påverkan på företags rykte och 

legitimitet (Coombs 2012, 2007, 2006; Suchman 1995). Det kan leda till minskade intäkter och 

brist på arbetskraft (Mathews 1993). Det gör att omgivningens uppfattning om företaget och 

viljan att samarbeta som är avgörande för företagets överlevnad (Deegan & Unerman 2011; 

Jeurissen 2000). Det kommer sig av att intressenter är mindre mottagliga för att ha en relation 

med en organisation som de anser inte lever upp till de förväntningar som intressenten har. En 

annan anledning till att intressenter kan dras sig undan från relationer med organisationen kan 

vara risken och rädslan för krisen och att illegitimitet ska spridas sig till det egna företaget. 

Man tar istället avstånd för att minimera risken för spridning (Hudson 2008; Yu, Sengul & 

Lester 2008). Förväntningarna består av värderingar och normer kring vad som är lämpligt och 

önskvärt beteende hos organisationer (Deegan & Unerman 2011; Massey 2001; Jeurissen 

2000; Suchman 1995; Pfeffer & Salancik 1978; Dowling & Pfeffer 1975).  

Intressenterna har en påverkan på hur företaget fungerar, vilket leder till att företaget måste 

kommunicera till intressenterna angående varningen. Studier i crisis management visar att 

kommunikation gentemot omgivning och intressenter i början av en kris är betydelsefullt för 

organisations möjligheter att överleva krisen, minska skador på rykte och för framtida 

vinstmöjligheter (Coombs 2012, 2007, 2006; Johansen, Aggerholm & Frandsen 2012; 

Frandsen & Johansen 2011; Mazzei & Ravazzani 2011; Hale, Dulek & Hale 2005; Stephens, 
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Callish, Malone & Bailey 2005; Ulmer & Sellnow 2000; Benoit & Czerwins 1997; Suchman 

1995; Quarantelli 1988; Smart & Vetrinsky 1977).  

Inom området kriskommunikation har flertalet undersökningar gjorts kring innehållet i 

kommunikation och intressenters reaktioner på innehållet (Johansen, Aggerholm & Frandsen 

2012; Stephens et al. 2005; Massey 2001; Benoit & Czerwins 1997). Utifrån dessa studier har 

olika kommunikationsstrategier framkommit, bland annat crisis response strategies (Coombs 

2012, 2007, 2006), image restoration strategies (Benoit & Czerwins 1997) och repair 

legitimacy strategies (Suchman 1995). Trots att akademiker har döpt strategierna olika finns 

det tydliga likheter mellan dem. Alla strategier innehåller kommunikation kring förnekande av 

krisen, skylla på någon annan, ifrågasätta ansvar och ödmjukhet. Eftersom forskning visar att 

kommunikation till intressenter i samband med en kris har en relevant påverkan på företagets 

fortsatt drift, har vi valt att i vår modell över företagets agerade ta med 

kriskommunikationsstrategier som företagets åtgärder. Det gör att det blir relevant att använda 

den forskning och de teorier som finns inom crisis management för att bygga vår modell. För 

att vi ska kunna studera GCV inom området för crisis management måste vi konstatera att en 

GCV kan ses som en kris vilket följer i kommande avsnitt. 

3.2 Definition av GCV som kris 

Det finns många olika typer av definitioner på vad en kris är. Nedan följer de definitioner vi 

valt att använda oss av. 
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Definition av GCV som kris 

Hermanns 3 karaktärsdrag (1963) Uppfylls: 

Stort hot för företaget att nå sina mål X 

Kräver snabba beslut X 

Händelsen är oväntad (X) 

Pearson & Clairs 5 karaktärsdag (1998):   

Svårtydda orsaker och effekter   

Låg sannolikhet för att inträffa X 

Kort reaktionstid  X 

Ibland överraskande X 

Bättre el. sämre situation vid reaktioner är 

svårt att se X 

James, Wooten & Dusheks 2 karaktärsdag 

(2011)   

Sällsynt och betydelsefull händelse X 

Signifikant påverkan på intressenter X 

Tabell 1 Krisdefinition av GCV 

 En definition som fått stor betydelse inom forskningen för crisis management är Hermanns 

definition från 1963. Han tog fram tre karaktärsdrag som han ansåg urskilja en kris från ett 

vanligt problem. Det första är att hotet ska vara så pass stort, att det hotar företagets 

möjligheter att uppfylla målet med organisationen. Nästa är att en kris kräver att snabba beslut 

ska fattas och det tredje är att krisen kommer oväntat (Hermann 1963). Under senare tid har 

fler definitioner växt fram som tar upp andra kriterier för vad som är en kris.  

Pearson och Clair (1998) utökade antalet kriterier för vad en kris är till fem stycken. 

Kriterierna är svårtydda orsaker och effekter, låg sannolikhet för att inträffa, kort reaktionstid, 

ibland överraskande och svårt att se om reaktioner kommer göra situationen bättre eller sämre. 

En tredje definition som är framtagen av James, Wooten och Dushek (2011) är att en kris ska 

vara en sällsynt och betydelsefull händelse, samt att händelsen har en signifikant påverkan på 

intressenter.  

Enligt ovannämnda definitioner passar inte en GCV perfekt in på en händelse som kan vara en 

kris, vilket går att utläsa i tabell 1 Krisdefinitioner. Vid studerande av de olika kriterierna av 

kris ihop så kan en GCV uppfylla flera av dem. Enligt Hermanns (1963) definition uppfyller 
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GCV kravet att varningen hotar företagets möjligheter att nå sina mål i och med företaget inte 

tros överleva. Det finns flera mål som företag kan ha, det vanligaste är att generera vinst till 

ägarna så att de får avkastning på investerat kapital (Parrino & Kidwell 2009). Ett annat mål 

kan vara att det ska vara möjligt att driva verksamheten vidare. Enligt Citron och Taffler 

(1992) finns det ett samband mellan GCV och företagets bristande förmåga att uppfylla sina 

mål. En GCV kan hota företagets fortsatta drift (Börjesson, Fors & Nilsson 2005; Louwers, 

Messina & Richard 1999; Nogler 1995), och att bedriva företaget vidare är ett företagsmål.  

Däremot är troligtvis inte en GCV en överraskning för alla företag, som både Pearson och 

Clairs, (1998) och Hermann (1963) anser är ett kriterium för att händelsen ska vara en kris. I 

Pearson och Clairs definition passar GCV in i att det kan vara svårt att se om åtgärder kommer 

göra situationen bättre eller sämre, samt att det kan vara svårt att se vad som orsakat att 

företaget troligtvis inte kommer att överleva. Att GCV är ovanliga stämmer hos de flesta 

företag även om det finns undantag (Citron & Taffler 1992). Ett exempel på ett undantag är om 

företagets omgivning vet om att företaget är finansiellt stressat ökar sannolikheten för att 

företaget får en varning ökar.  

En GCV är en betydelsefull händelse eftersom den skickar ut signaler till intressenter och 

därmed påverkar intressenter på olika sätt, beroende på vilken intressent och vilken relation de 

har till företaget (James et al. 2011; Menon & Williams 2010; Blay & Geiger 2001). Forskare 

som har undersökt hur marknaden reagerar har fått olika resultat. Ogneva och Subramanyam 

(2007) menar att marknaden inte påverkas av GCV, medan bland andra Kausar, Taffler och 

Tan (2009) menar att marknaden påverkas av varningen. Det gör det svårt att veta vilka 

effekter varningen verkligen får. Det kan vara att banken inte blir villig att ge krediter (LaSalle 

& Anandarajan 1997).  

Det finns dock forskare som anser att en kris endast är en kris om intressenterna upplever det 

som en kris (Coombs 2012). Det kommer ifrån att intressenterna har en stor möjlighet att 

påverka företaget och om de upplever situationen som en kris, kommer de att agera utifrån det. 

Företagsårsredovisningar är till för att förmedla information till intressenter, dock läser inte 

alla intressenter den, vilket gör att intressenterna inte upptäcker att företaget har fått en GCV 

förrän de blir berörd av varningen. För de intressenter som läser revisonsberättelsen i 

årsredovisningen kan det vara svårt att tyda vad det som står i varningen vekligen betyder. 
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Enligt Hopwood et al. (1989) tenderar intressenter att se going-concern varningar som ett 

tecken på att företaget kan komma att gå i konkurs. Däremot kan vara svårt för intressenter att 

uppfatta GCV, anledningen till det är att formuleringen av en GCV kan vara otydlig (Arnedo, 

Lizarraga & Sánchez 2008; Carcello, Hermanson & Neal 2003). Carcello et al. (2003) visade 

att en betydande andel av GCV är otydliga i sin formulering eftersom, den inte klart och tydlig 

säger att det finns ett hot mot den fortsatta driften, vilket överensstämmer med Arnedo et al. 

(2008). Det är företagets ansvar att övertyga intressenterna att det inte förekommer någon kris 

inom organisationen (Ki & Brown 2013; Coombs 2012, 2007, 2006; Massey 2001; Suchman 

1995).  

Det många forskare är överens om är att, för att en händelse ska få kallas kris ska de som 

arbetar i miljön för händelsen uppfatta händelsen som en kris (Billings, Milburn & Schaalman 

1980). Dessutom är det företagets agerande som bestämmer hur stort utfallet av krisen blir 

(James & Wooten 2006; Dynes 1974 se Quarantelli 1988). Om företaget inte anser att det är en 

kris utan ett problem kommer, mängden energi och resurser som företaget väljer att lägga på 

händelsen att bli mindre (James et al. 2011; Coombs 2002).  

Att en GCV är ett tecken på att ett företag har ekonomiska svårigheter råder inga tvivel om i 

och med att anledningen till att en GCV ges är att företaget oftast lider av kapital- eller 

likviditetsbrist. Det går att utläsa i tabell 1 att en GCV uppfyller flera av kriterierna för vad en 

kris är och därmed är det möjligt att använda sig av crisis management för att undersöka 

företags agerade efter varningen (James et al. 2010; Pearson & Claire 1998; Hermann 1963). 

Som ovan nämnt råder det delade meningar kring i vems syn en händelse är en kris (Coombs 

2012; Billings et al 1980). Eftersom vi nu ser att going-concern varningar uppfyller flertalet av 

kriterierna för kris, går det att tolka en GCV som en form av kris, se tabell 1 Krisdefinition av 

GCV. Det innefattar bland annat James et al.s (2011) definition på kris som GCV. Vi gör 

antagandet att en GCV är en kris och därmed kan crisis management teorier appliceras på 

GCV. 
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3.3 Modell av företags agerande vid en GCV 

 

Modell 1 Företagsagerande vid GCV 

Syftet med modellen är att visa hur företag tenderar att agera efter att de erhållit en going-

concern varning. Modellen kommer att lägga fokus på hur företaget väljer att kommunicerar 

mot sina intressenter för att behålla deras stöd och tillgång till nödvändiga resurser. Tre 

stycken teorier ligger till grund för modellen, vilka är resursberoende teorin, institutionell teori 

och attribution theory. Resursberoende teorin kommer vi att använda för att förklara att företag 

som fått en GCV kommer att prioritera vilka intressenter som är mest betydelsefulla för 

företaget utifrån vilken utsträckning som företaget är beroende av intressenten (Pfeffer & 

Salancik 1978).  

Det finns forskare som anser att alla intressentgrupper ska behandlas lika (Mazzei & Ravazzani 

2011; Ulmer & Sellnow 2000; Hasnas 1998), vilket vi anser är svårt eftersom företaget har 

begränsade resurser att lägga på krishantering och kommunikation (Herbane 2010; Hale et al. 

2005). Det leder till att om intressenten har en resurs som företagets verksamhet är beroende av 

och inte går att ersätta eller få ifrån en alternativ källa, kommer företaget att se intressenten 

som hög prioriterad (Frooman 1999; Gray, Owen & Adams 1996; Pfeffer & Salancik 1978). 

Resursen som företaget är beroende av kan vara en råvara, kapital men även legitimitet (Pfeffer 

& Salancik 1978). Genom företagets beroendeställning kommer betydelsefulla intressenters 
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anspråk och åsikter om företaget vara organisationens fokus och därmed kommer mer resurser 

läggas på att förvalta dessa förhållanden (Frooman 1999; Mitchell et al. 1997; Gray et al. 1996; 

Pfeffer & Salancik 1978).  

Inom både institutionell teori och attribution theory används kommunikation som ett verktyg 

som kan utnyttjas för att övertyga intressenter om att ingen kris existerar, att intressenter 

upplever krisen mindre negativt eller ser organisationen i mer positivt ljus (Coombs & 

Holladay 1996). Kommunikation är, inom institutionell teori, en metod som används av företag 

för att erhålla legitimitet från intressenterna, genom att tydliggöra att företagets agerande följer 

sociala normer och värderingar (Deegan & Unerman 2011; DiMaggio & Powell 1983). Det 

innebär att vid en kris är kriskommunikationens uppgift att påverka intressenternas syn på 

företaget och krisen (Massey 2001; Coombs & Holladay 1996; Suchman 1995).  

Attribution theory är användbart för att förklara sambandet mellan kristypen (GCV) och val av 

crisis response strategies (CRS) (Coombs & Holladay 1996). Enligt teorin kommer 

omgivningen att bedömda organisationer utifrån tre egenskaper, stabilitet, extern kontroll och 

intern kontroll (Coombs & Holladay 1996; Weiner, Perry & Magnusson 1988; Weiner 1985). 

Stabilitet relaterar till om företaget ofta hamnar i krissituationer (ostabilt) eller sällan (stabilt). 

Ostabila företag drar sig andra företag att samarbeta med på grund av spridningsrisken (Yu, 

Sengul & Lester 2008). Om orsakerna bakom krisen ligger utanför företagets kontroll hör ihop 

med egenskapen extern kontroll. Hög grad extern kontroll innebär att organisationen har 

mindre ansvar för krisen (Coombs & Holladay 1996). Den interna kontrollegenskapen är 

relaterad till i vilken grad intressenter upplever att företaget avsiktligt orsakat krisen (Weiner 

1985). I den grad intressenterna upplever att egenskaperna är närvarande hos företaget kommer 

avgöra intressenternas syn på företaget (Coombs & Holladay 1996; Weiner 1985). Denna syn 

kommer att påverka vilken crisis response strategi som företaget väljer att använda (Coombs 

2007, 2006). McDonald, Sparks och Glendon (2010) genomförde en studie som visade att 

kriser som orsakades av något som låg inom företaget kontroll får mer negativa reaktioner än 

andra kriser. En GCV är en kris som ligger internt men har extern påverkan på intressenter. 

Om anledningen till GCV ligger inom företagets kontroll eller inte varierar med anledningen 

till varningen. I vår modell kommer institutionell teori och attribution theory förklara vilka 

strategier företaget använder för att överleva going-concern varningen och behålla 

intressenternas stöd.  
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3.3.1 Identifiera relevanta intressenter 

I modellen ser vi att företag kommer att identifiera relevanta intressenter genom pil 1. Företag 

identifierar relevanta intressenter eftersom företag har begränsade resurser. Företag som får en 

GCV har ofta brist på resurser vilket gör att företaget måste identifiera relevanta intressenter 

och på det viset kommunicera med dem. 

Inom crisis management har det under längre tid varit populärt att använda intressentteorin, för 

att förklara varför intressenter påverkas av att företag är i kris, vilket gör att företaget därmed 

tar sina intressenter med i beräkningarna när företagsledningen bestämmer åtgärder för att 

hantera krisen (D´Aveni & MacMillian 1990; James & Wooten 2006; Hudson 2008), vilket 

representeras av pil 1. Vid uppbyggnaden av vår modell har vi valt att använda oss av 

resursberoende teorin och institutionell teori för att motivera varför intressenterna är 

betydelsefulla vid krishantering. För att ledningen ska veta på vilken intressent de ska spendera 

sin tid och energi på behöver de rangordna intressenterna, efter vem som anses viktigast och 

vems anspråk som ska prioriteras (Mitchell et al. 1997). Resursberoende teorin visar att 

intressenter som företaget är beroende av kommer att prioritetas vare sig de är interna eller 

externa intressenter (Frooman 1999; Pfeffer & Salancik 1978).  

En undersökning av D´Aveni och MacMillan (1990) visar att de företag som överlever vid en 

kris, där efterfrågan på produkter har minskat, har chefer som fokuserat mer på den yttre 

miljön kring företaget med kunder och andra intressenter. I jämförelse med chefer i företag 

som gått i konkurs, som fokuserat mer på den inre miljön. Innan kriser uppstod var det inte stor 

skillnad på hur cheferna i de överlevande och de konkursdrabbade företagen styrde. Det är 

efter att krisen har slått till som cheferna agerat på olika sätt (D´Aveni & MacMillian 1990). 

James och Wooten (2006) menar att det är relevant för företaget att fatta beslut beroende på 

den yttre miljön med intressenter eftersom det är de som påverkar företaget i fråga om tillgång 

till resurser. Den yttre miljön blir då väsentlig för att inte försättas i konkurs (Shirastava & 

Mithoff 1987). 

Företag behöver enligt både institutionell teori och resursberoende teorin sina intressenter för 

att få legitimitet och andra resurser (Deegan & Unerman 2011; Coombs & Holladay 1996; 

Pfeffer & Salancik 1978). I och med att organisationer är i en beroendeställning till sina 

intressenter, kan de intressenter som har makt över företaget, påverka företaget i försök att 
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gynna sina egna intressen (Frooman 1999). Det gör att företag kommer att ta hänsyn till de 

intressenter som de är mest beroende av och som därmed kan påverka dem i störst utsträckning 

(Gray et al. 1996). 

Vem som är och vem som inte är en intressent har akademiker länge försökt förklara, vilket 

gör att det finns både breda och smala definitioner på begreppet (Mitchell et al. 1997). En av 

de mest välkända definitionerna av intressenter är av Freeman (1984) och han menar att en 

intressent är en person eller grupp som kan påverka, eller påverkas av, att företaget försöker nå 

sina mål. Det är ett brett sätt att se på intressenter och inkluderar många grupper som företaget 

ska vara uppmärksamma på och i vissa fall ta hänsyn till. I Freeman och Reeds (1983) artikel 

tar de upp Stanford Research Institute (1963) definition av en intressent som en grupp utan 

vars stöd organisationen inte skulle överleva, vilket är en smalare syn på intressent.  

En annan definition är att en intressent är någon som har ett legitimt krav på organisationen 

genom de etablerade utbytesrelationerna som finns mellan företag och intressent (Hill & Jones 

1992). En intressent är någon som förser företaget med en nödvändig resurs och förväntar sig 

att deras intressen ska tillgodo ses av företaget. I Hill och Jones (1992) definition är 

intressenter bara de som har ett förhållande med företaget som bygger på legala kontrakt och 

inte moraliska. Deras syn på intressenter är en smalare och inkluderar färre grupper av 

intressenter. 

Två begrepp som Mitchell et al. (1997) kommer fram till återkommer i definitionerna av 

intressenter är makt och legitimitet (Freeman 1984; Clarkson 1995). Max Webers (1947, s. 

152) välanvända definition av makt är “the probability that one actor within a social 

relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance”. Maktförhållandet 

mellan två parter är inte fast utan förändras med tiden (Mitchell et al. 1997). Legitimitet kan 

definieras som förväntningen att en organisations beteende ska passa inom ramen för socialt 

konstruerade normer och värderingar (Deegan & Unerman 2011; Suchman 1995). Dessa två 

faktorer spelar roll för att bestämma vilka intressenter som är relevanta menar Mitchell et al. 

(1997), vilket stämmer in på resursberoende teorin. Enligt Froomans (1999) ramverk över hur 

intressenter kan påverka organisationer kommer de med mest makt har störst möjlighet att 

influera företaget och deras anspråk måste därmed bejakas för att inte mista en nödvändig 

resurs.  
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Mitchell et al. (1997) anser att för att chefer ska kunna rangordna sina intressenter för att se 

vilka som de ska lägga mest tid och energi på ska man även ta hänsyn till hur brådskande varje 

intressents anspråk på företaget är. Brådskande är den aspekt som tar upp i vilken grad som 

intressentens anspråk kräver omedelbar uppmärksamhet (Mitchell et al. 1997). Genom att 

utnyttja attributet brådskande vid prioritering av intressenter kan, för företaget, onödiga 

kostnader undvikas. Det kan vara förseningskostnader och avtalsbrott. Vi väljer att använda oss 

av Mitchell et al.s (1997) intressent förklaring eftersom de ger förklaring till hur företag 

rangordnar intressenter och hur företag prioriterar och identifierar intressenter utifrån de tre 

attributen makt, legitimitet och brådskade. 

Utifrån de tre attributen makt, legitimitet och brådskande, har Mitchell et al. (1997) gjort en 

modell för hur chefer kan rangordna sina intressenter. Chefernas har en central roll beroende 

på att hur de upplever att attributen finns i deras intressenter, eftersom det är avgörande för 

rangordningen (Mitchell et al 1997). Även Tashman och Raelin (2013) anser att intressenter 

kan identifieras utifrån dessa tre attribut och hur chefer uppfattar dem. Dock har Tashman och 

Raelin (2013) byggt vidare på Mitchell et al.s (1997) idé, att även intressenternas uppfattning 

av attributen kommer påverka hur intressenten rangordnas av chefer. Vi har dock valt att hålla 

oss till Mitchell et al.s (1997) ramverk eftersom vi enbart kommer att studera företagets syn på 

vilka intressenter som behöver prioriteras. Intressenterna kommer att rankas från de som inte 

har några av attributen, därmed inte är några intressenter, till de som har alla tre och därmed är 

de högst prioriterade. Det har lett till följande hypoteser. 

Hypotes 1a: Intressentens innehav av makt över företaget är positiv korrelerat till högre 

prioritering av intressenten.  

Hypotes 1b: Intressentens innehav av ett legitimt anspråk på företaget är positivt korrelerat till 

högre prioritering av intressenten.  

Hypotes 1c: Intressentens innehav av ett brådskande anspråk på företaget är positivt 

korrelerat till högre prioritering av intressenten.  

Hypotes 1d: Intressentens innehav av flera av attributen, makt, legitimitet och brådskande 

anspråk, är positivt korrelerat till högre prioritering av intressenten. 
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3.3.1.1 Intressentgrupper 

I modellen visas det att företag identifierar relevanta intressenter genom pil 1. Vi har genom 

Mitchell et al.s (1997) teori namngett och beskrivit sju grupper av intressenter som har mellan 

en till tre av karaktärsdragen, se tabell 2 Överblick intressentgrupper. Orsaken till att vi valt att 

utnyttja denna gruppering för att identifiera intressenter som vi anser är relevanta för att företag 

ska överleva krisen och återfå intressenternas förtroende är att den tar upp makt, legitimitet och 

hur brådskande anspråket är. Det anser vi är en bra grund för att känna igen vilka intressenter 

som företag kommer att fokusera på, eftersom de kommer påverka företags möjligheter att 

överleva. 

Mitchell, Agle & Wood 1997 Intressentgrupper 

Intressentgrupper Karaktärsdrag Maktfördelning 

Vilande intressenter Makt Låg grad ömsesidigt beroende 

Tystlåtna intressenter Legitimitet Företaget har makten 

Krävande intressenter  Brådskande Låg grad ömsesidigt beroende 

Dominanta intressenter  Makt & Legitimitet 
Hög grad ömsesidigt beroende/ 

Intressenten har makten 

Beroende intressenter  Legitimitet & Brådskande Företaget har makten 

Hotande intressenter  Makt & Brådskande Intressenten har makten 

Definitiva intressenter  Makt, Legitimitet & Brådskande 
Hög grad ömsesidigt beroende/ 

Intressenten har makten 

Tabell 2 Överblick intressentgrupper 

 Vilande intressent (Dormant stakeholders) beskriver Mitchell et al. (1997) som intressenter 

som anses av chefer inneha attributet makt. Det innebär att de är i en sådan position att de kan 

utöva sin vilja på företaget, dock har de för tillfället inget legitimt och brådskande anspråk på 

företaget. Denna grupp har oftast en liten eller ingen relation med företaget, men får 

intressenten ett anspråk på företaget, gäller det för chefer att vara uppmärksamma, då 

intressenten antingen blir en dominant- eller hotande intressent. I denna kategori kan före detta 

anställda tillhöra och de kan bli en prioriterad intressent om de väljer att utnyttja sin makt. Det 

kan vara genom att prata med media i negativ mening, hota med våld, strejk eller stämningar 

(Mitchell et al. 1997). 
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Tystlåten intressent (Discretionary stakeholders) är däremot en intressent som har ett legitimt 

anspråk, men det är inte brådskande och intressenten har inte den makt som krävs för att driva 

igenom sitt anspråk, se tabell 2 ovan (Mitchell et al. 1997). Det gör att det inte finns något 

behov hos chefer att lägga varken tid eller energi på denna intressentgrupp. Exempel på aktörer 

som kan tillhöra denna grupp är välgörenhetsorganisationer (Mitchell et al. 1997). Intressenter 

som tillhör gruppen tenderar att försöka påverka företaget genom en tredje part som har större 

makt i relation till företaget och därmed kan ställa krav (Frooman 1999). Ett exempel är 

StarKist fall där en miljöorganisation som uppmuntrade kunder till bojkott av StarKist 

produkter på grund av att tonfisken var fiskad med metoder som gjorde stor skada på djurlivet 

(Dolphin-Safe But Not Ocean-Safe 2008). 

Krävande intressenter (Demanding stakeholders) är den sista gruppen intressenter som bara 

har ett av karaktärsdragen och det är de anses ha ett anspråk som är brådskande (Mitchell et al. 

1997). Gruppen har varken makt eller ett legitimt krav på företaget. Därmed är intressenten 

bara irriterande för chefer och fordrar ingen uppmärksamhet. Det kan vara en ensam 

demonstratör utanför ett företag eller myndighet (Mitchell et al. 1997). 

Dominanta intressenter (Dominant stakeholders) är intressenter som chefer upplever har både 

makt och legitimitet. När akademiker har försökt göra en smalare definition på intressenter är 

det den grupp man syftar på (Freeman & Reed 1983; Hill & Jones 1992). Dominanta 

intressenter kommer vara prioriterade av chefer, eftersom de kan utöva makt över företaget och 

har en legitim anledning till att göra det, se tabell 2. I denna grupp hittar vi stora ägare och 

betydande kreditgivare, men även förespråkare för anställda och representanter för kommun 

och stat (Mitchell et al. 1997). Medlemmarna i denna grupp har nära relationer med företaget, 

exempelvis genom att ha en representant i styrelsen. Maktförhållandet mellan företag och 

intressent är karaktäriserat av att antingen intressenten har mest makt eller att de har en hög 

grad ömsesidigt beroende (Frooman 1999).  

Beroende intressenter (Dependent stakeholders) är karaktäriserade av att de har ett brådskande 

och legitimt anspråk på företaget. Dock saknar intressenterna makt att utöva sitt anspråk, vilket 

gör att de är beroende av att företaget eller en tredje part hjälper dem (Mitchell et al. 1997). Ett 

bra exempel är BPs oljeutsläpp i den mexikanska golfen som orsakade problem hos djurliv och 

befolkning. Här fick lokalbefolkningen hjälp av rättsystemet att driva igenom sina anspråk på 
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BP (Bakslag för BP om skadestånd 2014). Enligt Frooman (1999) är detta intressenter som 

kommer använda sig av indirekta påverkningsstrategier för att influera företaget, alltså ta hjälp 

av en tredje part, som domstol, för att få sitt anspråk tillgodosett.  

Hotande intressenter (Dangerous stakeholders) framställs av Mitchell et al. (1997) som 

intressenter med makt och ett brådskande anspråk, dock saknar anspråket legitim grund. Det 

gör att denna grupp kan försöka tvinga till sig uppmärksamhet från chefer genom våldsamma 

strejker, sabotage eller i värsta fall terrorism. Detta möjliga beteende hos gruppen gör det 

väsentligt för chefer att identifiera medlemmarna men inte kännas vid dem (Mitchell et al. 

1997). Identifiering gör det möjligt att minimera risker och ha planer för hur man ska agera på 

plats i fall något skull hända. 

Definitiva intressenter (Definitive stakeholders) är den sista gruppen intressenter och uppfattas 

av chefer som att inneha alla tre attributen, makt, legitimitet och ett brådskande anspråk. Det 

gör medlemmarna i gruppen till de högst prioriterade för företagets chefer. Det troliga är att 

medlemmar från grupper med två attribut kommer att förvärva det tredje attributet och därmed 

stiga i prioritering. Framförallt kommer intressenter som är klassade som dominanta 

intressenter få sitt anspråk omklassificerat till brådskande och bli definitiva intressenter 

(Mitchell et al. 1997). 

Utifrån grupperna som Mitchell et al. (1997) har beskrivit har vi valt att analysera hur 

maktfördelningen kan se ut i relation mellan parterna för att kunna relatera till ramverket av 

Frooman (1999). Frooman (1999) har identifierat påverkningsstrategier hur intressenter 

påverkar företagen att få sina intressen tillgodosedda. Intressentklassificeringen, vilka attribut 

och hur vi upplever maktfördelningen finns sammanfattat i tabell 2, Överblick 

intressentgrupper. Vi har kommit fram till intressentgrupper som besitter ett av attributen, 

makt, legitimitet och brådskande, kommer att ha lågt ömsesidigt beroende eller har företaget 

makten, vilket är synligt i tabell 2. Det gör att de intressenterna blir lågprioriterade.  

Grupper som har två eller tre av karaktärsdragen, makt, legitimitet och brådskande, kommer ha 

förhållanden med företaget där makten antingen är jämt fördelad mellan parterna eller att 

intressenten innehar mest makt. Undantaget är beroende intressenter där företaget besitter 

makten eftersom enligt Mitchell et al. (1997) behöver den en tredje part för att driva igenom 
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sina anspråk på företaget. Framför allt är det dominerande intressent som kommer att vara de 

högprioriterade intressenterna utöver de intressenter som klassas som definitiva intressenter. 

Det är svårt att skilja på vilka intressenter som är definitiva och dominanta intressenter 

eftersom det enda som skiljer intressenterna åt är attributet brådskande anspråk. Det 

brådskande anspråket skiljer sig åt från tid till tid vilket gör att den avgörande skillnaden 

påverkas av en viss händelse, därmed anser vi att de kommer att ha liknande fördelning av 

makt. I pil 1 avser vi att undersöka om företagsledningen identifierar relevant intressenter vid 

en GCV. 

3.3.1.2 Identifierade intressenter 

I modellen ser vi att företags identifiering av relevanta intressenter påverkas av vilken 

ägarstruktur som företaget har. Det visas genom pil tre i modellen. Företagets ägarstruktur 

påverkar vilka intressenter som identifieras eftersom ägarstukturen påverkar hur stort 

inflytande företagets ägare har över företaget. Ägare som har stort inflyttande över företaget 

påverkar ledningen i den riktning de vill att företaget ska gå och på det sättet påverkar 

ledningens identifiering av intressenter av ägarens intresse. Genom att använda ramverket gjort 

av Mitchell et al. (1997) har vi kommit fram till nio intressenter som är av värde för vår studie, 

se tabell 3, Intressenternas Attribut. Baserat på denna identifiering kommer kodningen av 

intressenter göras, se tabell. 
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Identifierade intressenter och deras attribut 

Intressent Maktfördelning mellan parterna Innehav av attribut 

A. Majoritetsägare Hög grad ömsesidigt beroende Makt, legitimitet, brådskande 

B. Minoritetsägare Företaget har makten Legitimitet, brådskande 

C. Styrelse Hög grad ömsesidigt beroende Makt, legitimitet, brådskande 

D. Bank Intressenten har makten Makt, legitimitet, brådskande 

E. Kreditgivare Hög grad ömsesidigt beroende Makt, legitimitet, brådskande 

F. Leverantör Företaget har makten  Legitimitet 

G.Nödvändig leverantör Hög grad ömsesidigt beroende Makt, legitimitet, brådskande 

H. Kunder Intressenten har makten Makt, legitimitet, brådskande 

I. Revisor Företaget har makten Legitimitet, brådskande 

J. Staten Intressenten har makten Makt, legitimitet, brådskande 

K. Anställda Företaget har makten Legitimitet, brådskande 

Tabell 3 Intressentens attribut 

Ägarens (A, B) roll som en relevant intressent känns självklar i och med att ägarna har satsat 

kapital i verksamheten och en going-concern varning hotar ägarnas möjlighet att öka kapitalet, 

eller få tillbaka investerat kapital (Parrino & Kidwell 2009). I företaget kan ägare ha inflytande 

på olika sätt över företaget eftersom ägarskap kan vara spritt eller koncentrerat. När bolag har 

koncentrerat ägande och en individ eller institution äger majoriten av företaget, kommer den 

ägaren ha större möjligheter att påverka. Det gör att maktfördelning ser olika ut mellan 

majoritets- (A) och minoritetsägare (B) (Elijido-Ten et al. 2010; Hendry 2005; Frooman 1999). 

Båda formerna av ägare har ett legalt anspråk på företaget, vilket gör att de innehar attributet 

legitimitet. Ur brådskande synpunkt kommer inte alla ägare att besitta det attributet, utan det 

beror på ägarens anledning till att investera i bolaget. Ägare som investerat för att snabbt få 

avkastning på sin investering kan upplevas ha ett brådskande anspråk medan ägare som vill 

aktivt driva verksamheten har ett mer långsiktigt perspektiv på sitt anspråk. En mer långsiktig 

syn på investeringen gör att ägarens anspråk inte är brådskande.  

Vi anser att majoritetsägare och företagsledningen är ömsesidigt beroende av varandra, 

eftersom företaget behöver kapital och ägaren behöver företaget för att få kapitalet att växa. 

När företagsledningen ska prioritera intressenterna kommer majoritetsägarna på första plats, 

medan minoritetsägarna prioriteras något efter majoritetsägare, bank, nödvändiga leverantörer 

och kunder. Majoritetsägarna kommer att prioriteras högt vid en kris eftersom företaget 

behöver ägarnas resurser, dessutom har majoritetsägarna större insyn. Ägarna behöver 

visserligen inte ett speciellt företag men de behöver ett företag. Om företaget går dåligt blir det 
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svårt att sälja aktierna. Minoritetsägarna prioriteras inte lika högt upp eftersom de inte har lika 

stort inflyttande över företaget som majoritetsägarna har, samt att det är lättare för 

minirotetsägare att sälja sina aktier. Det gör att företaget då kan få nya ägare som är villiga att 

investera i verksamheten. 

Den tredje intressenten är styrelsen (C) och vi anser den som central för företagsledningen vid 

krishantering, eftersom styrelsen har yttersta ansvaret för aktiebolaget och ska fatta beslut i 

ägarnas intressen (Keisu & Stattin 2009; Aktiebolagslagen 2005:551). Det gör att styrelsen 

kommer ställa krav på och övervaka företagsledningen, för att inte själva bli 

betalningsansvariga på grund av att företaget missköts. Både styrelsen och företagsledningen är 

beroende av varandra och därmed kommer styrelsen påverka företagsledningens arbete genom 

att ställa villkor. Företagsledningen är underställd styrelsen och kommer därmed behöva ta 

med styrelsens åsikter i beräkningen när de beslutar om strategier. Som huvudansvarig för 

företaget, kommer styrelsen har ett legitimit anspråk gentemot företagsledningen genom 

lagstiftning (Aktiebolagslagen 2005:551). I lagstiftningen står det att styrelsen kan bli 

personligt betalningsansvariga för företaget om styrelsen inte gör det som de enligt lagen ska 

göra, vilket gör att styrelsen behöver vidta snabba åtgärder, exempel uppkorrigering en 

konrollbalansräkning när företaget har förbrukat aktiekapitalet. Det gör att styrelsen har ett 

brådskande anspråk vid vissa situationer. Styrelsen kommer att prioriteras sist tillsammans med 

leverantör och revisorn. Styrelsens låga prioritering beror på att styrelsen ska ha insyn i 

företaget och vara uppmärksam på vad som händer. Därmed kommer styrelsen vida ta de 

åtgärder som enligt lag behövs göras. 

Det är inte enbart förtagets ägare som står för företags långsiktiga finansiering utan även 

externa kreditgivare. Vi har identifierat två stycken vilka är banken (D) och kreditgivare (E). I 

många företag är kreditgivarna en avgörande källa för kapital. I relationen mellan företag och 

banken (D) är det intressenten som har makten. Det beror på att banken avgör när företaget ska 

betala sina krediter till banken och kan inte företaget göra det, kommer banken att ansöka om 

att företaget ska gå i konkurs för att banken på det viset ska få in pengarna som företaget är 

skyldig. Dessutom har revisonsberättelsen ett värde inom bankväsendet eftersom den används 

som verktyg för att besluta om möjliga lån (Aychouh & Persson 2004). Kreditgivaren har 

enligt en studie valt att inte ge ytterligare kredit efter GCV (LaSalle & Anandarajan 1997) 

vilket påverkar företagets finansiering. Däremot om man ser till befintliga lån kan banker 
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möjligen ändra företagets låneränta och ändra företagets möjligheter att få övertrassera 

checkräkningskonton.  

Det som gör det svårt för kreditgivare att överge företaget är att det minskar chanserna att de 

kommer få tillbaka utlånat kapital (Elijido-Ten et al. 2010). Genom att det mellan kreditgivare 

och företaget finns ett kontrakt, som gör att kreditgivaren har ett legitimt anspråk att erhålla 

ränta och amorteringen beroende på kontraktsvillkoren. Vid kreditgivaren (E) råder en likande 

maktfördelning som i förhållandet med minoritetsägare. Det innebär att de två parterna är i hög 

grad beroende av varandra (Elijido-Ten, Kloot & Clarkson 2010). Vid ett kontraktbrott, 

exempel försenade betalningar, har kreditgivaren ett anspråk som kan ses som brådskande, om 

det förekommer en situation där kreditgivare har svårt att erhålla betalning. Kreditgivaren 

liknar minoritetsägarna vilket gör att kreditgivaren prioriteras på en lägre nivå precis som 

minoritetsägare gör. 

Den andra formen av finansiering som företag har är kortsiktig och erhålls genom kredit på 

inköp eller avbetalning (Thomasson, Arvidson, Carrington, Johed, Lindquist, Larsson & 

Rohlin 2010). Det gör att företags leverantörer är relevanta intressenter, men i olika grad, 

beroende på hur nödvändig resursen som de tillhandahåller är för företaget (Frooman 1999). 

Därmed har vi valt att även dela in leverantörer i två klasser, leverantör och nödvändig 

leverantör. Klassen leverantör (F) karaktäriseras av att företaget är i en maktposition, eftersom 

företaget har lätt att ersätta dem. I denna relation finns ett legitimt anspråk men leverantörer 

kommer ha svårt att driva igenom det eftersom företag har makten att ersätta dem och därmed 

inte kommer anse anspråket som brådskande.  

Nödvändig leverantör (G) blir alltså de som levererar en resurs som företaget är beroende av 

och som är svår att ersätta. Om makten mellan parten är jämt fördelad eller till intressentens 

fördel beror på hur stor andel av leverantörens intäkter företaget står för (Elijido-Ten et al. 

2010). I och med företagets beroendeställning kommer företaget behöva nödvändiga 

leverantörers stöd, vilket ger legitimitet åt dessa leverantörers anspråk. Av samma anledning 

kommer intressentens anspråk vara brådskande eftersom företaget inte har råd att skada 

relationen med den nödvändiga leverantören. Den nödvändiga leverantören (G) kommer 

prioriteras högt eftersom att de påverkar stora delar av den dagliga verksamheten och gör att 

företaget kan nå ut med sina varor. Dessutom är det svårt att få tag på en ny nödvändig 
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leverantör för företaget om de skulle förlora den nödvändiga leverantören. Intressenten 

leverantör (F) prioriteras lägre eftersom det finns fler leverantörer av denna typ som företaget 

kan anlita och på kortsikt är det inte leverantören som är avgörande för om företaget lever 

vidare eller inte. 

Det omvända förhållandet gäller för företagets kunder (H). Förhållandet mellan kund och 

företag är till kundens fördel, eftersom bolagets intäkter kommer från kunderna. Det gör att 

företaget kommer uppleva att kunderna kan avbryta relationen, eller hota med att avbryta 

relationen, om inte vissa villkor uppfylls (Frooman 1999). Det gör att företaget kommer 

anpassa sina strategier för att kunder ska uppleva att deras villkor och behov av information 

blir tillgodosedda (Mazzei & Ravazzani 2011). Vid förekomsten av ett kontrakt har kunden ett 

definitivt legitimt anspråk gentemot företaget, som kan bli brådskande, om kundens behov av 

resursen akut. Kunden kommer att prioriteras tillsammans med den nödvändiga leverantören 

eftersom kunden också är en viktig del av företagets verksamt. Om kunderna inte får sina varor 

kommer inte heller några pengar in i företaget och då blir situationen för företag med GCV en 

större kris än vad det redan är. 

Revisorn (I) är en intressent som vi upplever är intressant att undersöka i samband med en 

going-concern varning, eftersom det är revisorn som har utfärdat varningen. Sannolikheten för 

att företaget byter revisor efter erhållen GCV ökar enligt Carey et al. (2008), Vanstraelen 

(2003) samt Citron och Taffler (1992). Det indikerar att företag har mer makt än revisorn. 

Eftersom företaget har möjlighet att ersätta revisorn med en annan. Anledningen bakom bytet 

kan vara förlorat förtroende för revisorn i och med GCV eller att företaget ser det som en 

möjlighet att skylla utfärdandet på revisorn (Coombs 2012, 2007, 2006). Enligt revisionslagen 

(SFS 1999:1079) behöver företag som måste upprätta en årsredovisning anlita en revisor, 

vilket gör att företagets utsedda revisor har ett legitimt anspråk. Däremot har företag som gör 

ett årsbokslut (förenklad årsredovisning) inte enligt lag krav av en revisor och revisorn har 

därmed inte legitimit anspråk på dessa mindre företag. Det anspråk som revisorn har mot 

företaget är i normalfallet inte brådskande men kan bli det om revisorn inte får betalt för sitt 

uppdrag. Revisorn kommer att prioriteras bland de sista intressenterna. Det beror på att det är 

viktigt för företaget att ha en revisor så att företaget visar sig trovärdig mot andra intressenter 

trots GCV. Det spelar dock ingen roll vem det är som är revisor utan bara att företaget har en 

revisor. 
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Staten (J) är ytterligare en intressent att undersöka vid GCV, eftersom staten har en stor 

påverkan på företaget. Inom intressenten staten ingår alla myndigheter och kommuner. Staten 

styr hur företaget får agera och ska följa de riktlinjer som staten ut ger. Det är intressenten som 

har makten, eftersom det kan påverka företagets framtid. Om företaget missköter kontakten 

med staten kan det få ödestigna konsekvenser för företaget. Det kan vara att de får indragen F-

skatt sedel och på det viset inte kan fortsätta sin verksamhet. Intressenten innehar alla tre 

attributen makt, legitimitet och brådskande anspråk. Staten kommer att rangordnas så den 

hamnar efter precis innan de anställda i rangordningen. 

En central del i ett företag är de anställda (K), vilka är beroende av företag för jobb och lön. 

Företaget är naturligtvis beroende av arbetskraft men företag kan sätta villkoren för samarbetet 

och har ett urval av människor de kan välja att anställa. Det gör att personalen är i en position 

där de behöver hjälp av en tredje part för att påverka företaget. Fackföreningar är en part som 

aktivt används av anställda för att influera cheferna. Som anställd existerar ett legitimt anspråk 

gentemot företaget på grund av anställningsavtal mellan parterna. Vid brott mot detta avtal kan 

anställdas krav mot företaget bli brådskande, vilket kravet inte är under normal drift. De 

anställda kommer att prioriteras i mitten av alla intressenter. Det beror på att företaget ser de 

anställda som en viktigt källa till att företaget kan hjälpa kunderna. Det är dock företaget som 

har makten, vilket gör att företaget kan prioritera sina ägare på det viset att de blir uppsagda på 

grund av att företaget inte har råd att hålla kvar dem. 

I början av detta avsnitt nämndes att vi studerar pil 3 i modellen för att undersöka om företags 

ägarstruktur påverkar prioriteringen av de identifierade relevanta intressenterna. Exempelvis 

kommer företagens storlek och hur många branscher företagen är aktiva i, att påverkar hur 

komplext företaget är (Massey 2001), vilket i sin tur påverkar intressentrelationer. När 

huvudägaren är en familj eller en ensam stor ägare, tenderar ägaren också att vara mer villig att 

satsa ytterligare kapital i verksamheten om det skulle behövas. Det har att göra med att bolaget 

kan stå för familjens försörjning och därmed har företagets fortsatta drift en betydande 

inverkan på ägarens framtid. Bolag kan även vara ägarledda vilket innebär att ägaren är med i 

företagsledningen. Enligt Fama och Jensen (1983) kommer dessa ägare att vara mindre 

risktoleranta eftersom de troligtvis har mer av sin förmögenhet knuten till företaget. Det 

kommer att inverka på i vilken utsträckning dessa ägare är villiga investera mer pengar för 
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företagets överlevnad. Inom grupperna familjeföretag och ägarledda företag finns det stor 

variation i vad målet med verksamheten är, i vissa fall att ha en försörjning och i andra fall att 

driva företaget till dess maximala potential (Johansson & Lewin 1992). Beroende på vad målet 

med verksamheten kan det därmed få utslag i vilka åtgärder aktiebolaget tar för att driva 

verksamheten vidare.  

3.3.2 Allmän och specifik kommunikation 

I modellen undersöks pil 2, att när företag får en GCV kommunicerar företagen genom allmän 

kommunikation, pil 4 att när företagen har identifierat relevanta intressenter kommer företagen 

att kommunicera med dem via allmän kommunikation. Pil 5 i modellen undersöks även den i 

detta avsnitt och handlar om att när företagsledningen har identifierat relevanta intressenter, 

kommer de att kommunicera specifikt till varje identifierad intressent. Dessutom kommer det 

att påverkas via pil 8 och 9, som visar att företagets storlek påverkar hur företaget väljer att 

kommunicera. Nedan följer argument varför vi valt att studerar dessa relationer genom 

modellen. 

Falkheimer och Heide (2007) menar att kommunikation är grunden till företagens existens. När 

en kris uppstår kommunicerar företaget till intressenterna om vad det är som har hänt. 

Kommunikation kan vara både bra och dåligt för företagen. Om den allmänna och specifika 

kommunikationen som går ut är felaktig, eller framställs på ett dåligt sätt, kan det leda till 

större skada för företaget vid krisen. Vid kriser sträcker sig kommunikationen från att 

förebygga krisen, till krisens början och slutligen till återhämtningsfasen (Falkeimer, Heide & 

Larsson 2009). Vår studie fokuserar på kommunikationen från krisens början och framåt. Det 

går att dela upp både den allmänna och specifika kommunikationen i två delar, direkt och 

indirekt (Porter 1983) Den direkta består av verbal eller icke-verbal kommunikation, som 

riktas direkt mot en eller flera intressenter. Denna kommunikation kan vara samtal, nyhetsbrev 

eller årsredovisning. Den indirekta kommunikationen kallas även för marknadssignal av Porter 

(1983, s. 89) och innebär att man tolkar beteende och handlingar. Det gör att företag kan 

kommunicera med sin omgivning, inte bara direkta metoder, utan även genom åtgärder och sitt 

agerande. För företag innebär det att hur de väljer att ta sig an och kommunicera under en kris 

skickar signaler till intressenter som kommer påverka intressenternas syn på företaget.  



 

 

 

48 

 

Företag kommunicerar, som tidigare nämnts, allmänt och mer specifikt till speciella 

intressenter. Den allmänna kommunikationen riktar sig inte till någon speciell utan det är 

kommunikation som hela omgivningen kan få ta del av, vilket kan vara pressreleaser och går 

att studera i pil 2 i modell 1. Pil 2 har vi valt att studera om företag använder sig av den 

allmänna kommunikationen för att nå ut till så många som möjligt. Pil 4 avser att undersöka 

om relevanta intressenter påverkar den allmänna kommunikationen. Eftersom en del 

intressenter är avgörande för företagets tillgång till nödvändiga resurser kan företag nå dessa 

intressenter genom den allmänna kommunikationen och inte enbart genom specifik 

kommunikation. När företaget då identifierat de relevanta intressenterna anpassar företaget den 

allmänna kommunikationen efter vad som passar de relevanta intressenterna. Det kan också 

vara en strategi eftersom företag har begränsade resurser att investera i kriskommunikation och 

därmed anpassar företagsledningen den allmänna kommunikationen efter de intressenter som 

prioriterats högst. 

Den specifika kommunikationen riktar sig till, en för företaget, enskild intressent och 

allmänheten får inte ta del av denna information. Information till specifika intressenter kan ske 

genom stängda kanaler, exempelvis genom möten och testas i pil 5. Som vi nämnt tidigare har 

intressenter olika informationsbehov och användning av information (Öhman 2007). Det gör 

att vid en prioritering av intressenterna kommer de viktiga intressenterna ha skilda behov av 

information. I den situationen får företaget ta ett beslut angående vilken intressents behov som 

kommer tillgodoses. Därmed kan den specifika kommunikationen anpassas till enskilda 

intressenter. 

Tidigare har 11 relevanta intressenter identifierats och det är de intressenterna som företaget 

ska kommunicera med. Företaget kommer att välja kommunikationsvägar beroende på om det 

finns ett forum där företag och intressenter kan mötas och hur många det är som har tillgång 

till forumet. 

Majoritetsägarna (A) och minioritetsägarna (B) har ett forum där de kan möta 

företagsledningen, vilket är bolagsstämman. På bolagsstämman kan företaget kommunicera till 

ägarna att det har förekommit en kris och hur företagsledningen valt att kommunicera 

gentemot intressenter. Det är enbart ägarna som har tillgång till bolagsstämman vilket gör att 
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det är ett begränsat antal som har tillgång till forumet. Det beror på om företaget har en 

ägarstruktur som är spridd eller koncentrerad. Om företaget har majoritetsägare är det ett fåtal 

på bolagsstämman, men företaget kommer att kommunicera med ägarna då, vilket gör att de 

använder specifik kommunikation. Om företaget har minoritetsägare finns det en risk att 

minoritetsägarna inte kommer på årsstämman, eftersom de inte kan påverka beslut som tas 

vilket gör att minoritetsägarna kommunicerar företag med genom allmän kommunikation. 

Styrelsen (C) har ett forum vilket är styrelsemötena. Genom detta möte kan företagsledningen 

kommunicera med styrelsen. I många bolag sitter ofta någon från företagsledningen med i 

styrelsen, vilket gör att det är ett bra forum för kommunikation till intressenten styrelsen. Det 

är inte många som har tillgång till styrelserummet vilket gör att det som företaget 

kommunicerar till styrelsen sker genom specifik kommunikation. 

Banken (D) har inget allmänt forum förutom utan företag kan ha en företagskontakt med 

banken genom en bankman. Det finns ett forum som få har tillgång till vilket är möten, som 

enbart företaget och intressenten har tillgång till. Därmed är det få som har tillgång till forumet 

med banken och det sker genom specifik kommunikation. Det samma gäller för kreditgivare 

(E). 

För intressenten nödvändig leverantör (G) finns inget forum som är öppet för många utan det 

är enbart möten mellan företaget och leverantören. Eftersom intressenten är nödvändig för 

företaget kommer intressenten att kommuniceras med genom specifik kommunikation. 

Däremot kommer företaget att kommunicera via allmän kommunikation till leverantörer (F), 

eftersom det inte finns något forum för leverantörer och företaget att träffas i. Företag kan ha 

många leverantörer vilket gör att det inte kan vända sig till varje leverantör då det är 

resurskrävande.  

De allra flesta företag har många kunder (H) som de ska kommunicera med och det finns inget 

forum som kunder och företag kan mötas i vilket gör att den kommunikation som sker till 

kunder är allmän. Det kan ske genom exempelvis genom annonsering  
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Revisorn (I) finns det ett forum för, vilket är möte och det är endast en revisor som företget ska 

kommunicera med vilket gör att kommunikationen kommer att ske specifikt till revisorn. När 

revisorn vill nå ut till ägarna på företaget finns det ett forum som når många och det är 

företagets bolagsstämma. 

Däremot finns det inget forum för kommunikation till staten (J), vilket gör att den information 

som företaget vill nå ut med till staten kommer att ske genom allmänkommunikation. Företaget 

har ett forum för intressenten anställda (K), vilket är hela arbetsplatsen vilket för att företaget 

kommer att kommunicera med intressenterna framförallt via möten. De flesta företag har 

många anställda vilket gör att den även fungerar att använda allmänkommunikation för att nå 

ut till de anställda. 

3.3.2.1 Storlek 

Företagets storlek kommer att påverka hur företaget reagerar vid en GCV, det beror på att 

bolag har olika typer av resurser och olika mängd av resurser. Resurserna kommer att påverka 

hur mycket kommunikation företaget kan genomföra. Mindre bolag har större finansiella 

begränsningar än stora bolag, det vill säga att de har svårare att få tag på finansiering i jämfört 

med stora bolag (Audretsch & Weigand 2005). Det gör att om företag behöver ytterligare 

kapital för att överleva kommer företagets storlek inverka på möjligheterna att skaffa kapital. I 

modellen finns pil 8 som visar att den allmänna kommunikationen kommer att påverkas av 

företagets storlek, eftersom företag som är större har mer resurser att nå ut genom allmän 

kommunikation, exempelvis annonsering och pressmeddelande. Företagen som är mindre 

kommer att fokusera på den specifika kommunikationen, eftersom företag som är mindre har 

mindre resurser vilket gör att de kommer att fokusera på de intressenter som är mest relevanta 

för företaget vilket syns i pil 2 i modellen. 

Ett företag som har tillgång till mer resurser har möjligheten att investera i krishantering och 

kommunikation i en större grad än var företag med mindre resurser har. Det gör att företags 

hantering av en kris påverkas av storleken på företaget (Hale, et al. 2005). En studie i Danmark 

visar att det finns ett samband mellan storleken på företaget och om företaget har en krisplan 

och kunskap om crisis management (Johansen, Aggerholm & Frandsen 2012). Undersökningen 

visade att ju större organisationen är, desto större är sannolikheten att den har en krisplan 
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(Johansen et al. 2012). Resultatet stöds i en studie gjord av Herbane (2013) på små bolag i 

Storbritannien där småbolagschefer lägger lite fokus på krisplanering. Dessa studier visar att 

det är större företag som har resurser till att använda kommunikation och krishantering. 

3.3.3 Crisis Response Strategies (CRS) 

När det uppkommer kriser för företaget, finns det olika kommunikationsstrategier för kriserna 

som företag tenderar att använda sig av. Dessa kriskommunikationsstrategier har olika 

benämningar, vilka bland annat är communication and message strategies (Stephens et al. 

2005), repair legitimacy strategies (Suchman 1995) samt Image restoration strategies (Benoit 

& Czerwinski 1997). Vi valde begreppet CRS (Crisis Response Strategies) av Coombs (2012, 

2007, 2006). Kriskommunikationsstrategierna har samma idé om att ändra intressenters 

uppfattning om företagets roll i krisen, vilket gör att de CRS som vi valt även återfinns i 

strategier med andra namn. Det som CRS gör vid en kris är att koppla samman krisen och 

företagets ansvar för krisen, alltså vilket ansvar har företaget för orsaken och konsekvenserna 

av krisen (Coombs 2007).  

Valet av vilken strategi företaget kommer att välja påverkas av vilken typ av kris det är, 

ekonomisk, olyckshändelse eller naturkatastrof (James et al. 2011; Coombs 2006; Pearson & 

Mitroff 1993). Enligt en studie gjord av McDonald et al. (2010) visade två faktorer som 

påverkar hur intressenter reagerar på en krishändelse. Den första är om krisen är intern eller 

extern i sin natur gentemot företaget och den andra om företaget hade kunnat kontrollera 

orsaken till krisen. Studiens slutsatser var att kriser inom företagets kontroll fick erhålla de 

mest negativa reaktionerna ifrån intressenter, oavsett om krisen var intern eller extern 

(McDonald et al. 2010). Därmed fick kriser som var externa och låg utanför företagets kontroll 

mindre negativa reaktioner. GCV är en kris som ligger internt inom företaget. Däremot om 

krisen ligger inom företagets kontroll eller utanför kommer att skilja sig åt beroende på 

anledningen till GCV. I och med skillnader i kristyper och orsaker kommer företaget ses som 

ansvarig i varierande grad, vilket kommer influera val av strategi och i vilken grad strategin 

används (James et al. 2011; McDonald et al. 2010; Coombs 2006).  

Vid en kris vill företaget behålla sina intressenters förtroende och den legitimitet som 

intressenterna ger företaget (Falkheimer et al. 2009), kommer även det att påverka valet av 

strategi. Som vi nämnt tidigare har intressenter olika informationsbehov och användning av 
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information (Öhman 2007). Det gör att vid en prioritering av intressenterna kommer de högst 

rankade intressenterna ha skilda behov av information. I den situationen får företaget ta ett 

beslut angående vilken intressents behov som kommer tillgodoses (Essec & Insead 2010). 

Därmed kommer valet av strategi vara relaterat till rangordningen av företagets prioriterade 

intressenter. Den tidigare forskningen som gjorts om CRS är utförd i framför allt USA, vilket 

kommer ha en effekt på vilka strategier som används och hur de tar uttryck. Det kommer sig av 

att olika kulturer kommer ha skilda förväntningar på hur företag ska agera. De strategier som vi 

valt att använda i vår modell är utformade av amerikaner och är därmed påverkade av den 

amerikanska kulturen som skiljer sig ganska markant från den svenska. Den amerikanska 

kulturen är stark markerad av att visa hur framgångsrik man är och snabba resultat (The 

Hofstede Centre 2014). Det gör att man från tidig ålder lär sig att maskulina egenskaper är 

uppskattade, som att vinna och att leva för att arbeta, vilket görs tydligt i mängden domstolsfall 

och starka känslor kring rätt och fel (The Hofstede Centre 2014). Det är en stor skillnad från 

Sverige som är klassat som ett feminint land där den gemensamma välfärden är viktig och man 

som individ inte ska stå ut. Konflikter löses genom förhandling och inte genom att gå till 

domstol (The Hofstede Centre 2014). Det kommer att påverka hur de olika strategierna tar 

uttryck och i vilken grad den kommer att användas.  

Genom att utnyttja enskilda eller kombinationer av strategierna är målet att påverka hur 

intressenterna upplever krisens egenskaper, företagets roll i krisen och minska de negativa 

effekterna av krisen (Ki & Brown 2013; Coombs 2012, 2007, 2006; Hale et al. 2005; Stephens 

et al 2005; Massey 2001; Coombs & Holladay 1996). Dessa kriskommunikationsstrategier 

kommer att delas in i två grupper, vilka är primära CRS med sex strategier och  fyra stycken 

sekundära CRS. Det som siljer strategierna åt är vilket tidsperspektiv som de genomförs på. 

3.3.3.1 Primära CRS 

När företaget har identifierat relevanta intressenter och kommunicerar till dem specifikt, eller 

enbart till allmänheten använder företaget sig av de primära CRS, se pil 6 modell 1. Primära 

CRS genomför företaget direkt när krisen har uppstått. Falkheimer och Heide (2007) menar att 

företag har kortsiktiga mål med viss kommunikation, vilket de primära CRS har. Primära CRS 

är det som företaget kommunicerar direkt efter att företaget har fått en GCV, för att lindra 

krisensen första effekter och behålla intressenternas förtroende.  
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Den första primära CRS är (A) förneka (denial) vilket innebär att företaget förnekar att det 

överhuvudtaget finns en kris. Genom att företaget nekar att det finns en kris, minskar trycket 

på företaget över krisen (Ki & Brown 2013; Coombs 2007, 2006; Stephens et al. 2005; 

Suchman 1995). Det finns risker med denna strategi, exempelvis Stora Enso. En chef på Stora 

Enso förnekar att företaget accepterat att det finns barnarbete i deras organisation men det kom 

ut att man vetat om det och medvetet dolt det från intressenterna (Dagens Nyheter Ekonomi 

2014; Dagens industri 2014). Kommunikationsstrategin förneka är svår att använda för företag 

som har fått en GCV, eftersom det står i revisionsberättelsen att företaget har fått en GCV. Om 

företaget förnekar att de går igenom en kris i sin kommunikation finns det stora risker eftersom 

intressenterna har tillgång till det som står i revisionsberättelsen. Upptäcker intressenterna att 

företaget förnekar en kris kan det få stora konsekvenser för företaget med tanke på att 

förtroendet mellan intressenten och företaget kan skadas. Dessutom är revisonsberättelsen 

lättillgänglig information för intressenter, vilket ökar risken för att använda strategin förneka. 

Det gör att vi har kommit fram till följande hypotes. 

Hypotes 2: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin förneka. 

Företag som hamnar i en kris kan även underlätta krisen genom (B) rättfärdigande 

(justification) genom att företaget talar om för intressenterna att krisen inte var så allvarlig som 

intressenterna upplever den, eftersom företaget vill minimera intressenternas uppfattade 

påverkan på krisen. Företag tenderar att vida ta dessa åtgärder eftersom de vill minska de 

negativa effekterna som uppkommer vid en kris (Ki & Brown 2013; Coombs 2007, 2006; 

Stephens et al. 2005; Suchman 1995).  

LaSalle och Anandarajans (1997) studie indikerar att bankanställda visar motvilja att ge företag 

kredit, då de ser tveksamt på företagets chanser att förbättra resultatet. För att företaget ska 

behålla sin kredit anser vi att företagsledningen kommer försöka övertyga bankanställda att 

GCV inte är en allvarlig kris och att företaget kan klara av den kredit de har.  

Eftersom majoritetsägare ofta har insyn i företaget och vet om att företaget har fått en GCV 

kan företaget kommunicera till intressenterna att krisen inte är så allvarlig. Genom att företaget 

kommunicerar till majoritetsägarna att GCV inte är allvarig, kan det leda till att 



 

 

 

54 

 

konsekvenserna för varningen blir mindre. Ovansåtende diskussion mynnar ut i kommande 

hypoteser.  

Hypotes 3a: I företag där kreditgivare prioriteras vid en GCV tenderar strategin 

rättfärdigande att användas. 

Hypotes 3b: I företag där majoritetsägare prioriteras vid en GCV tenderar strategin 

rättfärdigande att användas.  

Genom att företaget skyller krisen på någon annan eller på en annan utomstående faktor 

erkänner företaget att en kris har uppkommit men att företaget inte har med krisen att göra, 

vilket kallas för (C) syndabock (scapegoating). Det gör att företaget ytterligare kommer att 

skiljas från krisen (Coombs 2007, 2006; Stephens et al. 2005; Suchman 1995) därmed minskar 

de negativa effekterna på företaget anseende. Som vi tidigare nämnt är GCV information som 

finns i revisionsberättelsen och är därmed offentliginformation och det finns en orsak till att 

företaget är i en kris, vilket gör att det blir svårt att skylla orsaken på krisen på någon annat. 

Om företaget hade gått igenom en annan typ av kris hade företaget kunna tänkas använda sig 

av denna strategi. Det leder till nästkommande hypotes. 

Hypotes 4: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin syndabock. 

Stephens et al. (2005) menar att företag minskar sitt ansvar genom att använda sig av den 

primära CRS (D) ursäkta (excuse) där företaget förnekar att företaget hade en avsikt med att 

krisen uppstått (Coombs 2007, 2006; Suchman 1995). En annan del av strategin ursäkta, är att 

företaget anser att externa faktorer utanför företags kontroll är orsak till krisen, exempel 

naturkatastrofer (Coombs 2012, 2007, 2006; Benoit & Czerwinski 1997). En form av ursäkta 

kan vara att skylla dåliga försäljningssiffror av vinterkläder på den milda vintern (Veckans 

affärer 2014). Ledningen har en möjlighet att kommunicera att GCV inte var med avsikt, utan 

det är en speciell omständighet som har bidragit till varningen. Vi har kommit fram till följande 

hypoteser för att kunder och leverantörer inte vet allt som sker i företaget eftersom de inte har 

insyn. 

Hypotes 5a: I företag där kunder prioriteras vid en GCV tenderar strategin ursäkta att 

användas.  
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Hypotes 5b: I företag där leverantörer prioriteras vid en GCV tenderar strategin ursäkta att 

användas.  

Ett femte alernativ som företag gör för att krisen ska påverka dem så lite som möjligt är (E) 

konfrontera (intimidation) där företaget konfronterar den grupp eller person som sprider att 

företaget har en kris. Det kan företaget göra genom ex hota med stämning eller liknande 

(Coombs 2007, 2006; Stephens et al. 2005). Som vi nämnt tidigare har kulturen inverkan på 

vilken strategi företagen tenderar att använda. I Sverige tenderar människor att ha en aversion 

mot konfrontation (The Hofstede Centre 2014). Vi tror därmed att företagsledningar inte 

tenderar att använda strategin konfrontera, vilket beror på att Sverige är präglat av en 

femininkultur där kriser löses genom diskussion. Det gör att vi har kommit fram till följande 

hypotes. 

Hypotes 6: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin konfrontera. 

Coombs (2007, 2006) och Stephens et al. (2005) menar att företag även använder sig av (F) 

medkännande (acceptance) där företaget tar ansvar för krisen, genom att visa medkänsla eller 

ånger för intressenter som påverkas av krisen. När företag går igenom en kris, kan 

medkännande användas som kommunikationsstrategi för att kommunicera att de ska 

kompensera intressenten. Det kan vara kompensation i from av rabatter eller andra 

erbjudanden. Dock är kompensationen ett alternativ för företag som kostar pengar, vilket gör 

att alla företag inte har råd att använda sig av metoden, eftersom GCV ofta ges på grund av 

brister i finansieringen, är det inte troligt att företag använder denna strategi då företaget redan 

har en ansträngd ekonomi. Ett exempel på strategin medkännande är Johnson & Johnson. När 

Johnson & Johnson år 1982 fick reda på att deras medicin Tylenol innehöll gift och dödat flera 

personer drog man in produkten och kompenserade kunder genom ett gratis alternativ (Burnett 

1998). Att genomföra kompenseringen på ett bra sätt och att nylansera produkten kostade 

Johnson & Johnson många miljoner dollar men företaget tog sig igenom krisen framgångsrikt 

(New York Times 2002). Detta resonemang har lett fram till följande hypotes. 

Hypotes 7: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin medkännande.  
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3.3.3.2 Sekundära CRS  

I modellen visas att företag som har fått en GCV kommer att använda sekundära 

kriskommunikationsstrategier genom pil 7 vilket beror på att företaget vill bygga upp 

företagets anseende och öka sannolikheten för framtida vinster. Sekundära CRS har ett längre 

tidsperspektiv än vad de primära CRS har. Det gör att sekundära CRS används efter den första 

chocken när krisen har lagt sig och företaget ska återhämtas på längre sikt. Kommunikation 

kommer att ske över längre perioder (Falkheimer & Heide 2007) och är till för att bygga upp 

intressenters förtroende efter att den värsta krisen har överkommits genom de primära CRS. De 

sekundära strategierna är till för att företaget på längre sikt inte ska utsättas för liknande kriser.  

Den första sekundära CRS är (G) stärka (bolstering) vilket innebär att man ska skapa en 

positiv bild av företaget men även mellan intressenter och företaget genom att företaget 

påminner om den bild som fanns av företaget sedan tidigare men även att företaget har 

genomfört bra prestationer (Coombs 2007, 2006; Stephens et al. 2005). 

Nästa alternativ företag har är (H) lidande (suffering), även kallat victimage, som innebär att 

företag själva ser sig som ett offer i krisen, vilket man visar för intressenterna (Coombs 2007, 

2006; Sephens et al. 2005). 

Den tredje sekundära strategin är (I) korrigering (rectification), där företagen vidtar åtgärder 

för att förhindra att krisen uppkommer igen. Det signalerar att organisationen tar ansvar för 

krisen. Företag som genomför korrigering tenderar att införa externa övervaknings- eller 

kontrollsystem (Coombs 2007, 2006; Sephens et al. 2005). När det kom ut att barnarbete stod 

för en del av H & M produktion införde H & M en Code of Conduct och inspektioner, för att 

visa utåt att man åtgärdat orsaken till krisen (Svenska Dagbladet Nyheter 2007; About H & M 

2014) Genom införandet av kontrollsystem i företagen minskar sannolikheten att en intern kris 

uppkommer. Krisplaner för både externa och interna kriser underlättar för företag och deras 

anställda att hantera krisen (Kahn, Barton & Fellows 2013; Frandsen & Johansen 2011; Smart 

& Vertinsky 1977). Som visas i tabellen anser vi att företag kommer att använda strategin 

korrigering med tanke på att orsaken som har gjort att företaget har fått en GCV försöker 

företagsledningen att korregera. 
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Den sista sekundära CRS är (J) separation (disassociation), vilken handlar om att företaget 

kommunicerar att de skapat distans mellan företaget och krisen, för att företaget inte ska 

förknippas med krisen (Suchman 1995). Det kan företaget göra genom exempel byta ledning, 

förnya processer som har orsakat krisen eller likande. Med tanke på att företags GCV är 

officiella är det svårt för företaget att separera krisen från företaget. 

Hypotes 8: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin separation. 

3.3.3.3 Bransch 

Branschtillhörighet är också en faktor som kan påverka både företagets möjligheter till 

överlevnad och vilka CRS företaget använder sig av visas i modellen vid relation 10. Vi vill 

undersöka sambandet eftersom vad företag tenderar att använda för typ av strategi påverkas av 

vilken bransch företaget till hör. Det finns företag som tillhör en viss typ av bransch som är 

krisbenägna, vilket gör att de företagen har en högre tendens att erfara kriser än icke-

krisbenägna branscher. Riskbenägna företag arbetar ofta inom teknikindustrier i och med att 

dessa branscher upplever mer osäkerhet och informationsassymmetri. Däremot visar en studie 

från Tyskland att högteknologiska industrier har lättare att skaffa finansiering i jämförelse med 

andra industrier (Audretsch & Weigand 2005). Det beror på att i branscher där det råder stor 

osäkerhet fungerar kassaflöden som signal på framgång, vilket inte fungerar i icke 

högteknologiska industrier, som upplevs som mer stabila. I och med att högteknologiska 

branscher är mer krisbenägna än andra, har de större möjligheter att utnyttja strategier där 

företagsledningen skyller på branschen som orsak till krisen, vilket är strategin lidande. 

Strategin lidande kan högteknologiskaföretag använda, eftersom företagen kan kommunicera 

till intressenter att de har fallit offer för branschens negativa egenskaper. Vi har kommit fram 

till följande hypotes. 

Hypotes 9: Företag i högteknologiska branscher tenderar att använda strategin lidande. 

Porter (1983) tar i sin branschstrukturanalys upp att företags möjligheter att verka inom en viss 

bransch påverkas av konkurrensen i just den branschen. De faktorer som Porter (1983) tar upp 

är potentiella etablerare, substitut, köpare- och leverantörers förhandlingsstyrka och 

konkurrensen bland existerade aktörer i branschen. Det gör att i industrier med hög 

konkurrensintensitet, tenderar företag som hamnar i kris att få svårt att konkurrerar med de 
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andra aktörerna på markanden. Företag har olika roller inom marknaden beroende på om 

företaget är nischat, eller är verksam inom flera områden i samma företag. Det gör att de 

företag som är aktiva inom flera branscher kommer att få en mer avancerad företagsstruktur 

och är ofta större företag, medan specialist företagen tenderar att vara mindre företag menar 

Massey (2001).  

Branschkultur menar Johansen & Frandsen (2007), se Falkheimer et al. (2009), är den kultur 

som företag som är inom samma bransch har. Företag i samma bransch tenderar att använda 

sig av samma strategier för att överleva. Branschkulturer kan påverka företag att hantera kriser 

på liknande sätt och dessutom kan det förväntas att företagen ska lösa kriser på liknande sätt 

(Falkeimer et al. 2009). Vilket överensstämmer med den institutionella teorins idé om 

isomorfism (Deegan & Unerman 2011; DiMaggio & Powell 1983). 

Smart och Vertinsky (1984) påpekar att den externa miljön har påverkan på företaget. Deras 

studie visar att chefer kommer välja olika strategier beroende på vissa faktorer i miljön. 

Faktorerna som Smart och Vertinsky (1984) undersökte var hastighet av förändring, möjlighet 

att förutspå händelser, osäkerhet, beroende av omgivningen, rutin i problemhantering och 

enkelhet i struktur (företag är mer lika varandra). I vilken utsträckning de olika faktorerna gör 

sig till känna kommer att variera beroende på vilken bransch det är man undersöker. 

Exempelvis är högteknologiska branscher mer karaktäriserade av snabb förändring, svårt att 

förutspå händelser och osäkerhet. Däremot är vårdindustrin en bransch med långsammare 

förändringar, rutin i problemlösning på grund av reglering och i högre grad beroende av sin 

omgivning. Vid miljöer som är enklare att förutspå och har enkla strukturer kommer chefer att 

anpassa sina strategier mer. De är kortsiktigare i sitt tidsperspektiv eftersom kriser anses vara 

en tillfällig avvikelse från det vanliga (Smart & Vertinsky 1984).  

3.3.4 Framgång 

I modell 1 ser vi att efter att företaget har kommunicerat med intressenterna, kommer företaget 

att komma ur krisen och blir framgångsrik. Det visar relationerna 11-14. Syfte med uppsatsen 

är att förklara hur företag agerar för att överleva en GCV med fokus på kommunikation. För att 

överleva kan företag inte vara kvar i den ekonomiska situation som orsakat GCV. Det innebär 

att för att överleva behöver företagen blir mer framgångsrika i sin verksamhet och återfå bra 
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relationer med intressenter, därmed har vi valt att visa framgång i modellen. Att bli mer 

framgångsrik innebär för företaget att de inte längre är i en position där de är under hot för 

konkurs eller likvidation. Ett framgångsrikt företag innebär att bolaget uppfyller de mål som 

verksamheten har. Det finns olika typer av mål men de vi fokuserar på i vår modell och som 

kommer att symbolisera framgång är två övergripande mål.  

Det första är att företagets mål är att skapa avkastning på ägarnas investerande kapital (Parrino 

& Kidwell 2009). Om det inte fanns några lönsamhetsprospekt för bolaget skulle det inte 

existera, eftersom ägare inte kommer vilja fortsätta driften eller starta företag som enbart går 

minus. Ägare till bolag ser alltså en möjlighet att utöka sin förmögenhet genom att investera i 

verksamheten.  

Ett mål för företagen kan vara fortsatt drift. Det innebär att den dagliga verksamheten ska 

fungera och generera positivt resultat. Rent praktiskt behöver företag en viss mängd kapital för 

att kunna bedriva verksamhet och betala de skulder som företaget har. Som Carcello et al. 

(2003) visar i sin studie är bristande finansiering av verksamheten i 56 % av fallen är 

anledningen till att företag erhållit en GCV. Det innebär att det finns ett hot mot företagets 

fortsatta drift och därmed målet med verksamheten. 

3.3.5 Sammanfattning av modell och hypoteser  

 

Modell 1 Företagsagerande vid GCV 
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I modellen ovan går det att utläsa vilka relationer empirin ska testas mot. Pilarna i modellen 

tillsammans med hypoteserna är det som ska testas. Pil 1 ämnar undersöka om företaget 

kommer att prioritera sina intressenter när företaget fått en GCV. Pil 2 handlar om att företag 

som fått en GCV, inte identifierar relevanta intressenter utan använder direkt allmän 

kommunikation. Företagsfaktorn ägarstruktur påverkar företag vilka intressenter de väljer att 

identifiera, vilket ni kan se i pil 3. Den fjärde pilen visar att de identifierade intressenterna 

kommer att påverka företagets allmänna kommunikation. Pil 8 visar att den allmänna 

kommunikationen kommer påverkas av företagets storlek. Genom att företag identifierar 

relevanta intressenter, kan företag använda specifik kommunikation till var och en av de 

relevanta intressenterna, pil 5. Den specifika kommunikationen påverkas också den av 

företagets storlek vilket går att studera i pil 9. 

Efter valet av riktning på kommunikationen blir nästa steg kriskommunikationsstrategier. Pil 6 

visar att när företaget identifierat de relevanta intressenterna, använder företaget primär CRS 

och vilken Primär CRS som används påverkas av vilken intressent det är företaget vänder sig 

till. Pil 7 handlar om att sekundära CRS påverkas av att företaget har fått en GCV och inte av 

vilka intressenter som företaget har. Pil 10 ämnar undersöka om företagets bransch påverkar 

vilka sekundära strategier som företaget tenderar att använda. 

Pil 13 finns i modellen eftersom den allmänna kommunikationen från företaget påverkar 

företagets framgång. Pil 14 påverkar också företagets framgång, men genom den specifikt 

riktade kommunikationen till intressenter. Genom pil 15 och 16 ämnar vi att undersöka om 

företagets framgång påverkas av hur företaget väljer att använda primär och sekundär CRS. 

Företagen kommunicerar för att de ska komma ur krisen, vilket gör att räntabilitet på eget 

kapital och kassalikviditet blir beviset på.  
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Sammanställning av hypoteser 

Identifiera relevanta intressenter 

Hypotes 1a: Intressentens innehav av makt över företaget är positiv korrelerat till högre prioritering av 

intressenten.  

Hypotes 1b: Intressentens innehav av ett legitimt anspråk på företaget är positivt korrelerat till högre 

prioritering av intressenten.  

Hypotes 1c: Intressentens innehav av ett brådskande anspråk på företaget är positivt korrelerat till högre 

prioritering av intressenten.  

Hypotes 1d: Intressentens innehav av flera av attributen, makt, legitimitet och brådskande anspråk, positivt 

korrelerat till högre prioritering av intressenten. 

Primär CRS 

Hypotes 2: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin förneka. 

Hypotes 3a: I företag där kreditgivare prioriteras vid en GCV tenderar strategin rättfärdigande att användas. 

Hypotes 3b: I företag där majoritetsägare prioriteras vid en GCV tenderar strategin rättfärdigande att 

användas.  

Hypotes 4: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin syndabock. 

Hypotes 5a: I företag där kunder prioriteras vid en GCV tenderar strategin ursäkta att användas.  

Hypotes 5b: I företag där leverantörer prioriteras vid en GCV tenderar strategin ursäkta att användas.  

Hypotes 6: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin konfrontera.  

Hypotes 7: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin medkännande.  

Sekundär CRS 

Hypotes 8: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin separation. 

Hypotes 9: Företag i högteknologiska branscher tenderar att använda strategin lidande. 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi hur den empiriska studien har genomförts. Genom kapitlet 

presenteras undersökningsmetod och den undersökningsdesign studien har. Vidare beskrivs 

även studiens operationalisering och hur insamlad data har hanterats. 

4.1 Undersökningsmetod och undersökningsdesign 

Syftet med studien är att förklara hur företag agerar för att överleva en GCV med fokus på 

kommunikation. Tidigare forskning visar att det är under de första fem åren efter att företag har 

fått en GCV som företag är mer utsatta för konkurs (Nogler 2004). Eftersom det är under de 

första fem åren efter en GCV som företagen är som mest känsliga ville studera just de åren 

efter varningen. I strävan att testa om vår modell går att applicera empirsikt har vi gjort en 

undersökning av svenska aktiebolag som har mottagit en GCV. För att vi ska skulle hitta de 

företag som har fått en GCV tog vi databasen Affärsdata till hjälp. I Affärsdata finns det bara 

nyckeltal om företag från den fjärde senast inlämnade årsredovisningen vilket gjorde att har 

studerat företags fjärde senast inlämnade årsredovisning samt den senast inlämnade för att vi 

ska kunna se skillnaden. Det betyder att företag som har lämnat in sin senaste årsredovisning 

för år 2012 kommer att ha en fjärde senaste årsredovisningen för år 2009. Denna indelning 

valde för att vi anser att företagens handlingar under den perioden var avgörande för företagets 

fortlevnad.  

I vår studie har vi valt att fokusera på kvantitativa metoder för att se om modellen och 

hypoteserna kan förkastas eller ej. Vi använder oss av kvantitativa metoder eftersom de 

hypoteser som vi skapat blir mätbara och därmed kan vi studera exempelvis mängden 

kommunikation. Kvantitativa studier görs ofta på större undersökningsurval, som gör det 

möjligt att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat. Inom den kvantitativa inriktningen 

kan man välja att göra tvärsnittstudier, där undersökningen fokuserar på en tidpunkt, eller 

longitudinell studier där en faktor undersöks vid flera tidpunkter. Vi har valt att göra en 

tvärsnittsstudie då vi undersöker företags agerande vid ett tillfälle. Det finns flera olika 

metoder för att samla in data när kvantitativa undersökningar görs, enkäter, strukturerade 

intervjuer eller utnyttja färdiga datainsamlingar.  
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Vår studie är av surveydesign, eftersom informationen samlas in tillstörsta del med hjälp av 

enkäter, eftersom vi vill se om det finns mönster i hur företag som fått en GCV kommunicerar. 

Vi har genom sekundär data från Affärsdata tagit fram vårt urval, som vi sedan skickat ut 

enkäter till. Ifrån Affärsdata har vi använt oss av deras kodning angående innehållet i 

revisionsberättelsen, mer om detta nedan, samt finansiell data från årsredovisningar. Vi har 

även genomfört en förstudie för att de frågor som vi ställer i enkäten ska få ytterligare djup. 

Vi valde att inte använda oss av kvalitativa metoder vid insamlandet av empiriskt material, då 

vi ville kunna generalisera de resultat vi fick fram. Det positiva med en kvalitativ undersökning 

hade varit att vi hade fått mer djupgående information hur visa företag går till väga för att 

hantera en GCV, genom exempelvis intervjuer (Bryman & Bell 2005). Eftersom vi valt att 

undersöka hur företag kommunicerat vid en kris, som GCV, tyckte vi en kvantitativ studie 

passade bättre. De flesta undersökningar som är gjorda kring ämnet CRS är kvalitativa, därmed 

anser vi att det är intressant att gör en kvantitativ studie på området och få en överblick hur 

företag agerar vid en kris som GCV. Dock har vi valt att göra en förstudie för att öka vår 

kunskap kring företags kommunikation efter en GCV genom kvalitativa intervjuer.  

Vi valde att göra enkäter för att det är möjligt att nå ut till en större grupp respondenter inom 

stort geografiskt område (Saunders, Lewis & Thornhill 2012), vilket hade varit svårare vid 

exempelvis personliga intervjuer. Vi sickade ut enkäten via webben eftersom vi snabbt ville nå 

många företaget i ett stort område. Fördelen med webbenkäter är att det är tidseffektivt och 

respondenten behöver inte skicka tillbaka enkäten via post, det gör även webbenkäter till ett 

kostnadseffektivt val (Bryman och Bell 2005). Ytterligare positiva egenskaper hos 

enkätundersökningar är att det inte medför någon intervjuareffekt, vilket menas att intervjuaren 

inte påverkar respondenten att svara på frågorna på ett visst sätt (Bryman & Bell 2005). Genom 

att utforma en egen enkät som är anpassad till vår studie, får vi primär data som undersöker 

just de områden vår modell och våra hypoteser ämnar testa. I och med att det är vi som samlar 

in datan, har vi även kontroll över insamlingsprocessen och hur det empiriska materialet 

bearbetats i större grad än vid sekundär data. Nackdelen med att använda webbenkäter är att 

det finns risk för stort bortfall. Det kan bero på att det är enkelt att radera mejlet, eftersom 

respondenten inte har den personliga kontakten med forskaren och därmed ökar risken för att 

respondenten inte tar sig tid att svar. 
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Undersökningen valde vi att genomföra via enkäter eftersom det är relativt nytt att applicera 

teorier om kriskommunikation på företag som har erhållit en GCV. Enkäter ger oss 

möjligheten att undersöka om bolag utnyttjar krisstrategier för att överleva en GCV. Genom 

enkäten strävar vi efter att kunna generalisera (Bryman & Bell 2005) och studera om vår 

modell visar hur aktiebolag som fått en GCV kommunicerar för att fortsätta i drift. Det innebär 

att enkätundersökningen har genomförts för att vi ska kunna testa vår modell och våra 

hypoteser.  

Inom forskningsområdet GCV har kvantitativa undersökningar varit dominerande genom att 

forskare har studerat årsredovisningar, konkurser, aktiekurser men även enkäter (Menon & 

Williams 2010; Nogler 2004; LaSalle & Anandarajan 1997; Citron & Taffler 1992). Även den 

svenska forskningen om oren revision, GCV och revisionskvalité utifrån GCV har kvantitativa 

undersökningsmetoder varit populär att använda (Håkansson & Petterson 2012; Palmquist, 

Adler & Brogren 2012; Hed & Orrell 2010) Det gör det tydligt att kvantitativa metoder tidigare 

fungerat väl för att undersöka fenomenet GCV.  

Till skillnad från vår studie har forskningen kring kriser till stor del varit kvalitativa med 

semistrukturerade intervjuer, fallstudier och innehållsanalyser (James & Wooten 2006; 

Stephans et al. 2005: Billings et al. 1980). Det för att närmare kunna undersöka hur olika 

organisationer hanterat olika kriser och vilka konsekvenser kriserna haft. Dock har det under 

senare år kommit mer kvantitativa studier kring kris och kriskommunikation (Herbane 2013; 

Johansen et al 2012). Herbanes (2013) studie av små företag i Storbritannien, är en 

undersökning av surveydesign som studerat hur företag med 1-49 anställda hanterar olika 

kriserstadier. Vi har valt att fokusera vår studie på företag med minst tio anställda, vilket gör 

att delar av vårt urval kommer vara företag som är större än Herbanes (2013). En del i vår 

enkät är att undersöka vilka informationskanaler som företag vid en GCV utnyttjar och i vilken 

utsträckning, vilket påminner om Johansen et al.s (2012) enkät om intern kriskommunikation i 

privata- och kommunala bolag. Skillnaden är att vi även undersökt den externa 

kommunikationen.  

Vi valde att utforma vår empiriinsamling så att inte all data kommer ifrån 

surveyundersökningen. Våra beroende variabler och kontroll variabler är istället framtagna 



 

 

 

65 

 

ifrån företagets årsredovisning vilket kallas för dokumentstudie. Genom att använda 

årsredovisningar utnyttjar vi sekundär data i och med att det inte är vi som samlat in data utan 

vi tog den från Affärsdata. Dock anser vi att årsredovisningar är en pålitlig källa av finansiell 

data. Det kommer sig av att årsredovisningarna är reglerade i Årsredovisningslagen i fråga om 

vad de ska innehålla och hur det ska vara presenterat (SFS 1995:1554). Utöver att 

redovisningen ska följa de regleringar som finns är årsredovisningen för de företag vi studerat 

granskad av en revisor. På grund av dessa två anledningar anser vi att årsredovisningar är en 

pålitlig källa av finansiell data. 

Vi valde att även samla in information från företagens årsredovisningar eftersom finansiell data 

kan ta lång tid för respondenten att plocka fram och därmed kan det ta längre tid att fylla i 

enkäten. Genom att vi istället själva samlade in den informationen vi behövde kunde 

respondenten fokusera på andra viktiga frågor som vi inte kan studera i företags 

årsredovisningar. 

4.2 Förstudie 

Eftersom det inte finns så mycket forskning kring hur företag agerar efter en GCV, har vi valt 

att genomföra visa kvalitativa delar i vår studie, för att utveckla vår kännedom om hur företag 

agerar, samt för att se om de teorier vi valt att bygga vår modell på är applicerbara. Det gjorde 

vi genom en förstudie då vi intervjuade två stycken personer, vilka vi väljer att hålla anonyma 

genom att inte nämna vid namn eller företagsnamn, eftersom GCV kan vara ett känsligt ämne 

för företag. Vid förstudien genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerad 

intervju innebär att vid intervjun finns färdiga frågor som ska ställas, men även möjlighet till 

att ställa följdfrågor finns (Bryman & Bell 2005). Vi tycker att en semi-strukturerad intervju 

passar bra då vi ville hålla samma struktur på intervjuerna, för att kunna jämföra svaren, vilket 

ökar reliabiliteten och dessutom behålla möjligheten att ställa extra frågor för att lättare kunna 

förtydliga vad respondenten menar. 

Andra möjliga alternativ hade varit att genomföra ostrukturerade intervjuer där intervjuformen 

är lösare och ingen klar intervjuguide finns (Bryman & Bell 2005). Vi valde inte denna form 

då det är svårare att hålla sig till ämnet för vår studie, och för att inte diskutera områden som 

inte är relevanta. Vi hade även kunnat genomföra strukturerade intervjuer där alla frågor redan 
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är förberedda, samt att samma frågor ställs till alla respondenter, vilket kan vara bra för 

reliabiliteten (Bryman & Bell 2005). Nackdelen med strukturerade intervjuer är att vi som 

intervjuare är låsta i intervjuguiden och har därmed inte möjlighet att ställa följdfrågor. För 

respondenten minskar även chansen att motivera och utveckla svar, vilket ökar risken för 

missförstånd mellan respondent och intervjuare (Bryman & Bell 2005). Det gör att vi tycker att 

semi-strukturerade intervjuer lämpar sig bättre för att kunna få ytterligare information som är 

värdefull för enkätens utformning. 

4.2.1 Förstudiens genomförande 

För att ha möjlighet att genomföra vår förstudie behövde vi få kontakt med personer som 

passade vårt urval och som var villiga att ställa upp på en intervju. Vi skickade mejl (se 

Appendix 1) till fem stycken personer för att inbjuda dem att delta i en intervju för förstudien. 

Vi fick mejl från två stycken, som talade om att de inte var intresserade av att bli intervjuade. 

En person svarade och ville veta mer vilket gjorde att vi skickade ytterligare information och 

efter det avböjde personen att ställa upp på intervju. De sista två personerna valde själva att 

svara på mejlet att de ville ställa upp på en intervju. Den första intervjun gjordes via telefon 

och den andra var en personlig intervju.  

De personer vi tog kontakt med inför förstudien arbetade på företag inom olika branscher. Vi 

valde företag från olika branscher, eftersom vi ville se om det kan finnas någon skillnad i hur 

olika branscher hanterar en GCV. Den första respondenten är extern VD på ett företaget och 

den andra respondenten är både ägare och sitter med i företagsledningen till sitt företag. Det 

gör att vi genom branschskillnaden och intervjupersonens position i företaget får olika syn på 

vad företag gör efter en GCV, vilket tydliggjorde att våra utvalda teorier kan gå att applicera i 

detta sammanhang. Trots att urvalet av respondenter är litet, tycker vi att intervjuerna har 

bidragit med stor nytta till vår enkät och dess utformning.  
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Respondent Position Bransch 

Respondent 1 Extern VD 
Konferens- och 

friskvårdsverksamhet 

Respondent 2 
Ägare, 

företagsledning 
Restaurangverksamhet 

Tabell 4 Intervjupersoner 

 

Innan intervjuerna förberedde vi en intervjuguide som innehåller nio frågor var av fyra stycken 

frågor bestod av a- och b-frågor. Vi ställde frågor kring till respondenten hur de hade upplevt 

GCV eftersom vi ville veta om de upplevde att händelsen var en kris. Vi ställde även frågor 

angående åtgärder när företaget fick varningen samt hur företaget har kommunicerat med sina 

intressenter för att förmedla de åtgärder som företaget har vid taget. Dessa frågor ställde vi för 

att få veta med vad ett företag vid en GCV gör för åtgärder och på det viset bidra till vår enkät. 

Frågorna var även till för att se hur viktig kommunikation var i sammanhanget för varningen. I 

Appendix 2 finns frågorna samt förklaringen till varför vi valde att ställa de frågor som vi 

gjorde mer utförligt. 

4.2.2 Förstudiens bidrag 

Det intervjuerna har bidragit med är att se om vår teori kring prioritering av intressenter och 

CRS går applicera på företag som har fått en GCV. Med hjälp av de frågor som vi har ställt (se 

Appendix 2) kunde vi utforma vår enkät till det bättre.  

Den första personen vi intervjuade var VD (Respondent 1) för ett företag som har erhållit en 

varning i revisionsberättelsen. Vid intervjun fram kom det att Respondent 1 vid anmärkningen 

inte hade varit VD, utan efter att företaget fått en GCV fick företget vidta flera olika åtgärder, 

där en var att byta VD. För att företaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet var det beroende 

av finansiering, vilket ledde till att nuvarande ägarna tog över verksamheten. Vid tiden då 

företaget fick en GCV var företgets rykte dåligt och kunderna ville inte komma till företaget.  

Respondent 1 nämnde inte direkt att erhållandet av en GCV hade varit en kris för bolaget. 

Däremot, som nämndes i varningen, led företaget av stor kapitalbrist, som hade blivit ett hot 

mot företagets fortsatta drift. Ytterligare ett hot mot företaget var att GCV bidrog till att 

bolaget fick ett sämre rykte. Efter GCV genomgick företaget en företagsrekonstruktion, vilket 

är en akut åtgärd som genomförs för att rädda företag ifrån konkurs genom en omstrukturering 
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av företaget. Detta stämmer in på definitionen av kris enligt Hermann (1963). GCV hade även 

påverkan på intressenterna till Respondent 1s företag. Bland annat ledde den till en ökad 

konflikt med hyresvärden, vilket ledde till att hyresvärden strax där efter köpte upp 

verksamheten. Att erhålla GCV var betydelsefullt för bolaget, eftersom den tydliggjorde 

problem för intressenterna, vilket bidrog till ägarskiftet. Ägarskiftet har lett till stora 

investeringar för att rädda verksamhet och därmed var GCV en betydelsefull händelse för 

bolaget. Det gör att mottagandet av GCV kunde enligt beskrivningen från Respondent 1 ses 

som en kris enligt kriskriterierna (James et al. 2011; Pearson & Clair 1998; Herman 1963) i 

tabell 1. 

Tiden efter varningen var svår, vilket gjorde att ägarna ville ändra synen på företaget. För att få 

tillbaka intressenternas förtroende och syn på företaget behövdes en ordentlig nystart. 

Företaget fick en ny ledning och en ny styrelse, eftersom företaget ville ha stora förändringar 

för att få företaget på fötter igen och inte längre hade förtroende för den tidigare ledningen och 

styrelsen. Genom denna åtgärd använder sig den nya ägaren och ledningen av att skylla på 

tidigare ägare och ledning för företagets erhållande av GCV, vilket är i linje med strategin 

syndabock. Respondent 1 menar att företagets förändring inte hade varit möjlig på samma sätt 

om inte nya personer fått plats i ledning och i styrelse. Förändringarna gjordes för att skapa 

distans till det som tidigare varit och istället förknippas med den nya verksamheten, vilket 

överensstämmer med CRS separation.  

Efter ägarbytet har företaget ändrat bank till samma bank som ägarna och fått tillgång till mer 

kapital, som använts för att utveckla och bredda företagets verksamhet. Med de stora 

investeringar och den utvecklade verksamheten, menar Respondent 1, att företagets varumärke 

har renoverats och fått en bättre position. Flertalet år innan GCV var företaget populärt och 

omtyckt bland kunder, men under början på 2000-talet gick verksamheten allt sämre. Detta 

tydliga försök att förbättra verksamheten har varit en stor del i ledningens mål att korrigera 

orsaken till problemen i verksamheten men även påminna intressenter om tidigare goda 

prestationer. Det kan ses som strategierna stärka och korrigering. Respondent 1 sa också att 

relationen till den nya banken har varit gynnsam i jämfört med det tidigare infekterade 

förhållandet till företagets tidigare bank.  
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Den nya helhetsupplevelsen som kunderna får, samt den utökade kommunikationen med 

omgivningen, har varit en stor del av att företaget kunnat gå vidare efter varningen. För att nå 

ut till både nya och gamla kunder har företaget, enligt Respondent 1, gjort en ny 

kommunikations lösning där reklam har varit en betydande del i allt från lokala till nationella 

medier. Respondent 1 menar att förändringarna har varit till för att företaget ska gå bättre och 

kunder ska komma till företaget. 

Den andra intervjun genomfördes genom en personlig intervju på ett annat företag med en 

aktiv ägare (Respondent 2) till företaget. Respondent 2 blev delägare i företaget år 2008, vilket 

är innan företaget fick en GCV. Respondent 2 menar att tiden kring GCV var krisartad och att 

varningen kom plötsligt, då ägarna inte varit vaksamma på att företagets bokförning inte sköts 

på ett korrekt sätt. I bokföringen gick det inte att utläsa företagets ekonomiska ställning, vilket 

ledde till anmärkningen. Trots att företaget haft en god likviditet och tillgång på kapital. 

Eftersom företaget är inom restaurangbranschen var varningen extra tuff, eftersom de kan 

mista sitt alkoholtillstånd. Respondent 2 menar att utan alkoholtillståndet fungerar inte 

företaget på ett ultimat sätt. 

Företaget har många intressenter. Några av intressenterna är små vilket gjorde att företget 

kunde diskutera med intressenterna och tala om orsaken till varningen. Detta gjorde att de små 

intressenterna inte påverkade företaget på något speciellt sätt. De större intressenterna gjorde 

att företaget fick betala i förväg eller fick en kort kredittid, men eftersom bolaget trots 

varningen hade god likviditet menar Respondent 2 att det inte vara några problem med de 

kontakterna heller. En helt ny intressent blev för en kort stund misstänksam och valde att 

minska kredittiden till enbart 10 dagar. Respondent 2 menar att kommunikationen med 

intressenterna var betydelsefull för den fortsatta driften. Många av leverantörerna var små, 

vilket gjorde Respondent 2s företag till en av intressenternas största kund. Det gör att 

intressenten är beroende av företagets ställning och på så vis valde att förstätta samarbetet. 

Genom att ägarna hade en dialog med många av företagets intressenter var det aldrig något 

större problem att få varor, vilket tyder på utnyttjande av CRS rättfärdigande och ursäkta. De 

anställda märkte inte heller av GCV, eftersom de alltid hade fått lön. Företaget hade inte heller 

några problem med banken, till motsats från vad Respondent 1 hade med sitt företag, vilket 

kan bero på företagets goda likviditet. 
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Nyligen bytte företaget revisor vilket, enligt Respondent 2, företaget började fundera på när 

företaget erhöll varningen. Respondent 2 menade att den gamla revisorn kunde ha upptäckt 

problemen med bokföringen tidigare och på det sättet undvikt att problemet blev så stort. 

Genom GCV lärde sig ägarna att det inte enbart är en person som ska ta hand om ekonomin 

utan för att se till att bokförningen sköts korrekt och kontinuerligt är det flera personer som 

tillsammans hjälps åt. Det är ägarnas uppgift att allt sköts på rätt sätt menar Respondent 2. Idag 

har ägarna mer inflytande över ekonomin och vad som händer i företaget, vilket tydliggjorts 

för intressenter och därmed ett utryck för strategin korrigering.  

Genom förstudien har vi fått ytterligare belägg för att kalla erhållandet av en GCV för en kris. 

Det fick vi genom intervjun med Respondent 1 fann att situationen uppfyllde flera av 

kriskriterierna samt att Respondent 2 själv uttryckte att situationen hade varit krisartad. 

Respondenten 1 är en av de personer som ingått i vår pilotstudie för enkäten för att göra 

enkäten så tydlig som möjligt och undvika att frågor i enkäten kan misstolkas. Båda företagen 

har använt sig av olika CRS strategier, vilket gett oss indikationer på att våra utvalda teorier är 

applicerbara på vårt fenomen. För Respondent 1 var det väsentligt att ta in ny personal i 

företaget och för Respondent 2 var det betydande att hålla en öppen dialog med leverantörerna. 

En del enkätfrågor har inspirerats från intervjun vilka bland annat är svarsallternativen till från 

24 och 25 i enkäten där intervjuarna har bidraget med svarsalternativ. Enkäten har även 

påverkats av hur respondenterna har uttryckt sig vilket har gjort att vi har ett språk som är 

lättare för respondenterna att förstå än vad det hade varit om vi använt oss av ett akademiskt 

språk. Ett exempel på det är att vi förklarar vad en intressent är innan vi frågor kring 

intressenter är ställda. 

4.3 Urval 

I Sverige finns det över 400000 aktiva aktiebolag varav 34992 företag har fler än tio anställda i 

mars 2014 enligt Affärsdata. Vi valde att utgå från företag med mer än tio anställda, eftersom 

forskning visar att företagets storlek är relaterat till innehav av en krisplan och i krisplaner 

ingår kriskommunikation (Johansen et al 2012). Företag som har fler anställda har sannolikt 

också internt tillgång till mer kompentens inom kommunikation anser vi. För att hitta företag 

som fått en GCV utnyttjade vi databasen Affärsdata. Genom Affärsdata fick vi fram 2291 

företag som har fått en anmärkning eller kommentar i revisionsberättelsen i den fjärde senaste 
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årsredovisningen. Dessa företag har vi sedan gått igenom för att undersöka hur många av dessa 

företag som verkligen har fått en GCV enligt definitionen.  

Affärsdata är en databas med samlad företagsfakta, vilket bland annat är årsredovisningar från 

aktiebolag. Vi har tagit del av datan för att samla in information kring företag och för att få 

fram just 2291 aktiebolag använde vi oss av Affärsdatas kodning. I Affärsdata har 

revisionsberättelsen kodats på följande vis: 0= uppgift saknas, 1= bokslut har ej 

revisionsanmärkning, 2= bokslut har revisionsanmärkning, 3= bokslut saknar 

revisionsberättelse samt 4= ej revisionsanmärkning men kommentar finns. Vi valde där med att 

koncentera oss på företag som genom Affärsdatas kodning fått 2 eller 4, det vill säga företag 

som har fått en anmärkning och företag som har fått en kommentar i revisionsberättelsen men 

inte en anmärkning. Vi valde dessa två grupper eftersom vi anser att kodningen av 

anmärkningar och kommentarer påverkas av vem som kodar företagens årsredovisningar. Vi 

upptäckte att det fanns företag som fått en GCV i de företag som var markerade med en 4. Det 

gjorde det relevant att undersöka alla företag som kodats med en 2 eller en 4. Genom att vi 

gjorde denna indelning underlättdes urvalet av företag.  

Kodningen i Affärsdata finns enbart för de fyra senaste boksluten, vilket har gjort att vi har 

tittat på fjärde senaste årets årsredovisning. Det gör att vi inte kommer att undersöka ett 

specifikt år utan gå på vad Affärsdata har som fjärde senaste bokslut på varje aktiebolag. Ett 

exempel är att företaget har lämnat in den senaste årsredovisning år 2012 vilket gör att vi tittat 

på företagets revisionsberättelse från år 2009 för att se om du har fått ett GCV. Hade företagets 

däremot senaste inlämnad årsredovisning år 2011 kommer det fjärde och sista året som 

anmärkningsinformationen finns sparad bli år 2008. Skillnader i år kommer även påverkas av 

att vissa bolag använder sig av brutna räkenskapsår.  

Ett alternativt genomförande hade varit en studie där vi jämfört företag som har fått en GCV 

och överlevet med företag som har fått en GCV och gått i konkurs. Vi valde att inte göra det 

eftersom det är svårt att få tag i företag och personer som har arbetat på ett konkursdrabbat 

aktiebolag. När vi undersökte om det var möjligt att genomföra jämförelsen upptäckte vi att det 

enbart gick att få fram konkursförvaltaren som kontaktperson till det konkursdrabbade 
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företaget. Därav var det inte möjligt att hitta kontaktuppgifter till personer som har haft stort 

insyn i dessa företag och deras agerande innan konkurs. 

4.3.1 Formulering av GCV 

Det kan vara svårt att tyda vad som verkligen ses som en GCV eftersom en del uttalanden från 

revisorn i revisionsberättelsen är svaga, vilket kan bero på att revisorerna vill hålla ryggen fri 

för att inte hamna i någon tvist med företaget (Arnedo, Lizarraga & Sánchez 2008). Det kan 

vara att revisorer undviker vissa ord, vilket gör att det inte klart och tydligt står att det är en 

GCV. Det gör att det finns möjlighet till viss tolkning av vad som verkligen menas med och 

hur allvarliga kommentarer i revisionsberättelsen är (Carcello, Hermanson & Neal 2003). 

Genom att undersöka företags revisionsberättelser har flertalet formuleringar uppkommit och 

de varierar i tydlighet. Vad gäller de punkter som har med egna kapitalet att göra har i 

årsredovisningarna flera olika typer av benämningar, vilket har gjort att vi har tagit hänsyn till 

dessa när vi skapade nedanstående formuleringar. Bakom valet av formuleringar av GCV står 

flertalet undersökningar (Ademi & Wester 2012; Håkansson & Petterson 2012; Carcello et al. 

2003) och på det viset får vi en bättre säkerhet i att de formuleringar vi valt verkligen är en 

GCV-formulering. I undersökningen har följande och synonyma formuleringar uppfattats som 

en GCV: 

1. En förutsättning för företagets fortsatta drift är att aktieägarna tillskjuter aktieägartillskottet 

och där med återställer egna kapitalet. 

2. Bolagets fortsatta drift är beroende av fortsatt finansiering/ extern finansiering. 

3. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om 

företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet 

4. Bolaget har ansökt och beviljats företagsrekonstruktion på grund av finansiella svårigheter 

vilket gör att det finns tveksamheter kring bolagets framtida fortlevnad. 

5. Årsstämman har prövat frågan om bolagets likvidation. 
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6. Bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen har en skyldighet 

att, enligt ABL kap 25 § 13, uppkorrigering en anmärkning. Årsstämman har prövat frågan om 

bolagets likvidation. 

7. Bolagets kapital har inte återställts. 

8. Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften 

av aktiekapitalet, varför styrelsen har, enligt ABL kap 25 § 13, upprättat en 

kontrollbalansräkning. Det egna kapitalet är ännu inte återställt. 

9. I frågan där en kontrollbalansräkning är gjord och det egna kapitalet inte är återställt och en 

andra kontrollbalansräkning inte är upprättad eller kontrollerad av revisor i rätt tid eller att det 

egna kapitalet inte uppstår till det minsta registrerade föreligger tvångslikvidation enligt ABL 

25 kap 17§. 

Vid genomgången av årsredovisningar framkom även några revisionsberättelser där orden 

fortsatt drift fanns med men där revisorn har beskrivit företaget som ett företag som kommer 

att kunna fortsätta i drift, det vill säga att företaget inte har fått en GCV trots att orden fortsatt 

drift är med utan är ett företag vars verksamhet fungerar bra. Dessa företag valde vi därför inte 

att ta med i vårt slutliga urval. 

Genom vårt urval med företag som har fått en GCV och hade tio eller fler anställda vid senaste 

inlämnad årsredovisning fick vi ett urval på 503 stycken företag. Vi valde tio anställda eller 

fler eftersom forskning visar att företags storlek är relaterat till om företaget har krisplaner eller 

inte (Johansen et al. 2012), vilket även påverkar att dessa företag kan har större kunskap om 

kriser. Vi fick fram dessa 503 företag genom att studera den fjärde senaste revisionsberättelsen 

för att undersöka om företagen hade fått en GCV. Vi hämtade årsredovisningarna från 

Affärsdata. När vi sökte upp kontaktuppgifter till företagen för att kunna skicka ut enkäten via 

mejl upptäckte vi att det var 55 stycken företag som hade gått i konkurs sedan den senaste 

årsredovinsingen presenterades och var därmed inte med i vårt urval längre. Det gjorde att vårt 

slutliga urval blev 448 stycken företag. Efter att vi har sökt upp kontaktuppgifter till företagen 

var det 4 företag som vi inte hittade några uppgifter till alls och 61 stycken företag hade vi 
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ingen mejladress till utan enbart telefonnummer. Det gjorde att vi skickade vår enkät till 383 

stycken företag i Sverige. 

4.3.2 Bortfallsanalys 

Vi valde att skicka vår enkät med hjälp av enkätprogrammet surveymonkey. Efter vi skickat 

iväg vår enkät via mejl upptäckte vi att det var 24 stycken mejladresser som hade avregisterat 

sig från suveymonkey vilket gjorde att enkäterna gick fram till 359 mejladresser av de 383 

företag som vi skickat till. Sedan är det tio stycken företag som har talat om att de inte vill 

delat i enkäten vilket bland annat berodde på semester, tidsbrist eller att företaget nyss hade fått 

nya ägare.  

Utav de 359 företagen har vi fått in 48 stycken svar vilket ger oss en svarsfrekvens på 13,37 %. 

Av dessa 48 stycken svar är det 30 stycken som har svarat fullständigt på enkäten. Det är efter 

fråga 17 där respondenten ska besvara frågan kring hur intressenterna upplevde GCV som en 

kris som vi har fått det största bortfallet vilket gör att vi har valt att ta med de svar som finns 

när vi undersöker varje variabel. Vi fick även en del bortfall på fråga 11 där respondenten 

skulle fylla i intressenter. Vi valde att inte ange olika typer av intressenter för att inte påverka 

svaret åt ett visst håll för att få ett svar som vi har påverkat, därmed har respondenterna själva 

fått fylla i sina intressenter. Det kan ha bidragit till att respondenten valt att inte svara på dessa 

frågor. Det var 11 stycken som inte svarade på fråga 11 och 35 stycken som inte har valt att 

svara på fråga 20. Att vi fick lågt antal svarande på fråga 11 påverkas av att intressenterna fick 

skriva själva då enkätprogrammet inte tillät en annan utformning på frågan. Det var också så 

att fråga 20 hänger ihop med fråga 19 i enkäten vilket gör att om respondenten har svarat nej 

på fråga 19 kommer de inte att besvara fråga 20. Efter den tjugonde frågan är det mindre svar 

generellt eftersom en del respondenter valde at sluta svara på enkäten vid den tiden. En annan 

fråga som respondenterna har varit mindre villiga att svara på är fråga 13 som handlar om vad 

för typ av varning som intressenterna har fått där det enbart är 16 stycken som svarat. Den 

frågan tror vi framför allt beror på att respondenten inte kommer ihåg vad det var om hände för 

företaget för minst fem år sedan.  
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Många respondenter slutade att svar på frågorna som beror GCV. Fråga 14 som handlar om hur 

företaget upplevde anmärkningen har 35 stycken svarat. En möjlig orsak till det stora bortfallet 

kan vara att vi undersöker företag som har fått en GCV i revisionsberättelsen. Företag kan 

tycka att det är ett känsligt ämne och väljer därför att inte svara på enkäten. En annan orsak till 

bortfallet är att det för de flesta företag vi skickat enkäten till minst 5 år sedan de fick 

varningen vilket gör att de som mottar enkäten kanske inte arbetade på företaget då. 

Eftersom hela vår population inte är så stor ville vi komma i kontakt med så många företag 

som möjligt vilket gjorde att vi ringde och mejlade till företagen. Vi hade 61 företag som inte 

hade någon mejladress, vilket gjorde att valde vi att ringa till några av dem men det gav tyvärr 

ingen större framgång då vi ringde till 20 företag och vi frågade dem om du kunde ställa upp 

på en intervju eller om vi kunde mejla enkäten till den och det var tre stycken som vi fick 

mejladresser till och därmed ingår i de 383 företag som vi har skickat enkäten till.  

Vi vill kunna generalisera våra resultat till hela populationen av företag som erhållit en GVC. 

För att undersöka om de företag som deltagit i vår studie är representativa för population har vi 

gjort ett t-test över antalet anställda. Genom att t-test kan vi se om medelvärdet för antal 

anställd i vår studie och jämförbart med medelvärdet för anställda i vår totala population. 

Medelvärdet för den totala populationen är 30,875 och medelvärdet för vår studie är 32,208. T-

testet visar att skillnaden mellan medelvärdena inte är signifikant och därmed är vårt urval 

representativt för den totala populationen (Pallant 2010).  

4.4 Enkät 

4.4.1 Enkätensgenomförande 

I samband med att vi skickade ut webbenkäten till företagens mejladresser skickas ett 

inbjudningsbrev med (se Appendix 3). I inbjudan förklarade vi syftet med vår studie och varför 

vi valt ut just deras företag till att delta i enkätundersökningen. Våra kontaktuppgifter 

medföljde även i utskicket, samt länken till enkäten. Vi valde att ta med våra kontaktuppgifter 

för att ge respondenten möjlighet att ställa frågor och kommentarer till enkäten, vilket även 

förekommit.  
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För att minska bortfallet till enkäten skickade vi ut två stycken påminnelser, vilket har varit till 

stor hjälp för att öka antalet respondenter till enkäten. Den första påminnelsen (se Appendix 4) 

skickades ut efter 5 dagar efter första utskicket av enkäten, medan den andra påminnelsen (se 

Appendix 5) skickades ut efter 12 dagar efter första utskicket. Eftersom vi kunde se vilka 

företag som har svarat på enkäten skickades påminnelse ut till företag som inte svara på 

enkäten. Vi skickar inte heller påminnelsebrevet till de företag som har svarat att de inte vill 

delta i enkäten, samt till de företagen enkätprogrammet visar redan ha svarat på enkäten.  

Ytterligare en nackdel med enkäter är att det kan vara svårt att utforma frågor som alla tolkar 

på samma sätt och att frågorna är utformade på ett sådant sätt att de är lätta att förstå, eftersom 

forskaren inte har kontakt med dem som ska svara på frågorna. I strävan att minimera negativa 

effekter av frågeformuleringen genomförde vi, innan massutskicket, en pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien är att undersöka formuleringen av frågor, utformingen av enkäten (Saunders et al. 

2012; Bryman & Bell 2005) och i vårt fall även respondentens vilja att svara på frågor 

angående GCV och företagets kommunikation vid anmärkningen. Pilotstudien bidrog med att 

utformingen av enkäten och dess frågor blev tydligare och därmed påverkade den slutgiltiga 

enkäten (se Appendix 6).  

4.4.2 Enkätensutformning 

Vid utformandet av enkäter, men även strukturerade intervjuer, finns det två huvudkategorier 

av frågeställningar, öppna och slutna (Saunders et al 2012; Bryman & Bell 2005). Det 

förekommer fördelar och nackdelar med båda frågeformerna. I öppna frågor har respondenten 

möjligheten att använda sina egna ord och blir därmed inte ledd av de svaralternativ som finns 

i enkäten. Denna form av frågor kan också bidra med oväntade svar som inte täcks upp av 

svaralternativen (Bryman & Bell 2005). Nackdelar är dock att svaren kräver kodning som är 

tidskrävande och vid manuell kodningen kan en skevhet uppkomma om kodningen inte görs på 

samma sätt. Öppna frågor kräver också mer av respondenten i form av tid vilket kan öka 

bortfallet (Bryman & Bell 2005).  

Slutna frågor har också nackdelar, som att de svarsalternativ som finns inte är uttömmande och 

att respondenten därmed inte hittar ett alternativ som den anser passar. Det går att minska 

effekten att denna nackdel med att har ett ”övrigt” eller ”annat” alternativ och ge möjligheten 
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att förklara, vilken vi har gjort i utformningen av enkäten. I slutna frågor är ordval 

betydelsefulla, eftersom ord och begrepp kan tolkas olika (Saunders et al. 2012; Bryman & 

Bell 2005). Det gör att respondenter kan komma att i princip svara på olika frågor. Dock kan 

även användningen av slutna frågor vara tydligare i och med att svarsalternativen kan förklara 

vad frågan efterfrågar. Ytterligare en fördel med slutna frågor är att de är tidseffektiva. Det är 

lätt för respondenten att besvara fråga vid fasta alternativ och kodningen förenklas för 

utformaren. Vilket i sin tur bidrar till att det blir enklare att jämföra enskilda svar (Bryman & 

Bell 2005).  

Eftersom att det finns fördelar och nackdelar med både typer av frågeställningar har vi valt att 

använda oss av både slutna och öppna frågor (Appendix 6 Enkät). Största delen av frågorna i 

enkäten är slutna, men erbjuder ett ”annat” svaralternativ, och vissa fall möjligheten att 

kommentera för att minska effekten av att respondenten upplever att inget alternativ passar. 

Svarsalternativet annat finns även med för att respondenten skulle ha möjlighet att förklara sitt 

svarsalternativ. Användningen av öppna frågor förekommer framförallt i den del av 

webbenkäten där vi vill studera innehållet i aktiebolagens kommunikation vid GCV. Det för att 

vi vill får respondentens egna ord på vad för kommunikation, både internt och externt, 

företaget har fokuserat på. Som nämnt ovan kräver öppna frågor kodning vilket görs genom 

kvantitativ innehållsanalys (Bryman & Bell 2005).  

Vi valde att genomföra vår undersökning genom en webbenkät eftersom vi ville generalisera 

svaren. Webbenkäter är ett bra alternativ för att nå ut till många respondenter. Vi ville nå ut till 

företag som fanns över hela Sverige. I enkäten finns både slutna och öppna frågor för att 

respondenten har möjlighet att förklara vad den menar. En nackdel med att använda 

webbenkäter är risken att bortfallet blir stort. Risken med stort bortfall kan minskas med 

påminnelser. Vi hade ute enkäten i två veckor och skickade ut två påminnelser. Nedan kommer 

frågorna från enkäten som vi har ställt för att få bakrundsinformation om respondenten.  

1. Vad har Du som svarar för position i företaget?  

Den första frågan valde vi att ställa för att få information om vem det är som svarar på enkäten, 

eftersom det kan vara avgörande för hur frågorna besvaras. Olika positioner i företaget kan ha 

olika syn på vad som hänt och hur de handskas med det. Vi ville få reda på vem som svarat på 
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enkäten för att kunna avgöra om enkätsvaren går att använda då vi genom mejladresser inte 

alltid vet vem det är som mottagit mejlet. Genom att respondenten svara på denna fråga kan vi 

se om personen som svarat har tillräckligt stor insyn i beslutsfattandet inom företaget. Vi 

tycker det är intressant att veta vilken position respondenten har, eftersom det är intressant att 

veta om den som svara har en möjlighet att vara med och fatta avgörande beslut för företaget. I 

vårt inbjudningsbrev till enkäten skrev vi att vi rekommenderade att respondenten vara en 

person med stor insyn i företaget.  

2. Hur länge har Du arbetat inom företaget?  

Eftersom vi har valt att undersöka företag som har fått en GCV för omkring fyra år sedan är det 

relevant att veta om respondenten arbetade inom företaget under den tiden, därför ställde vi 

fråga 2. Det kan göra att personen har mer känndedom kring anmärkningen, samt att beroende 

på hur länge man arbetat i företaget har man olika inblick i företaget. 

13. Vad var det för typ av anmärkning som företaget fick? 

Vi har medvetet gjort valet att enbart skicka ut enkäten till företag som enligt vår definition 

erhållit en GCV. Därmed blir frågan ovan en form av kontrollfråga och inte ställs för att ge oss 

information om företaget fått en GCV eller inte. Det gör att syfte med att ställa fråga 13 var, att 

se dels om respondenten är ärliga i sitt svar angående företagets anmärkning och dels för att 

klargöra om respondenten är medveten om vilken typ av revisionsanmärkning som företaget 

mottagit. Dock har vi valt att inte analysera denna fråga beroende på att respondenterna inte 

har svarat på denna fråga i tillräckligt stor mängd. 

4.5 Operationalisering 

Syftet med studien är att förklara hur företag agerar för att överleva en GCV med fokus på 

kommunikation. Vi genomförde en enkätundersökning för att få möjlighet att svara på syftet. 

Genom operationaliseringen förklarar vi hur vi har testat enkätfrågorna så de går att applicera 

på vår modell och hypoteserna vi har. I detta avsnitt kommer även operationaliseringen göras 

på dokumentstudien att presenteras. Vi har delat in operationaliseringen efter beroende-, 

kontroll- och oberoende variabler. Våra beroende variabler är räntabilitet på eget kapital och 

kassalikviditet vilket finns i framgångsrutan i modell 1, företags agerande vid en GCV och de 

har vi tagit fram genom dokumentsstudier. Kontrollvariablerna är soliditet, kassaflödescykeln, 
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byta av styrelse, ledning samt revisor. De oberoende variablerna presenteras i den ordning som 

de kommer i modellen. Först kommer en GCV förklaras som en kris för att sedan leda in på 

identifieringen av relevanta intressenter. Därefter går operationaliseringen vidare med de 

oberoende variablerna allmän och specifik kommunikation. De oberoende variablerna avslutas 

vidare med primär och sekundär CRS vilket kan studeras i modellen.  

En kvantitativ innehållsanalys innebär att en text delas in i kategorier för studeras genom 

kvantitativa analysmetoder (Saunders et al. 2012). Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två 

egenskaper som en bra innehållsanalys ska visa tecken på, systematik och objektivitet. Den sist 

nämnda egenskapen betyder att det ska finnas tydliga kategorier som texten ska analyseras 

utifrån, och systematik innebär att analysen ska göras konsekvent, för att minimera skevheten 

och fel. I vårt fall innebär det att vi från början bestämt vilken analysenhet vi använder oss av 

och vilka kategorier. Vi använde oss av ord som analysenhet när vi kodat vilka intressenter 

som företag prioriterar och vilken ägarform företaget har, vilket tydliggörs för varje fråga 

nedan. Operationaliseringen av innehållsanalyserna följer nedan.  

4.5.1 Beroende variabel-Framgång 

Våra beroende variabler har vi valt efter vad företag har för mål med verksamheten, vilket kan 

vara att ge ägare avkastningen på investerat kapital (Parrino & Kidwell 2009). Ett annat mål 

kan vara att driva företaget vidare, vilket kräver ekonomiska resurser. Båda dessa mål är 

kopplade till att företaget lever vidare och att det är ekonomiskt framgångsrikt, det gör att den 

beroende variabeln blir framgång. Ett alternaiv hade varit att undersöka vad överlevande 

företag gör, till skillnad från företag som mottagit en GCV och gått i konkurs. I och med att 

företagen gått i konkurs är det svårt att få tag på en kontaktperson utöver konkursförvaltare. 

Det gör att vi valt att inte studera företag som inte längre är aktiva. Därmed kan vår beroende 

variabel inte vara överlevnad utan blir framgång. Det var även lämpligt som variabel eftersom 

en GCV är en varning om att företag kan komma att gå i konkurs eller likvidation inom tolv 

månader och framgång visar därmed att företagen fortfarande är i drift.  

Det betydde att vi behövde översätta de två företagsmålen, avkastning till ägare och fortsatt 

drift, till kvantitativa mått för att testa vår modell. Att skapa en variabel som täcker båda målen 

kan bli missvisande, eftersom det ena målet är att generera vinst, medan det andra är att 
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verksamheten ska gå runt. Det gjorde att vi valde att ha en beroende variabel som ska visa hur 

stor avkastning företaget har och ett annat som vissa att företagets dagliga drift går runt.  

4.5.1.1 Förändring av räntabilitet på eget kapital 

I vår strävan att undersöka om företaget har gett avkastning på sina ägares investerade kapital 

är måttet räntabilitet på eget kapital ett användbart nyckeltal. I en studie av Klarner och Raisch 

(2013) används räntabilitet på eget kapital för att mäta hur väl företag använder ägarnas kapital 

i förändringstider. Målet med måttet var att se om företag fortfarande kunde bidra positivt till 

sina ägares förmögenheter, även om flertalet förändringar drabbade företagen. Ett alternativt 

mått på avkastning är räntabilitet på totalt kapital och undersöka hur företagets totala tillgångar 

används för att skapa avkastning. Skillnaden mellan de två måtten är att räntabilitet på totalt 

kapital även räknar med företags skulder. Eftersom målet är att ge vinst på ägarens kapital 

(Parrino & Kidwell 2009) är det i vår studie mer relevant att räkna på ägarnas investerande 

kapital och inte det totala kapitalet. Ett helt annat sätt att studera hur effektivt företaget 

utnyttjar de resurser som de har tillgängligt är att som Sirmon och Hitt (2009) beräkna den 

procentuella skillnaden mellan marknadsvärdet på bolagets tillgångar och det bokförda 

ersättningsvärdet av tillgångarna. Eftersom vi skulle koppla vårt nyckeltal till företagsmålet om 

avkastning på ägarnas investerade kapital, valde vi att använda nyckeltalet räntabilitet på eget 

kapital.  

Den formeln vi valt att använda till detta mått är resultat efter skatt/ eget kapital (Thomasson et 

al. 2010). I och med att vi ville se om företagets potentiella prioritering av intressenter och 

kommunikation gjort företaget mer framgångsrikt efter anmärkningen behövde vi undersöka 

två tidpunkter. Den första tidpunkten blir det fjärde senaste årsbokslutet, eftersom det är då 

företaget erhållit en GCV. Det andra årsbokslutet vi undersökt är den senast inlämnade 

årsredovisningen. Genom att undersöka räntabiliteten vid två tidpunkter kan vi se vad för 

utveckling företaget haft under denna tid. Eftersom vi ville studera företags utveckling under 

vår tidsperiod har vi tagit räntabiliteten för det senaste året minus räntabiliteten för det fjärde 

senaste året. Det gjorde att vi kunde se om företaget har fått en bättre avkastning vid slutet av 

vår period än i början. Förändringen av räntabilitet på eget kapital blir därmed 
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operationalisering av företagsmålet avkastning på ägarnas kapital och vår första beroende 

variabel.  

Variabeln förändring av räntabilitet på eget kapital mäts som förändringen av RE vid den 

senaste årsredovisningen minus förändringen av RE vid den fjärde senaste årsredovisningen 

och kodas som en kontinuerlig variabel. 

4.5.1.2 Förändring av kassalikviditet 

Det andra måttet vi valt att studera är kassalikviditet. Måttet stämmer överens med 

företagsmålet att kunna fortsätta driften av företaget. För att bolaget ska kunna bedriva det 

dagliga arbetet krävs likvida medel, och genom kassalikviditet undersöker vi i vilken 

utsträckning företagens omsättningstillgångar täcker de kortfristiga skulderna. 

Omsättningstillgångarna är sådana som snabbt kan omvandlas till likvida medel och därmed 

kan betala de skulder företaget har som ska betalas på kortare sikt än ett år. Formeln för 

kassalikviditet är (omsättningstillgångar – lagervärde)/ kortfristiga skulder (Thomasson et al. 

2010) och mättes även den vid den fjärde senaste årsredovisningen och den senaste. Precis som 

räntabiliteten på eget kapital ville vi undersöka om företaget fått bättre kassalikviditet i slutet 

på perioden, för att se om företagen blivit mer framgångsrika. Det gjorde att vi även för 

kassalikviditeten vill mäta förändringen mellan det fjärde senaste årsbokslutet och det senaste 

årsbokslutet genom att ta kassalikviditeten för det senaste året minus kassalikviditeten för det 

fjärde senaste årsbokslutet. Detta mått kan därmed ge oss indikationer på om företaget har 

bättre eller sämre möjligheter att klara den dagliga verksamheten genom tillgången på likvida 

medel förhållande till kortfristiga skulder.  

Det finns andra nyckeltal som går att använda för att studera företags likviditet, exempelvis 

balanslikviditet. Skillnaden mellan balanslikviditet och kassalikvidietet är att man räknar med 

lagervärdet i omsättningstillgångarna vid balanslikviditet och inte vid kassalikviditeten. I en 

tidigare studie av Hopwood et al. (1989) användes balanslikviditeten som del i en modell för 

att förutspå konkurser efter erhållandet av en GCV. Dock är fördelen med att använda 

kassalikviditet som likviditetsmått att vi tog hänsyn till att vissa företag kan ha stora summor i 

lager. Dessa behöver inte vara möjliga att snabbt omvandlas till likvida medel. Hur mycket 
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företag har i lager varierar stort mellan olika branscher, exempelvis inom tillverkningsindustrin 

är det vanligt att stora belopp finns i lagret i jämförelse med tjänsteindustrin. Det gjorde att vi 

fick en bättre jämförelse mellan företag i olika branscher genom att ta bort lagervärdena.  

Variabeln förändring av kassalikviditet mäts som förändringen av kassalikviditet vid den 

senaste årsredovisningen minus förändring av kassalikviditet för den fjärde senaste 

årsredovisningen och kodas som en kontinuerlig variabel. 

4.5.2 Oberoende variabler 

Nedan följer operationaliseringen av de oberoende variablerna som vi har använt oss av. Det är 

de oberoende variablerna som ska förklara företagets framgång efter att företaget har fått en 

GCV och överlevt. De oberoende variablerna är kris, identifiering av relevanta intressenter, 

allmän- och specifik kommunikation samt primär och sekundär CRS. 

4.5.2.1 GCV som kris 

I tidigare delar i uppsatsen har vi argumenterat för att en GCV är en mycket allvarlig händelse 

för ett företag, eftersom det rör företagets överlevnad. Det gör att en GCV kan klassas som en 

kris. Genom att vi tagit fram olika typer av definitoner för att en händelse ska få klassas som en 

kris kunde vi även där göra ett antagande om att en GCV är en kris för företaget. I enkäten 

undersöker vi kriskriterierna genom att vi frågar respondenten hur de upplevde anmärkningen 

tillsammans med svaralternativen hindrar företag att nå sina mål, betydelsefull händelse, 

osannolikt och behövde snabba åtgärder (se Appendix 6).  

Då vi ville undersöka om vårt antagande att en GCV är en kris för företaget var rimligt valde vi 

att göra det genom den sammanslagningen av kriskriterierna (James et al 2011; Pearson & 

Claire 1998; Hermann 1963) vi tidigare nämnt i teorin. Genom de fyra påståendena som är 

hindrar företaget att nå sina mål, betydelsefull händelse, osannolikt och behövde snabba 

åtgärder kunde vi testa om företaget upplevde en GCV som en kris. Vi ställde denna fråga för 

att gör att vi kan se i vilken utsträckning respondenten upplever att en GCV var en kris för 

företaget. Dessutom kan vi få reda på om det är någon utav punkterna som respondenterna har 

svarat extra högt eller lågt på. 
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Oberoende variabler- Kris  

Kris Hur upplevde Du anmärkningen? Kodning 

Hindrar företaget att nå sina mål 1= instämmer inte alls - 5= instämmer helt 

Betydelsefull händelse 1= instämmer inte alls - 5= instämmer helt 

Osannolik 1= instämmer inte alls - 5= instämmer helt 

Behövde snabba åtgärder 1= instämmer inte alls - 5= instämmer helt 

Tabell 5 Oberoende variabler -Kris 

Variabeln hinder att uppnå mål mäts genom en femgradigt kodad Likertskala där 1= 

instämmer inte alls och 5=instämmer helt. 

Variabeln betydelsefull händelse mäts på samma sätt genom Likertskala där kodningen är 1= 

instämmer inte alls och 5=instämmer helt. 

Variabeln osannolikt mäts även denna genom kodning som en Likertskala där 1= instämmer 

inte alls och 5=instämmer helt. 

Den sista variabeln är snabba åtgärder och mäts genom kodningen 1= instämmer inte alls och 

5=instämmer helt. 

Herbane (2013) har i en tidigare enkätstudie undersökt om en händelse är en kris eller ej 

genom att fråga efter respondenternas åsikt om ett antal situationer. Målet med Herbanes 

(2013) studie var att undersöka i vilken utsträckning små företag använder sig av krisplaner, 

och för vilka typer av kriser. En del forskare menar att för att en händelse exempel GCV ska få 

kallas en kris måste företaget uppleva händelsen som en kris (Billings et al. 1980), vilket 

motiverar varför vi ha valt att undersöka variabeln krisartad genom att ställa frågan i vilken 

utsträckning respondenten upplever att en GCV är krisartad i enkäten (se Appendix 6). 

Forskning visar att vid en kris är företagledningen villig att sätta av mer resurser för att lösa 

krisen jämfört, om händelsen ses som ett problem (Coombs 2002). Variabeln kris för företaget 

kommer mätas via en Likertskala som är femgradig där 1=inte alls och 5=mycket krisartad.  

Coombs (2012) menar att för att företaget ska kalla en händelse för en kris ska intressenterna 

uppleva att det är en kris. Det gör att vi vill undersöka i vilken utsträckning som intressenterna 

upplever anmärkningen som krisartad. Eftersom vi har antog att en GCV är en kris för 

företaget ville vi undersöka om intressenterna också upplevde anmärkningen som en kris. 
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Dock finns det en risk att undersöka vad intressenterna tycker genom att fråga respondenten för 

företaget.  

Variabeln kris för intressenter kommer mätas via en Likertskala som är femgradig där 1=inte 

alls och 5=mycket krisartad.  

4.5.2.2 Identifiera relevanta intressenter 

För att företag ska fungera är de beroende av intressenter runt omkring företaget (Deegan & 

Unerman 2011), vilket gör att det är intressant att undersöka företagets relation med 

intressenterna. Detta avsnitt är till för att förklara operationaliseringen av sambandet mellan att 

företaget ser GCV som en kris och därmed identifierar de relevanta intressenter vilket går att 

studera i modellen. 

Elijido-Ten et al. 2010 har använt sig av Mitchell et al. (1997) ramverk kring de tre attributen 

som förklaras i nästa avsnitt men då har de identifierat intressenter och sedan gjort kvalitativa 

undersökningar. För att få reda på vilka intressenter som är viktigast för företaget fick 

respondenten själv rangordna upp till tio intressenter som är viktiga för företaget. Vi 

undersöker variabeln på ett sådant sätt att det inte handlar om hur intressenter prioriteras efter 

att företaget har fått en GCV utan är mer allmänt ställd för att vi tycker att det är intressent att 

veta vilka intressenter som är viktigast och mest betydande företaget (se Appendix 6).  

Vi valde att inte skriva ut några speciella intressenter i enkäten eftersom vi inte ville påverka 

respondenten åt en speciell riktning. I kapitel 3 teoretisk referensram har vi identifierat olika 

intressenter som vi ansåg kunna vara med i företags prioritering men eftersom vi inte ville 

påverka företaget i en viss riktning fick respondenten fylla i intressenter själva. Det valet 

gjorde vi även för att vi inte ska missa någon intressent som är viktig för företaget. För att ta 

reda på vilka intressenter som respondenterna hade prioriterat genomförde vi en innehålls 

analys. Därefter skapade vi nya variabler till intressenterna. Några av de intressenter vi tidigare 

har identifierat har vi inte kunnat skilja på. De intressenterna är majoritetsägare och 

minoritetsägare som har kodats som ägare. Nödvändig leverantör och leverantör har vi 

identifierat ihop som leverantör då vi inte kunde hitta någon skillnad. Bank och kreditgivare 

har vi ersatt som bank. Utöver de intressenter som vi tidigare har identifierat har 

respondenterna tagit upp media som ytterligare en intressent. 
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Varje intressentvariabel kommer att ha en rangordning mellan 1- 10 där 1= högst prioriterad 

till 5= lägst prioriterad vilket också går att utläsa i tabellen. 

Intressent Kodning 

Ägare 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Styrelse 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Bank 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Leverantör 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Kunder 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Revisor 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Anställda 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Staten 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Annat  1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Media 1= högst proritering-10= lägst prioitering 

Tabell 6 Intressentkodning 

De tre attributen makt, legitimitet och brådskande (Mitchell et al. 1997) är variabler som vi har 

använt oss av för att studera om innehav av att attributen påverkar prioritering av intressenter 

(se Appendix 6). För att respondenten lättare skulle förstå vad som efterfrågades, valde vi att 

skriva om attributen till andra påståenden. Attributet makt fick påståendet dem är nödvändiga 

för oss, legitimitetsattributet fick påståendet ert företag är viktigt för dem och det sista 

attributet brådskande fick påståendet dem kräver ständig uppmärksamhet. Genom att vi tog 

fram nya påståenden, kunde respondenten i större utsträckning förstå vad vi efterfrågade och 

på det viset undvek vi större risk för missvisande svar. Desto fler attribut som en intressent har 

gör att den kommer att prioriteras högre upp (Mitchell et al. 1997). Även Tashman & Raelin 

(2013) menar att intressenter prioriteras efter makt, legitimitet och brådskande. 

I frågan har respondenten haft möjlighet att kryssa i flera av attributen och på så vis kan vi se 

om den teori vi har stämmer in på att intressenten priorteras beroende på antal attribut som 

respondenten kryssat i. Om respondenten kryssar i fler av attributen kommer företaget att 

prioritera intressenterna vid en kris. Vi har även valt att göra ett index med alla attributen som 

vi kallar för MLB index. Det har vi gjort eftersom vi studerar om intressenterna som har 

prioriteras högst innehar flest antal av attributen. Indexet består av en summering av hur många 

av attributen som alla intressenter som rangordnades hade.  
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Attribut Påstående Kodning 

Makt Dem är nödvändiga för ert företag 1= ja /0= nej 

Legitimitet Ert företag är viktigt för dem 1= ja /0= nej 

Brådskande 
Dem kräver ständig 

uppmärksamhet 
1= ja /0= nej 

MLB Index 0= inget attribut-3= alla attribut 

Tabell 7 Attributkodning 
 

Variabeln MLB index mäts genom en summering av vilka attribut som företaget har. 

Intressenternas innehav av attributen kodas som att 0= inget attribut, 1= ett attribut, 2= två 

attribut och 3= alla tre attributen. 

Prioritering av intressenter valde vi att undersöka eftersom teorin menar att företag har 

begränsade resurser vilket gör att de proriterar sina intressenter (Hale et al.2005; Pfeffer & 

Salancik 1978). Variabeln prioritering av intressenter har mätts genom att studera om det 

fanns behov av att prioritera företagets intressenter. Variabeln är dikotom vilket gör att 

företagen har svarsalternativen ja=1 och nej=0.  

Vi har även ytterligare en variabel där företag ska rangordna de intressenter som prioriteras vid 

anmärkningen men på grund av förstort bortfall har vi valt att inte använda den prioriteringen 

då det inte gett ett rättvisande resultat. 

4.5.2.3 Allmän och specifik kommunikation 

Inom området allmän och specifik kommunikation syftar vi i modellen, till vilka 

informationskanaler som företaget utnyttjar för att kommunicera med interna och externa 

intressenter. Johansen et al (2012) har studerat vilka informationskanaler danska privata bolag 

och kommuner använder sig av vid kriser. Studien ger ett antal olika kanaler som företaget kan 

använda och i vilken utsträckning de utnyttjats. Utifrån denna studie har vi utformat våra 

frågor som berör olika kommunikationsvägar med skillnad att vi inte studerar intern 

kommunikation utan kommunikation till specifika intressenter eller allmänheten och vi har lagt 

till flera informationskanaler. Den allmänna kommunikationen är pressmeddelande, 

annonsering, externt nyhetbrev, årsredovisning, sociala medier. 
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Informationskanal Kodning 

Allmän kommunikation   

Pressmeddelande 1= inte alls - 5=mycket 

Annonsering 1= inte alls - 5=mycket 

Externa nyhetsbrev 1= inte alls - 5=mycket 

Årsredovisningen 1= inte alls - 5=mycket 

Sociala medier 1= inte alls - 5=mycket 

Allmän annan kommunikation 1= inte alls - 5=mycket 

Allmän kommunikation index 1= inte alls - 5=mycket 

Specifik kommunikation   

Interna nyhetsbrev 1= inte alls - 5=mycket 

Företags tidning 1= inte alls - 5=mycket 

Email 1= inte alls - 5=mycket 

Interna möten 1= inte alls - 5=mycket 

Externa möten 1= inte alls - 5=mycket 

Telefonsamtal 1= inte alls - 5=mycket 

Specifk annan kommunikation 1= inte alls - 5=mycket 

Specifik kommunikation index 1= inte alls - 5=mycket 

Tabell 8 Kodning av informationskanaler 

Variabeln allmän kommunikation kommer att mätas genom att undersöka i vilken 

utsträckning företaget har använts sig av någon kommunikationsväg för att nå allmänheten och 

har kodas genom en Likertskala där 1=inte alls och 5= mycket. Exakta variabelnamn går att se 

i tabellen ovan.  

Variabeln allmän kommunikations index mäts som en summering av alla allmänna 

kommunikationsvägar och kodas som 1=inte alls och 5= mycket. 

De specifika kommunikationsvägarna är interna nyhetsbrev, intranät, företagtidning, email, 

interna möten, möten med utomstående och telefonsamtal. Variabeln specifik kommunikation 

kommer att mätas genom att undersöka om företaget använt någon av kommunikationsvägarna 

vi har nämnt för att nå berörda intressenter och har kodas som en Likertskala där 1=inte alls 

och 5= mycket. Exakta variabelnamn utläses i tabellen. 

Variabeln specifik kommunikations index mäts som en summering av alla specifika 

kommunikationsvägar de har fått genom Likertskalan och kodas därefter 1=inte alls och 5= 

mycket 
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4.5.2.4 CRS 

Nästa del i modellen är att undersöka vilka strategier företag har använt sig av i sin 

kommunikation vid krisen GCV. I vår modell har vi valt att utgå ifrån de 

kriskommunikationsstrategierna som kallas för CRS (Coombs 2012, 2007, 2006). I tidigare 

studier när man studerat kommunikationsstrategier har det genomförts enkätundersökningar, 

quasi experiment och fallstudier (Ki & Brown 2013; McDonald et al 2010; Massey 2001). 

McDonald et al.s (2010) surveystudie fick respondenter svara på frågor och påstående om 

deras reaktioner på olika kommunikationsstrategier, alltså slutna frågor. I vår enkät har vi valt 

att använda oss av både slutna och öppna frågor för undersöka vilka CRS vi kunde identifiera 

att företag använt sig av vid en GCV.  

Den öppna frågan i enkäten (se Appendix 6) handlar om vad företaget fokuserar på i sin 

information och kommunikation till intressenter vid anmärkningen. Syftet med variabeln om 

vilken kommunikation företaget fokuserar på till intressenten vid en GCV var att ge 

respondenten möjlighet att med egna ord uttrycka vad den anser att företaget fokuserade på i 

sin kommunikation i samband med GCV. Fördelen med en öppen fråga är att vi inte leder 

respondentens svar (Bryman & Bell 2005). I och med att frågeställningen är bred hade vi 

möjlighet att identifiera flera CRS i samma fråga. Vi använde oss inte av den öppna frågan då 

vi fick för lite svar på den för att det resultatet skulle gå att använda. 

I och med att det finns för- och nackdelar med både öppna och slutna frågor valde vi att, i 

webbenkäten, inte enbart utnyttja en öppen frågeställning utan även flertalet slutna frågor. 

Därmed minskade vi risken med felkällor och skevhet på grund av tolkningen i 

innehållsanalysen. Genom de slutna frågorna kunde vi därmed erhålla data kring företags 

kriskommunikation som inte kräver tolkning av samma grad. De slutna frågorna som utgjorde 

den avslutande delen av enkäten var de som följer nedan.  

Primär CRS 

Coombs (2012) menar att företag vid en kris kan försöka skylla den på någon omständighet 

som låg utanför företagets kontroll, vilket innebär att företagsledningen försöker flytta ansvaret 

för krisen bort från företaget. Variabeln ursäkta testades genom att fråga om respondenten vad 

denne anser i vilken skala som anmärkningen låg utanför företagets kontroll. Kodningen av 
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variabeln kommer att genomföras via Likertskala där instämmer inte alls=1 och instämmer 

helt=5. 

Kriskommunikationsstrategin syndabock handlar om att företagsledningen lägger skulden för 

GCV på en annan part (Coombs 2012, 2007. 2006). Variabeln syndabock testas genom att 

mäta om företaget förmedlat att en annan part låg bakom orsaken till varningen. Även 

variabeln syndabock mäts genom Likertskalan där 1=instämmer inte alls och 5= instämmer 

helt. 

Variabeln förneka har vi undersökt genom att studera vad respondenten svarade på vad denne 

anser om innehållet i kommunikationen erbjudit förklaringar till anmärkningen. Svaren var 

enligt Likertskalan där instämmer inte alls=1 och instämmer helt=5. 

Syftet för företag att använda strategin rättfärdiga är att företaget kommunicerar till 

intressenterna att företaget har lämnat förklaringar till krisen för att minimera (Ki & Brown 

2013; Coombs 2012, 2007, 2006). Variabeln rättfärdiga undersöks genom att studera om 

företaget efter anmärkningen har förmedlat till intressenter att orsaken bakom anmärkningen 

inte skapat några hinder för företaget att uppfylla sina åtaganden. Det har vi kodat genom en 

Likertskala där instämmer inte alls=1 och instämmer helt=5. 

Strategin medkännande berör ämnet kompensation för intressenter som blivit negativt 

drabbade av att företaget mottagit en GCV. Variabeln medkännande studeras genom frågan 

om respondenten anser att företaget efter anmärkningen försökt att ersätta intressenter som kan 

blivit negativt påverkad av företagets situation. Kodningen för variabeln är instämmer inte 

alls=1 och instämmer helt=5. 

Konfrontera handlar om att företagledningen genom en handling konfronterar den part som 

företaget anser har orsakat att företaget fått en GCV. Variabeln konfrontera mäter om 

företaget har startat en rättsligprocess gentemot någon part. Kodningen är dikotom där ja=1 

och nej=0.  

Om respondenten svarade att de hade använt sig av variabeln konfrontera kommer de att få 

möjlighet att svara på vilken form av rättslig process som startats. Då respondenterna hade 

möjlighet att svara på denna fråga på ett öppet sätt gjorde vi en innehållsanalys för att 

undersöka vad det var för rättslig process som företaget hade startad då det enbart var ett 

företag som hade startat en rättslig process. 
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Sekundär CRS 

Strategin stärka handlar om att ledningen vill att intressenter ska förknippa företaget med en 

positiv bild och inte med krisen som i detta fall är en GCV Variabeln stärka har mätts genom 

frågan om respondenten anser att företaget efter anmärkningen har försökt förmedla till 

intressenter om tidigare framgångsrika samarbeten och prestationer. Kodningen för variabeln 

stärka är instämmer inte alls=1 och instämmer helt=5 i en Likertskala. 

Variabeln lidande har vi mätt genom att studera om respondenten anser att anledingen till 

GCV till största del berodde på omständigheter som låg utanför företagets kontroll. Kodningen 

är instämmer inte alls=1 och instämmer helt=5. 

Suchman (1995) menar att handlingar som skapar distans till det som orsakat krisen är ett sätt 

att återfå intressenters förtroende. En handling som skapar distans är att bolaget byter namn. 

Den första förändringen är om företaget har bytt namn. Förändringarna innefattar även om 

företaget deltagit i en sammanslagning/fusion, sålt delar av verksamheten samt ändrat 

inriktning på verksamheten som sedan summeras som ett index.  

Variabeln separation har mätts genom ett summerat index för vilka förändringar som företaget 

har genomförts. Varje fråga har varit en dikotom variabel som visar att 1=ja och 0=nej.  

Förändringar Kodning 

Bytt namn 1=ja /0= nej 

Deltagit i en sammanslagning/fusion 1=ja /0= nej 

Sålt delar av verksamheten 1=ja /0= nej 

Ändrat inriktning på verksamheten 1=ja /0= nej 

Tabell 9 Kodning av förändring 

Variabeln korringering är en sekundär CRS och mäts som respondenten anser att företaget 

efter anmärknigen försökt att förmedla vad företaget gjort för att förbättra den positionen som 

företaget befann sig (se Appendix 6). Vi har kodat variabeln korrigering som instämmer inte 

alls=1 och instämmer helt=5 vilket är en Likertskala. Alla frågorna för primär och sekundär 

CRS går att studera närmare i Appendix 6.  
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4.5.2.5 Företagsfaktorer 

Ägarstruktur 

Vi undersökte vilken typ av ägare företagets största ägare är för att kunna studera om 

ägarstrukturen påverkar företag i en kris. Respondenten själv får skriva vilken typ av ägare 

som är störst vilket gör att vi även här får använda oss av innehållsanalys för att se vilken typ 

av ägare företagen har. Vi valde att undersöka variabeln ägarstruktur då vi ville undersöka om 

det är någon speciell typ av ägarstruktur som har fått en GCV. Vi har skapat variabeln 

ägartyper som användas för att presentera företagen som deltagit i studien. En innehålls analys 

har genomförts och vi har kommit fram till två ägartyper vilka är familj och företag. Variabeln 

ägartyper har mäts genom vilken typ av ägare som är företagets största och kodas som en 

dikotomvariabel där 0=familj och 1=företag.  

Ägartyper 

Ägartyp Kodning 

Familj 0 

Företag 1 

Tabell 10 Kodning av ägartyper 

Vi har även studerat variabeln ägarstruktur. Gedajlovic, Yoshikawa & Hashimoto (2005) har 

undersökt att ägarstrukturen kan påverka företagens prestationer. För att få reda på mer kring 

ämnet identifierade författarna 6 olika ägarkategorier vilket vi inte har kunnat göra. 

Respondenterna fick lämna svar i procentform vilket är en kvotvariabel och kodades med de 

siffror som respondenterna svarade. Variabeln ägarandel har mäts genom att undersöka hur 

stor procent som den största ägaren av företaget äger. Kodningen för ägarandel är kontinuerlig.  

Storlek 

I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) används tre mått för att bestämma om ett bolag är 

stort eller lite. Måtten är antalet anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Elson och 

Goldberg (2003) använde balansomslutningen som storleksmått när de hade företagets storlek 

som en kontrollvariabel. I och med att företags balansomslutning används både i Sverige och 

utomlands för att mätta storlek på företag valde vi att utnyttja detta som mått. Vi har i enkäten 
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valt att inte ha med några frågor om företags ekonomiska uppgifter utan dessa kommer vi 

samla in från årsredovisningar för bolag vars representant har svarat på enkäten. Det har vi 

gjort för att minska bortfallet med tidskrävande frågor (Bryman & Bell 2005). 

Vi har mätt storleken på företagen i undersökningen genom att i dokumentstudien där vi har 

studerat företagets balansomslutning. Variabeln storlek,balansomslutning har mätts genom att 

vi har studerat det totala kapitalet för företagen och variabeln har kodats som en kvotvariabel. 

Antal anställda i företaget har vi som en bakgrundsfråga i enkäten eftersom vi har grundat vårt 

urval på företag som har tio eller fler anställda. Nackdelen med variabeln är att vi inte 

specificerar om vi efterfrågar enbart heltids- eller även deltidsanställda. Det kan göra att frågan 

upplevs som oklar. Dock anser vi att göra frågan längre i försök klargöra exakt vilka anställda 

vi efterfrågar kunde bidra till att frågan blev svårförståelig istället och att bortfallet ökar. 

Variabeln storlek, anställda har mätts genom att vi undersökt hur många anställda som 

företaget har och det har vi kodat som en kvot. 

Bransch 

En tredje företagsfaktor som vi vill undersöka är om företagsbranschen påverkar viken typ av 

CRS som företaget använt. Branschtillhörighet är en variabel som enligt McGahan och Porter 

(1997) har stora inverkningar på företags resultat, vilket gör att de intressant att undersöka dess 

påverkan i vår modell. I och med att branscher har olika konkurrensförhållanden och 

vinstpotential menar Porter (1983) att den har en inverkan på företagets möjligheter att 

överleva en GCV och därmed krisen.  

Företagesfaktorn bransch valde vi för att kunna se om vissa branscher inte regerar lika starkt på 

en GCV som andra. Branschkategoriseringarna vi valde att använda är de som Stockholm 

OMX använder. Nasdaq OMX har tio stycken branscher vilka är energi, material, industri, 

sällanköp, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, telecom operatörer 

samt kraftförsörjning (OMX Stockholm 2014). I enkäten har vi valt att lägga till ett elfte 

alternativ för företagen om de upplever att de inte passar in någon av ovanstående branscher.  
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Det finns även andra sätt att klassificera företag in i bransch, dels med hjälp av SNI-koder 

vilket Håkansson & Petterson (2012). Volkan (2010) valde i sin studie att använda Global 

Industry Classification Standard (GICS) som stämmer in på branschindelningen som OMX 

använder. Vi valde därför att använda oss av branschindelningen som Nasdaq OMX använder 

eftersom det är vedertaget i Sverige och internationellt. Eftersom respondenterna till enkäten 

inte har fyllt i branschen på ett önskvärt sätt kommer vi inte att använda oss av denna variabel. 

Variabeln om företaget är högteknologisk eller inte studerar vi eftersom det finns 

undersökningar som visar att högteknologiska branscher är mer riskbenägna jämfört med 

andra, vilket gör att dessa branscher är mer utsatta för kriser än andra (Audretsch & Weigand 

2005). Eftersom högteknologiska branscher är mer krisbenägna tenderar de att ha en högre 

risktolerans och företagen är mer förberedda på att en kris ska uppkomma (Pearson & Mitroff 

1993). Genom att vi undersökte variabeln högteknologi kan vi tillsammans med de andra 

variablerna kring företagets bransch se om företag inom en högteknologiskbransch tenderar att 

reagera mindre på GCV än företag inom en lågteknologiskbransch. En studie av Audretsch och 

Weigand (2005) visar att högteknologiskabranscher har lättare att få finansiering. Det gör att 

det blir intressent att undersöka denna fråga i en krissituation som GCV där många företag är i 

behov av kapital för att fortsätta i drift. Smart och Vertinsky (1984) har genom sin studie testat 

om den branschmiljö som företaget befinner sig påverkar hur ledningen agererar. Den externa 

miljö chefen befinner sig i kommer påverka vilka strategier som chefen väljer att använda sig 

av. Variabeln högteknologisk mäts genom att undersöka om respondenten tycker att företaget 

är verksamt inom en högteknologisk bransch. Frågan kodas som en dikotomvariabel där 1=ja 

och 0=nej. 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna vi har valt att använda oss av i vår modell är soliditet, kassaflödescykeln 

och om företagen byt ledning, styrelse eller revisor under perioden från att de fått en GCV till 

datumet för enkäten. Anledningen till att vi har kontrollvariabler är att undersöka om det är 

andra variabler utöver de som förekommer i vår modell som, kan påverka om företag är 

framgångsrika eller inte efter en GCV. Om vi inte undersöker om andra orsaker än prioritering 

av intressenter och kommunikation, kunde det ha blivit att vi ansåg att våra oberoende 

variabler haft större inverkan på vår beroende variabel än vad den faktiskt ska ha. Vi har valt ut 
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ett antal kontroll variabler som vi anser kan potentiellt ha inverkan på möjligheter för företagen 

att bli framgångsrika efter en GCV.  

4.5.2.1 Soliditet 

Utöver att undersöka hur framgångsrika aktiebolag är på att ge avkastning till sina ägare och 

bedriva den dagliga driften, valde vi även att studera företagets finansiering. Det kommer sig 

av att en GCV ofta är kopplad till att aktiebolaget behöver mer kapital för att fortsätta i drift. I 

situationer där företag är beroende av mer finansiering för att kunna fortsätta i drift, kan 

förändringar i företagens finansieringsstruktur påverka företagens överlevande och framgång. 

När man mäter soliditeten på ett företag mäts det hur starkt företaget är finansiellt sätt. Det som 

mäts är hur mycket av företagets tillgång som kan finansieras av företagets eget kapital 

(Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002). Soliditeten är ett mått som används för att det visar 

om företaget kan överleva på en längre sikt (Thomasson et al. 2010).  

Anledningen till att vi valt att använda oss av soliditet och inte andra mått på företagets 

finansieringsstruktur var, att de företag som får en GCV är i en finansiellt pressad situation och 

kan därmed ha svårt att betala för sin externa finansiering ifrån både kreditgivare och ägare. 

Skillnaden mellan dessa två källor av kapital är att ränta till banken alltid ska betalas, medan 

avkastning till ägarna betalas när det finns pengar i företaget. Det gör att för företagen i vårt 

urval, kan en stor andel kapital från en kreditgivare innebära att företagen, som redan är 

ekonomiskt stressade, får svårt att betala för sin finansiering. Dessutom kan det vara svårt för 

företag som erhållit en GCV att få finansiering ifrån kreditgivare, eftersom det föreligger en 

osäkerhet kring företagens fortsatta drift. Finansiering från eget kapital anser vi därmed kan 

vara lämpligare för företag som erhållit en GCV. Det gör att vi valde att använda soliditeten för 

att undersöka om företaget finansiering påverkar företagets framgång.  

Det finns andra mått som mäter hur starkt företaget finansiellt sätt är exempelvis 

räntetäckningsgraden. Till skillnad från soliditen som ger en ögonblicksbild av företaget täcker 

räntetäckningsgraden hela året och det blir lättare att få ett representativt svar. Måttet är 

sammankopplat med företagets lönsamhet och beräknar hur många gånger det genererade 

resultatet täcker företagets finansiella kostnader (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 

2010; Thomasson et al. 2010). Räntetäckningsgraden är ett mått som är användbart för 
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kreditgivare och andra finansiärer, eftersom det visar hur väl företaget bär sina finansiella 

kostnader (Thomasson et al. 2010). Vi valde att inte använda oss av räntetäckningsgraden 

eftersom vi ansåg att soliditen var det mått som mest stämde in på den situationen som vi 

undersöker, och tar hänsyn till de omständigheter företagen befinner sig i eftersom de erhållit 

en GCV. Måttet visar också bara kostnaderna för finansieringen, men ger inte en bild av hur 

den finansieringsstrukturen ser ut, vilket var det som vi ville undersöka.  

Företagens soliditet finns även med i årsredovisningarna men kan räknas ut på olika sätt och 

därmed har vi valt att själva räkna ut soliditeten, för att talen ska gå att jämföra. När vi räknat 

ut soliditeten har vi använt oss av formeln (eget kapital + 0,737 * obeskattade reserver)/ totalt 

kapital. Vi har tagit hänsyn till de obeskattade reserverna, eftersom de annars kan orsaka 

skillnader i soliditeten mellan olika företag som inte beror på finansieringsstruktureren, utan på 

skatteplanering.  

När vi räknade ut våra beroende variabler gjorde vi det genom att mätta förändring mellan den 

fjärde senaste årsredovisningen och den senaste. Det gjorde vi även för soliditeten med samma 

metod, senaste tidpunkten för soliditeten minus måttet vid den fjärde senaste. Här kunde vi 

därmed se om företagen förändrat sin finansieringsstruktur med hjälp av soliditet under 

perioden.  

Variabeln förändring av soliditet mäts som förändringen av soliditet vid den senaste 

årsredovisningen minus förändringen av soliditet vid den fjärde senaste årsredovisningen och 

kodas som en kontinuerlig variabel. 

4.5.2.2 Kassaflödescykeln 

Kassaflödescykeln (KFC) har vi använt som vår andra kontrollvariabel i studien. Måttet 

används för att mätta hur stor kapitalbindning bolaget har. Kapitalbindningen mätts genom att 

undersöka hur lång tid det tar från utbetalning av likvida medel till inbetalning av likvida 

medel. Måttet är ett sätt att undersöka hur mycket kapital som behövs för att klara den dagliga 

driften. Vid en GCV anser vi att måttet är relevant att använda, eftersom enligt Carcello et el. 

(2003) har 56 % av företag som erhållit en GCV en formulering i varningen som hänvisar till 

kapitalbrist. Genom att använda KFC som kontroll variabel undersöker vi om företagen i vår 
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studie genomfört förändringar för att minska kapitalbindningen och därmed även minskar 

behovet på kapital.  

KFC är ett mått som tar hänsyn till flera delar i företagverksamheten. Delvis hur lång tid det tar 

att driva in kundfordringar (KUFO)och hur många dagar resurser ligger i lager, men även hur 

mycket kredit företaget har för sina kortfristiga skulder (KFSK). Den formeln vi använt för att 

räkna ut KFC har vi tagit från Berk och DeMarzos (2011) bok om corporate finance och går att 

se i tabellen nedan. Det som skiljer olika formler ifrån varandra är ofta hur man räknar fram 

värdet på kundfordringar och kortfristiga skulder (Berk & DeMarzos 2011; Hillier, Ross, 

Westerfield, Jaffe & Jordan 2010).  

Mått: Uträckning: 

Kassaflödescykeln (KFC): 

(KUFO/(Netto omsättning/dagar)) + (UB Lager/ 

(KSV/dagar)) - (KFSK/ (KSV/dagar)) 

Tabell 11 Kassaflödescykeln 

När vi räknar ut den slutgiltiga kontroll variabeln utav KFC har vi, precis som tidigare, valt att 

räkna ut förändringen mellan våra två tidpunktet, fjärde senaste årsbokslutet och senaste 

årsbokslutet. Dock skiljer sig KFC sig gentemot de andra måtten eftersom till skillnad från 

soliditeten, räntabilitet på eget kapital och kassalikviditen är en ökning av KFC inte positivt, 

eftersom det innebär att kapitalbindningen i företaget har ökat. Det får konsekvensen att 

företaget har ett större behov av kapital för att klara den dagliga driften. I och med att företagen 

vid erhållandet av GCV visat tecken på finansieringsproblem är ett ökat behov av kapital något 

som potentiellt kan leda till större problem och närmare en konkurs om behovet inte kan täckas 

upp.  

Det gör att eftersom KFC fungerar i motsatt riktning från soliditeten, räntabilitet på eget kapital 

och kassalikviditen behövde vi ta det i beräkning när vi utformade kontroll variabeln. 

Variabeln förändring av KFC mäts som kassaflödescykeln vid den fjärde senaste 

årsredovisningen minus kassaflödescykeln vid senaste årsredovisningen och kodas som en 

kontinuerlig variabel. 
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4.5.2.3 Ersatt styrelsen 

Det finns andra stora förändringar som företag kan göra utöver att ändra kapitalstrukturen och 

deras kapitalbehov. I och med att det är styrelsens ansvar att minska informationsasymmetrin 

mellan ägare och ledningen (Fama & Jensen 1983), är det intressant att studera om 

bolagstämman ersatt eller byt ut delar av styrelsen efter erhållandet av GCV. Det var ett sätt att 

undersöka om bolagstämman ansett att styrelsen inte skött sin uppgift att övervaka ledningens 

arbete. Enligt Castellano, Lightle och Baker (2011) är det utöver att övervaka ledningen även 

styrelsens uppgift att ge råd och vägledningen för att säkerställa företagets fortsatta drift. Det 

gör att erhållandet av en GCV kan ses som ett misslyckande av styrelsen och styrelsen blir 

därmed ersatt.  

Variabeln ersatt styrelse mäts genom att studera om företaget under de senaste fyra åren har 

ersatt delar av eller hela styrelsen. Kodningen är av dikotomt slag där 1=ja och 0=nej.  

4.5.2.4 Ersatt ledningen 

Ytterligare en åtgärd som kan ske inom företaget efter en GCV är att ledningen blir ersatt. Det 

är ledningens uppgift att sköta den dagliga driften av företaget och ett mottagande av en GCV 

kan ses som ett misslyckande. Genom att ha studerat om företag som erhållit en GCV byt ut 

hela eller delar av ledningen, kunde vi få indikation på om styrelsen och bolagstämma ansett 

att ledningen inte skött sitt arbete och därmed gjort det svårt för bolaget att uppfylla 

företagsmål som avkastning på investerat kapital och fortsatt drift. I Hudaib och Cookes (2005) 

forskning kring företag med en GCV var det 12,7 % av Vd:ar som blev avskedade till följde av 

GCV. En studie i Tyskland visar att bolag som är finansiellt stressade i 22 % av fallen kommer 

att byta ut ledningen (Jostarndt & Sautner 2008). I och med att en GCV ges till företag som 

existerar under finansiellpress blev det intressant att se om denna respons förekommer i samma 

utsträckning i vårt urval.  

Variabeln ersatt ledning mäts genom att undersöka om företaget under de senaste fyra åren har 

ersatt delar av eller hela lednigen. Precis som med styrelsen, kodades variabeln ersatt hela eller 

delar av ledningen som en dikotom variabel där 1=ja och 0=nej. 
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4.5.2.5 Ersatt revisorn 

Att undersöka om revisorn efter utfärdandet av en GCV blivit ersatt har förekommit i ett flertal 

studier om GCV (Hudaib & Cooke 2005; Vanstraelen 2003; Citron & Taffler 1992). I Citron 

och Tafflers (1992) studie fann att i 13 % av fallen där företaget erhållit en GCV har revisorn 

blivit utbytt, vilket var 10 % mer än icke-varnande företag. Vi kom i vår studie att fråga 

respondenten om företaget bytt revisor under de senaste fyra åren, medan i Citron & Taffler 

(1992) undersökt företagsfakta som var tillgänglig i olika databaser. Det gör att om 

respondenten inte svarar eller inte vet kunde det bidragit till att vi fått ett missvisande svar. 

Dock valde vi att formulera frågan angående ersättningen av revisorn på ett sådant sätt att vi 

tagit hänsyn till revisorsrotationen, eftersom det också kan vara en anledning till att bolaget har 

en annan revisor än tidigare. Respondenten uppmuntrades även att kommentera orsaken till sitt 

svar angående byte av styrelse, ledning och revisor. Genom att respondenten kommenterade 

svaren se om det gick att härleda variabeln till erhållandet av en GCV eller om det hade andra 

orsaker som sjukdom eller pension.  

Variabeln ersatt revisorn kommer att mätas via om företaget under de senaste fyra åren har 

bytt revisor på annan grund än revisor rotation. Kodningen av respondentens svar på frågan var 

1=ja och 0=nej, vilket gör variabeln till en dikotom.  

4.5.4 Etik 

Inom forskningen är det viktigt att göra etiska överväganden. Vetenskapsrådet har tagit fram 

övergripande etikregler som forskare ska ta hänsyn till vid genomförandet av studie. Den första 

etikregeln är informationskravet, vilket handlar om att alla som kommer i kontakt med 

undersökningen skall informeras om vad forskningen har för syfte. De personer som är med i 

undersökningen ska själva bestömma över sitt delatagande av studien, vilket kallas för 

samtyckeskravet. Genom konfidentialitetskravet måste den information som samlats in 

behandlats på att sådant sätt att det någon obehörig få ta del av informationen. Det har vi tagit 

hänsyn till i vår studie vilket har gjort att ingen enskild individ kan utläsas. Den sista etiska 

regeln är nyttjandekravet, vilket handlar om att de uppgifter vi genom undersökningen samlar 

in kring enskilda personer enbart får användas till forskningens ändamål (Patel & Davidson 

2011). 
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4.6 Databearbetning 

I vår studie har vi använt oss av dataprogrammet SPSS för att göra dataanalyserna på vårt 

empiriska material. Genomgående i våra analyser har vi använt oss av signifikansnivån 0,05 

för att testa om de relationer våra analyser påvisar är korrekta. Att använda en signifikansnivå 

på 0,05 är allmänt vedertaget och visar att det är 95 % chans att våra analyser påvisar samband 

som existerar (Hair, Black, Babin & Anderson 2010).  

Det första vi gjorde i vår analys var att undersöka om våra variabler var normalfördelande, 

därefter genomfördes univariata analyser för att skapa en överblick av våra variabler. Bivariata 

och multivariata analyser gjordes för att testa våra hypoteser och vår modell.  

4.6.1 Variablernas normalfördelning 

Vårt empiriska material består till stor del av de 48 stycken svar som vi erhållit på vår enkät 

och resten är de nyckeltal som vi erhållit genom vår dokumentsstudie. Eftersom vårt urval är 

litet finns det en risk att våra variabler inte är normalfördelande och därmed valde vi att 

undersöka om våra variabler var normalfördelande. Huruvida variablerna är normalfördelande 

eller ej påverkar de tester som genomförs på materialet och det resultat som analyserna ger. För 

att studera normalfördelningen kan man använda sig av skewness och kurtosis, som ger siffror 

på om variabeln är normalfördelad (Pallant 2010). Vi valde att använda oss Kolmogorov-

Smirnov test, som om det är signifikant tyder på att variabeln inte är normalfördelad (Djurfeld, 

Larsson & Stjärnhagen 2010; Hair et al. 2010). Det var fallet för majoriteten av våra variabler 

och därmed försökte vi transformera variablerna med hjälp av olika metoder för att göra dem 

normalfördelade. Dock gick detta inte att genomföra framgångsrikt eftersom Kolmogorov-

Smirnov testet även efter transformationen visade på ett signifikant resultat för de flesta av våra 

variabler. För de variabler som gick att transformera till normalfördelande enligt Kolmogorov-

Smirnov testet stötte vi på ett annat problem, vilket var systematiskt bortfall. Det gjorde att vi 

valde att använda oss av våra ursprungsvariabler och istället anpassa en del av de tester vi 

genomfört på den insamlade datan.  

4.6.2 Univariata analyser 

Genom att göra univariata analyser på våra variabler har vi skapat en överblick över den data 

som vi samlat in. I de univariata testerna har vi tagit fram maximum- och minimumvärdet men 
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även medelvärde och standard avvikelsen. Presentation av analyserna kommer att ske löpande 

genom den empiriska analysen för att lägga vikten på de bivariata och multivariata analyserna 

som ska testa vår modell och våra hypoteser.  

4.6.3 Bivariata analyser  

Som nämnt ovan är inte våra variabler normalfördelade, vilket gör att vi inte använt oss av 

Pearson r eftersom den analysen gör ett antagande om normalfördelning (Pallant 2010). 

Pearson r är en metod för analys av korrelation som även är passande att använda mellan två 

kvotvariabler. Istället har vi använt oss av Spearmans rho som inte gör antagande om 

normalfördelning och är lämplig vid analys av samband mellan ordinala variabler (Bryman & 

Bell 2005), vilket många av våra variabler är.  

Vår empiri består av en liten mängd data i och med att vi enbart fått 48 svar på vår enkät. Det 

gör att vi använt oss av funktionen exclude cases pairwise i korrelationsanalyserna för att 

utnyttja en större mängd av den insamlade datan. Det medför dock att en direkt jämförelse 

mellan våra korrelationsanalyser och multivariata analyser inte är möjlig. På grund av den 

mängd datan som vi har haft tillgång till har vi trots allt valt att använt oss av exclude cases 

pairwise.  

4.6.4 Multivariata analyser 

När vi har gjort mulitvariata analyser har vi genomfört multipel linjära regressioner för att 

undersöka hur mycket av förändringen i våra beroende variabler kan förklaras av våra 

oberoende variabler. Det betyder att vi använt regressionsanalyser för att undersöka om och i 

vilken utsträckning som hur och vad företagen kommunicerar påverkar deras framgång.  

Eftersom vi undersöker både allmän- och specifik kommunikations inverkan på framgång samt 

primära och sekundära CRS har vi valt att dela upp våra variabler för att kunna undersöka vilka 

av våra beroende variabler det är som kan förklara företagens förändring i framgångsrikhet 

efter en GCV. Det gör att vi kommer i den empiriska analysen att presentera fyra stycken 

modeller som testat kommunikationens inverkan på förändringa av räntabilitet på eget kapital 

och även fyra modeller för förändringen av kassalikviditet.  



 

 

 

101 

 

I multipel linjära regressionsanalyser finns det risk att de oberoende variablerna samvarierar 

med varnadra och det skapar problem med multikollinaritet i analysen. Det innebär att det 

föreligger ett starkt samband mellan de oberoende variablerna och de ska därför inte ingå i 

samma analys. För att undvika problem med mulitkollinaritet har vi använt oss av 

toleransvärde. Om toleransvärdet är under 0,1 kan mulitkollinaritet påverka förklaringsgrad av 

modellen (Hair et al. 2010). Dock kan även närliggande värde ge indikation på att det kan 

föreligga problem med multikollinaritet som kan innebär att modellens förklaringsgrad inte 

stämmer med verkligheten.  

När vi genomfört regressionsanalyserna har funktionen exclude cases listwise använts för att 

enbart testa fall där alla variabler i analysen förekommer (Hair et al. 2010). Det för att se hur 

kombinationen av oberoende variabler kan förklara den beroende variabeln. För att undersöka i 

vilken riktning våra oberoende variabler förklarar framgång har vi använt oss av beta värdet 

och signifikansen för att se hur sambandet mellan variablerna verkligen föreligger. Resultaten 

som framkommit i regressionsanalyserna och korrelationsanalyserna används för att undersöka 

om vår modell kan förklara företags agerande efter erhållande av en GCV och om våra 

hypoteser ska accepteras eller förkastas.   
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5. Empiris analys 

Kapitel 5 inleds med att presentera de variabler som vi använt genom univariata tester. Det 

följs sedan av statistiska tester på det insamlade materialet för att studera om vår modell är 

applicerbar. Dessutom testas hypoteserna och vår modell och det förs en analys kring de 

resultat vi har fått. 

5.1 Presentation av respondenter 

Anställda på företag har inte samma insyn och kännedom om det företaget de jobbar för. Det 

gjorde att vi ville veta lite om de personer som svarat på enkäten för att se att de var personer 

som kunde ge oss svar på de frågor vi ställt i enkäten.  

Position på respondenter 

Position Frekvens Procent 

VD 27 56,3 

Företagsledning 9 18,8 

Ägare 17 35,4 

Styrelsemedlem 5 10,4 

Annat 4 8,3 

Tabell 12 Respondenters position i företaget 

Som går att utläsa i tabellen för viken position de som svarade på enkäten har ser vi att det är 

27 stycken VD (56,3%), 9 stycken från företagsledningen, 17 stycken ägare, 5 stycken 

styrelsemedlemmar och 4 annat. Genom vårt material kunde vi utläsa att det var 8 stycken VD 

som även var ägare till företaget. Genom att det var ett stort antal ägare och högt uppsatta 

personer inom företagen som svarade på enkäten anser vi att det de resultat som vi fått är 

pålitliga. Det eftersom respondenterna sitter på en position där de har möjlighet att följa 

företagets arbete mot intressenter och därmed kan ge oss svar på vår enkät. Dessutom har de 

flesta respondenterna arbetat ett bra tag i företaget.  
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Antal år på företaget 

Medelvärde År 11,66 

Std. Avvikelse 10,4824 

Minimum 1 

Maximum 45 

Totalt antal 47 

Saknar data 1 

Tabell 13 Antal år på företaget 

Den respondent som arbetat minst i företaget hade arbetat 1 år medan den som hade arbetat 

längst på företaget har arbetat i företaget i 45 år. Medelvärdet för hur länge våra respondenter 

arbetat för företaget är 11,6 år, vilket innebär att de jobbade för företaget när GCV erhölls. 

Utifrån standard avvikelsen kan vi se att de flesta av våra respondenter arbetat inom företaget i 

1-22 år. Utifrån denna uppgift anser vi att våra respondenter har kännedom om bolaget i den 

utsträckning som behövs för att kunna svara på enkäten. Det var en respondent som inte hade 

svara på denna fråga. 

Ägartyper 

Ägartyp Frekvens Procent 

Familj 36 75 

Företag 12 25 

Totalt 48 100 

Tabell 14 Ägartyper 

De företagen som ingår i studien har olika ägarförhållanden. Som det går att se i tabellen ovan 

är 75 % av företagen i vår studie familjeföretag och resten ägs av företag. Tidigare har vi 

nämnt att 8 respondenter är både ägare och VD, alltså har vi ett antal företag där ägaren är 

aktiv i styrningen av företaget. Utöver att ha undersökt vilken ägartyp företagen i studien har, 

har vi även undersökt hur stor andel av aktierna som företagets största ägare innehar. I tabellen 

nedan går det att se att andelen ligger mellan 18-100%, vilket innebär att företagen har 

koncentrerat ägande. Med ett medelvärde på nästan 75 % kan vi utläsa att majoriteten av 

företagen i studien har en kontrollerande ägare.  
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Oberoende variabler- Företagsfaktorer 

Företagsfaktor N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Storlek, anställda 48 1 300 32,208 51,6943 

Storlek, balansomslutning 45 754113 1369036000 315567443,7 2039105,75 

Högteknologiskt företag 48 0 1 0,208 - 

Ägarandel 48 18 100 74,458 30,9543 

Tabell 15 Oberoende variabler- företagsfaktorer 

Företagsfaktorerna är de faktorerna som vi ansett kan påverka olika delsteg i modellen över 

företags agerande. Företagsstorlek har vi mätt på två olika sätt, genom antal anställda och 

genom balansomslutning. Som det går att se i tabellen ovan är en stor variation på 

företagsstorleken. De 48 olika företagen som våra tester bygger på har mellan 1-300 anställda. 

I vårt urval gjorde vi ett val att bara undersöka företag med tio eller flera anställda. Det innebär 

att sedan senaste årsbokslutet vi haft tillgång till i Affärsdata har företagen nu minskat på sin 

personalstyrka. Dock anser vi att det fortfarande fanns värde att ha med dem i studien då de är 

ett företag som har överlevet en GCV. Medelvärdet för antalet anställda i deltagande företag är 

32,2. Standard avvikelsen ligger på 51,69 och innebär en spridning mellan 1 och nästan 84 

personer anställda. 

Balansomslutningen visar också tecken på stora skillnader i företagsstorlek. Det företaget med 

lägsta balansomslutningen ligger på drygt 750 000 SEK medan det största har mer än 1,3 

miljarder SEK. Eftersom det är så pass stor spridning mellan minimum och maximum värdet 

gör det att även standard avvikelsen ligger på ett högt värde och spridningen runt medelvärdet 

(315 miljoner SEK), är på drygt 4 miljoner SEK. Alltså är det markanta skillnader på företagen 

i vår studie. 

Nästa företagsfaktor som vi undersökt är om respondenten anser att företaget är verksamt i en 

högteknologisk bransch. I och med att variabeln undersöktes som en dikotom variabel kan 

minimum och maximum enbart ligga på 0 respektive 1. Medelvärdet på 0,208 visar att en 

femte del av företagen i studien är högteknologiska företag enligt respondenterna. 

Nedan kommer vi börja presentera resultaten ifrån vår datainsamling. Presentationen kommer 

att ske utifrån modellens uppbyggnad vilket innebär att vi börjar att med GCV och kommer 

avsluta med framgång.  
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5.2 GCV som en kris 

I skapandet av vår modell har vi använt oss av crisis management teorier eftersom vi har gjort 

ett antagande om att erhålla en GCV är en kris för företaget eftersom det är en signal till 

intressenter om att företaget står inför en möjlig konkurs (Hopwood, et al. 1989). I vår enkät 

valde vi att ha med frågor som testar om vårt antagande var lämpligt för den situationen vi 

studerat. En fråga består av fyra kriterier som använts av forskar för att definiera vad som 

krävs för att en händelse ska vara en kris (James et al. 2011; Pearson & Clair 1998; Hermann 

1963). De andra två frågorna är relaterade till om respondenten ansett att GCV var krisartad 

och om företagets intressenter ansett att GCV var krisartad. Kodningen för alla dessa variabler 

är en skala där 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt.  

Oberoende variabler- Kris 

Kris N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Hinder att uppnå mål 35 1 5 2,229 1,4366 

Betydelsefull händelse 34 1 5 2,882 1,5328 

Osannolikt 31 1 5 2,484 1,4112 

Snabba åtgärder 32 1 5 3,000 1,3912 

Kris för företaget 36 1 5 2,222 1,514 

Kris för intressenter 34 1 5 2,206 1,5721 

Tabell 16 Oberoende variabler- kris 

Genom att vi studerar tabellen kan vi se att hinder, betydelsefull händelse, osannolikt samt 

snabba åtgärder är kriterier för att en händelse ska kallas kris. Medelvärdet för om företaget 

upplever att GCV var ett hinder för att uppnå sina mål är 2,229 vilket innebär att av de 35 

svarande upplever att en GCV påverkar företagets förmåga att nå sina mål. Medelvärdet för 

snabba åtgärder är det högsta och ligger på 3 vilket gör att det är många som tycker att få en 

GCV kräver snabba åtgärder. En GCV är en betydelsefull händelse för företaget och har ett 

medelvärde på 2,882 och en standard avvikelse på 1,5328, vilket visar att hur betydande en 

GCV är varierar mellan företag. Kriteriet som undersöker om erhållandet av en GCV var 

osannolikt har ett medelvärde på 2,484, vilket kan tolkas som att företagen inte blivit 

överraskade av varningen utan varit medvetna om att de skulle erhålla den. I och med att 

respondentera upplevt att erhållande av GCV uppfyllt flertalet av kriterierna kan vi se att vårt 

antagande om att en GCV är en kris var lämpligt.  
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Utöver att konstatera att erhållandet av en GCV stämmer in på kriterierna för en kris kan vi 

även utläsa att respondenten svarade att GCV till en vis utsträckning var krisartad. Ett 

medelvärde på 2,222 och en standardavvikelse på 1,5, innebär att respondenternas åsikt var att 

GCV i viss utsträckning var en kris för företaget. Därmed fungerar Billings et al. (1980) idé att 

för att det ska vara en kris måste företaget uppfatta händelsen som en kris. Vi undersökte även 

om intressenterna tyckte att en GCV var en kris för företaget. Det blev medelvärdet 2,206 och 

standard avvikelsen blev 1,57, vilket gör att respondenter ansett att företagets intressenter 

uppfattat en GCV som en kris och där med uppfyller vår undersökning även de krav som 

Coombs (2012) har. Vi kan fastställa att en GCV är en händelse som ses som en kris för 

företaget.  

Att medelvärdena för kris för företaget och för intressenten ligger på strax över 2 och inte 

högre kan komma sig av vad respondenten associerar med orden kris och krisartad. För om 

respondenterna förknippar kris med situationer som kriget i Syrien och tsunamin i Thailand är 

det inte konstigt om en GCV inte anses vara en stor kris. Däremot räknat ur ett 

företagsperspektiv så är GCV en allvarlig situation just eftersom det är en varning om en 

potentiell konkurs eller likvidation och kan ses som en kris.  
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Kris- kriskriterier 

Kriskriterier   

Kris för 

företaget 

Kris för 

intressenter 

Hinder att uppnå mål Korr. koef. 0,445** 0,508** 

  Sig. 0,007 0,003 

  N 35 32 

Betydelsefull 

händelse Korr. koef. 0,556** 0,600*** 

  Sig. 0,001 0,000 

  N 34 31 

Osannolikt Korr. koef. 0,252 0,341 

  Sig. 0,172 0,07 

  N 31 29 

Snabba åtgärder Korr. koef. 0,488** 0,612*** 

  Sig. 0,005 0,000 

  N 32 30 

Tabell 17 Kris-Kriskriterier 

I tabellen Kris- kriskriterier ovan går det att utläsa att resultaten från studien visar att ett 

samband mellan tre av fyra kriskriterier och att respondenten uppfattat GCV som kris existerar. 

Korrelationen mellan kris för företaget och att GCV var en betydelsefull händelse som kräver 

snabba åtgårder är signifikant och sambandet mellan variablerna är starkt. Det gör att de 

definitioner (James et al. 2011; Pearson & Clair 1998; Hermann 1963) vi använt oss av för att 

beskriva vad en kris är stämmer in i vår kontext. Det kriteriet som inte visar på något samband 

med att det är en kris är att händelsen var osannolik, vilket tyder på att företagsledningen var 

medveten om den situation företaget befann sig i.  

Enligt våra resultat i tabellen finns det ett samband mellan att respondenten uppfattar GCV 

som kris och att respondenten anser att intressenterna också uppfattat varningen som en kris. 

Det kan dock bero på att respondentens egen åsikt om GCV kan spegla dennes åsikt om hur 

intressenterna uppfattat anmärkningen. Det kan även komma sig av att företaget är beroende av 

sina intressenter för tillgång till resurser (Pfeffer & Salancik 1978). Om intressenterna upplever 

att en GCV är en kris och därmed inte vill samarbeta med företaget kan det leda till att GCV 

blir en större kris för företaget.  



 

 

 

108 

 

Från ovanstående resultat och analys anser vi att det finns belägg för att göra antagandet om att 

erhållandet av en GCV är en kris för företaget och dess intressenter. GCV är en kris som är 

betydelsefull för företaget och den kräver snabba åtgärder. Dock kan vi se att krisen inte har ett 

samband med att händelsen skulle vara oväntad och därmed kan vi dra slutsatsen att företagen i 

vår studie var medvetna om de problem som lett till GCV.  

5.3 Identifiera relevanta intressenter 

Som vi nämnt i den teoretiska referensramen har bolag en begränsad mängd resurser och 

kommer därför att prioritera vilka intressenter som är mest nödvändiga för företagets fortsatta 

existens (Deegan & Unerman 2011; Pfeffer & Salancik 1978). Det resonomanget stämmer 

ännu mer in på företagen som erhållit en GCV eftersom Cartello et al. (2003) menar att i 56 % 

av fallen beror GCV på brister i företagets finansiering. Det har därmed ytterligare 

begränsningar i hur mycket resurser företaget kan lägga på att behålla sina resurser. Kodningen 

av identifiera relevanta intressenter är 1-10. Där 1=högst prioriterad och 10=lägst prioriterad av 

de prioriterade. Det gör att ett lågt medelvärde är bra för då är intressenterna högt prioriterade. 

Oberoende variabler- Identifierande intressenter 

Intressent N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Ägare 28 1 5 2,429 1,2301 

Styrelse 1 4 4 4 - 

Bank 7 3 7 4,429 1,5119 

Leverantör 24 1 7 3,875 1,227 

Kund 34 1 5 1,559 0,8596 

Revisor 1 3 3 3 - 

Anställd 35 1 4 2,229 0,8432 

Staten 9 1 6 3,778 1,8559 

Annat 8 1 5 3,5 1,3093 

Media 4 3 6 4,75 1,5 

Prioritering av intressenter 30 0 1 0,467 - 

Tabell 18 Oberoende variabler- Identifierade intressenter 

De intressenter som vi tidigare har identifierat i teorin stämmer till största del överens med de 

intressenter som företaget har identifierat med undantag för media. Däremot har det inte varit 

möjligt att särskilja på intressenter inom samma grupp som ägare, bank och leverantör. Det 

beror på att respondenterna inte har svarat på ett sådant sätt att det har varit möjligt får oss att 

skilja på exempel minirotetsägare och majoritetsägare eftersom företaget enbart svarat ägare. 
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Istället har vi slagit ihop grupperna så vi nämner enbart ägare som en intressent istället för 

majoritets- och minoritetsägare. Detsamma gäller för leverantör och nödvändigt leverantör som 

blev enbart leverantör och kreditgivare och bank är nu bank.  

Som det går att se i tabellen för det identifierade intressenterna är det fyra intressenter som 

nämnts flest gånger i frågan om prioritering av intressenter. De är ägare, leverantör, kunder och 

anställda. Intressenten ägare har som medelvärde 2,429, vilket innebär att den vanligaste 

rangordningen för gruppen är på plats två och tre av företagen i vår studie. Utifrån vår teori 

ansåg vi att ägare skulle prioriteras högt eftersom de har finansiering som företaget är beroende 

av. I resultatet kan vi se att ägare har prioriterats högt, vilket stämmer överens med vårt 

resonemang i teorin.  

Med ett medelvärde på 1,559 har kunder rangordnats som den intressenten som rangordnats 

högst vid en GCV av företagen i vår studie. Det kan komma sig av att företag behöver sina 

kunder för att få intäkter och förlorar företag kunderna kommer det inte kunna fortsätta i drift. 

Alltså stämmer det överens med studien av D´Aveni och MacMillian (1990) som visade att 

företagsledare som fokuserade på intressenter utanför företagets gränser klara sig bättre genom 

kriser än de som fokuserar på inre. I teorin har kunden hamnat något högre än i mitten av 

prioriteringen vilket gör att respondenterna har prioriterat kunden högre än vad vi gjorde, till 

och med prioriterats högst.  

I tabellen kan vi utläsa att anställda är den intressent som varit med i prioriteringen flest gånger 

och är den intressent som följer efter kunder i rangordningen med ett medelvärde på 2,23. Det 

kan ses som motsägelsefullt till D´Aveni och MacMillians (1990) som menar att externa 

intressenter ska prioriteras högt men för att företaget ska kunna fortsätta med den dagliga 

driften av sin verksamhet behövs de anställda. Den dagliga driften kan vara en orsak till att 

företagen prioriterade de anställda högre än vad vi gjort i teorikapitlet. 

Leverantör är den sista av de fyra vanligt förekommande intressenterna i vår studie. Till 

skillnad från de tre andra intressenterna har leverantörer prioriteras lägre med ett medelvärde 

på 3,875. Det är möjligt att det beror på att respondenten ansett att leverantörer har kunnat 

bytas ut och behöver därmed inte prioriteras lika högt som kunder och anställda. Vi hade i 

teorin prioriterat de viktiga leverantörerna högt för att vi trodde att leverantörerna skulle 
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prioriteras med tanke på att företaget behöver material från leverantörerna för att kunna 

producera produkter.  

I vår studie var vi förvånade att inte fler respondenter ansåg att banken var en intressent som 

skulle prioriteras. Med tanke på att orsaken till en GCV går att relatera till kapital- och 

likviditetsbrist ansåg vi att företag skulle prioritera banken för att lösa sina 

finansieringsproblem. I resultatet i tabellen ovan kan vi se att den högst prioritering som 

banken haft i de fall den har nämnt har den varit på plats 3 och medelvärde på 4,429 visar även 

det att banken inte ses som en av mest nödvändiga intressenterna till företagen i studien. Det 

kan ses som att det går emot studien av LaSalle och Anandarajan (1997) som fått fram att 

bankanställda inte är villiga att ge kredit till företag som erhållit en GCV. Eftersom företagen 

inte prioriterar banken kan det tolkas som att bolagen i vår studie inte sett det som ett problem 

att erhålla ytterligare finansiering. Vi har tidigare nämnt att vi har identifierat banken som en 

av de intressenter som är viktigast för företget vilket beror på att företaget är beroende av 

finansiering. 

Staten har enbart fått 9 observationer, vilket kan det bero på att de företag som nämnt staten 

har haft svårt att betala skatter och därmed ansett att staten legat på för att få in sina pengar. 

Staten har fått ett medelvärde på 3,778 och standardavvikelsen är 1,8559. I andra fall har staten 

stor reglering över industrin vilket då kommer påverka hur företags dagliga drift ska fungera 

vilket gör att den som högsta prioritering har fått plats 1 och som lägst prioritering som plats 6. 

Det gör att staten får en högre prioritering än vad vi har identifierat i teorin. 

Det visade sig i undersökningen att revisorn och styrelsen inte var intressenter som ansågs 

behöva prioritering vid en GCV eftersom de enbart har en observation var. Att revisorn inte 

anses som att den behövs kan komma ifrån att det är revisorn som upplyser andra intressenter 

om GCV men de är inte nödvändiga för att ta sig ur den situation som företaget befinner sig i 

på grund av GCV. Det överensstämmer med vårt resonemang i den teoretiska referensramen 

där vi förklarade att företaget behöver en revisor för att skicka ut signaler till de andra 

intressenterna men inte en specifik revisor. Revisorn har inte prioriterats högst av 

intressenterna vilket kan bero på att revisorn inte innehar alla tre attributen utan enbart makt 

och legitimitet. 



 

 

 

111 

 

När det kommer till styrelsen kan den bristande förekomsten komma ifrån att styrelsen ses som 

en del i företaget som har god insyn i vad som hänt angående GCV och att ledningen istället 

ska fokusera på intressenter som kan bidrag till den fortsatta driften av företaget. Det kan vara 

kunder och anställda som vi sett prioriteras högre och har fler observationer. Vi hade i teorin 

identifierat styrelsen som en intressent som inte prioristeras särskilt högt vilket stämmer 

överens med det företagets som svarade prioritering. 

De två sista intressenterna är media och gruppen annat. Intressenten media är den enda 

gruppen som vi har identifierat ur intressentgruppen annat fler gånger än andra intressenter, 

vilket gjorde att vi valde att identifiera detta som en egen intressentgrupp. Media har, som det 

går att utläsa i tabellen, endast 4 observation och har ett medelvärde på 4,75, vilket säger oss 

att media inte är en intressent som våra respondenter anser behöver prioriteras i samma 

utsträckning som kunder och ägare. Att media inte nämns mer kan komma av att företagen inte 

har någon direkt relation till media och när företagen hamnat i kris är det något som man helst 

vill hålla utanför media. I andra fall kan de vara att media inte ses som en intressent utan som 

en kommunikationsväg för att kunna kommunicera med andra intressenter. Det är en av 

anledningarna till att vi inte har identifierat media som en intressent i teorin. Vi anser att media 

kommer att prioriteras någonstans i mitten av ett företags intressenter. 

De poster som hamnade som annat är de som bara nämnts en gång eller de som bara är 

nödvändiga för just det företaget och därmed är svåra att placera in i någon av de andra 

intressentgrupperna. Ett exempel är konkurrenter. Annat har fått ett högt medelvärde på 3,5 

vilket kan bero på de andra identifierade intressenterna som vi sett prioriteras högt är de som är 

nödvändiga för företagen vid en kris.  

5.4 Identifiering av intressenter vid en GCV 

I modellen företags agerande vid en GCV är ett av stegen att företag är i behov av att prioritera 

sina intressenter, vid en GCV eftersom företag har begränsade resurser (Deegan & Unerman 

2011; Frooman 1999; Gray, Owen & Adams 1996: Pfeffer & Salancik 1978). Det gör att 

företagsledningen kommer prioritera de intressenter som är nödvändiga för att fortsätta i drift. 

För att undersöka om detta stämmer har vi studerat om det finns samband mellan att företaget 

upplever en GCV som kris och att intressenter prioriteras. Kodningen för variabeln prioritering 
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av intressenter är 1= ja och 0= nej och kodningen av variablerna kris för företaget och för 

intressenter är 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt. Däremot är kodningen för de 

olika intressenterna efter prioritering av intressenten där 1= högst rangordnad och 10= lägst av 

de prioriterade intressenterna.  

Kris- identifiering av intressenter 

    Kris för företaget Kris för intressenter Ägarandel 

Prioritering av 

intressenter 

Korr. koef. 0,607** 0,541**   

Sig. 0,000 0,002   

  N 30 30   

Ägare Korr. koef. 0,110 -0,176 -0,412* 

  Sig. 0,601 0,399 0,029 

  N 25 25 28 

Styrelse Korr. koef. - - - 

  Sig. - - - 

  N 1 1 1 

Bank Korr. koef. -0,033 -0,063 -0,846* 

  Sig. 0,951 0,906 0,016 

  N 6 6 7 

Leverantör Korr. koef. 0,304 -0,160 -0,172 

  Sig. 0,181 0,501 0,421 

  N 21 20 24 

Kunder Korr. koef. -0,001 -0,099 0,141 

  Sig. 0,996 0,616 0,427 

  N 29 28 34 

Revisor Korr. koef. - - - 

  Sig. - - - 

  N 1 1 1 

Anställd Korr. koef. -0,100 0,176 -0,006 

  Sig. 0,598 0,351 0,975 

  N 30 30 35 

Staten Korr. koef. 0,408 0,367 -0,195 

  Sig. 0,316 0,331 0,615 

  N 8 9 9 

Media Korr. koef. -0,500 -0,500 -0,632 

  Sig. 0,667 0,667 0,368 

  N 3 3 4 

Annat Korr. koef. 0,081 0,471 -0,025 

  Sig. 0,863 0,239 0,953 

  N 7 8 8 

Tabell 19 Kris-identifiera relevanta intressenter 
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Som det går att se i tabellen finns det ett starkt samband mellan variabeln kris för företaget och 

variabeln prioritering av intressenter. Sambandet visar att vid en GCV anser respondenterna att 

det finns behov av att rangordna sina intressenter. Det kan tyda på att det finns intressenter som 

har en större inverkan på företaget och utan dem kan företaget inte fortsätta i drift. Det 

förekommer dock inget samband mellan att företaget är i kris och prioritering av någon 

specifik intressent. Alltså är vilken intressent som företagen prioriterar inte kopplade till att 

företaget erhållit en GCV utan att det finns ett behov av att prioritera. Det betyder att vem som 

prioriteras är kopplat till andra anledningar än just kris. Kris är orsaken till att intressenterna 

prioritetas medan andra egenskaper förklarar vilka av intressenterna som prioriteras. Det gör 

att utformingen av vår modell stämmer överens med vår empiriska data.  

I tabellen ovan har vi även undersökt hur stor andel av företaget den största ägaren innehar 

påverkar prioriteringen av företagets intressenter. Vårt huvudargument för att det ska finnas en 

relation mellan prioriteringen och ägarandelen är att ägare med ett större innehav av aktier 

kommer ha större insyn i företaget och kunna influera beslutet om vem som prioriteras. Vårt 

resultat visar att det finns signifikanta samband mellan variabeln ägarandel och variablerna 

ägare och bank. Båda sambanden är negativa, vilket betyder att vid en högre ägarandel hos den 

största ägaren kommer intressenterna ägare och bank att prioriteras högre. Det kan komma sig 

av att ägare vill, vid en GCV, att dess behov ska tillgodoses och därmed påverkar 

prioriteringen av sig själv. Att det finns ett samband mellan ägarandel och banken kan bero på 

att ägaren ser banken som företagets andra finansiär och därmed anser att, för företagets 

fortsatta drift, är en bra relation med banken nödvändig. Utan banken är det möjligt att ägaren 

ensam får stå för företagets finansiering och därmed lösa den kapitalbrist som GCV kan bero 

på.  

I den teoretiska referensramen har vi använt oss av ett ramverk av Mitchell et al. (1997) för att 

förklara utifrån vilka egenskaper hos intressenter som gör att företagsledningen kommer att 

prioritera intressenterna. Ramverket introducerade tre attribut, makt, legitimitet och 

brådskande, som kommer enligt Mitchell et al. (1997) avgöra i vilken utsträckning som 

intressenter kommer prioriteras. Utifrån denna teori har vi utformat tre hypoteser för att 

undersöka om innehav av attributen påverkar intressenternas rangordning vid en GCV. Nedan 

följer de resultat som data gett de tre attributen och intressenternas rangordning. 
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Oberoende variabler- Identifierings attribut 

Attribut N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Makt 151 0 1 0,894 - 

Legitimitet 151 0 1 0,689 - 

Brådskande 151 0 1 0,503 - 

MLB-index 152 0 3 2,072 0,862 

Ranking 151 1 7 2,7722 1,4749 

Listwise 150         

Tabell 20 Oberoende variabler-attribut 

I tabellen över de univariata analyserna går det utläsa att den egenskap som flest av de 

prioriterade intressenterna har är makt med ett medelvärde på 0,894. Det innebär att nästan 90 

% av de prioriterade intressenterna innehar attributet makt. Däremot kan vi se att både 

förekomsten av attribut legitimitet och brådskande är lägre med medelvärden på 0,689 

respektive 0,503. Alltså har drygt hälften av intressenterna något av de två sistnämnda 

attributen. MLB-indexet visar att i genomsnitt har de intressenter som företagen prioriterat två 

av tre attribut. Huruvida innehavet av fler attribut har något samband med hur högt en 

intressent rangordnas och om vi kan acceptera eller förkasta våra hypoteser följer i tabellen 

nedan.  

Rangordning- attribut 

Ranking   Makt Legitimitet Brådskande MLB-index N 

Rangordning Korr. koef. -0,202* -0,086 -0,289*** -0,268* 150 

  Sig. 0,013 0,291 0,000 0,001   

Tabell 21 Rangordning-attribut 

Vår första hypotes angående sambandet mellan de olika attributen och prioritering av 

intressenten är: 

Hypotes 1a: Intressentens innehav av makt över företaget är positiv korrelerat till högre 

prioritering av intressenten.  

Argument för hypotes 1a är att forskning visar att det är de intressenter som har någon resurs 

som är nödvändig för företaget kommer att rangordnas högt upp av alla intressenterna 

(Frooman 1999; Mitchell et al. 1997; Pfeffer & Salancik 1978). För att innehavet av en 
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nödvändig resurs ska leda till att en intressent har makt ska resursen vara en som är svår att 

ersätt och inte vara lättillgänglig. Våra resultat visar att det finns ett svagt negativt samband 

med att intressenter prioriteras högre om intressenten har attributet makt. Det innebär att 

företagsledningen kommer prioritera intressenter som de anser har egenskap makt, vilket gör 

att vi kan acceptera hypotes 1a.  

Hypotes 1b: Intressentens innehav av ett legitimt anspråk på företaget är positivt korrelerat till 

högre prioritering av intressenten.  

Huvudargumentet för hypotes 1b är att enligt den institutionella teorin behöver företag få 

legitimitet från intressenter för att kunna existera (Deegan & Unerman 2011). Det gör att 

företag kommer att prioriterade intressenter som företagsledningen anser ge företaget 

legitimitet och därmed möjliggör företagets fortsatta drift (Mitchell et al. 1997). Om företaget 

inte erhåller legitimitet kommer det bli svårare att överleva eftersom illegitimitet påverkar 

företagets intäkter (Mathews 1993), och intressenters samarbetsvillighet (Hudson 2008). 

Resultatet i korrelationen visar att det inte finns något signifikant samband mellan intressentens 

innehav av ett legitimt anspråk och prioritering av intressenten, vilket gör att hypotes 1b 

förkastas. 

Att hypotesen 1b förkastas kan bero på att legitimitet är ett teoretiskt begrepp som är 

problematiskt att operationalisera. Begreppet makt har vi operationaliserat som ”dem är 

nödvändiga för ert företag” vilket är lätt för respondenten att relatera till eftersom denne vet 

hur företag hanterar sina intressenter. Attributet brådskande anspråk har operationaliserats som 

”dem kräver ständig uppmärksamhet” och även här kan respondenten relatera till hur denne har 

upplevet det. Legitimiteten är svårare för att respondenten inte vet hur intressenterna upplever 

att relationen med företag är. Det gör att vårt påstående ”Ert företag är viktigt för dem” som 

var vår operationalisering av begreppet legitimitet kan bidra till att det inte blir ett signifikant 

samband mellan högre prioritering och legitimitet. 

Hypotes 1c: Intressentens innehav av ett brådskande anspråk på företaget är positivt 

korrelerat till högre prioritering av intressenten.  
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Huvudargumentet för hypotes 1c är att intressenter kan ha brådskande anspråk gentemot 

företaget vilket gör att intressenterna kräver omedelbar uppmärksamhet för att få sitt behov 

tillgodosett (Mitchell et al. 1997). Det brådskande anspråket kan bero på en mängd olika saker 

exempelvis att företaget har en stor faktura att betala till sina leverantörer. Då kräver 

leverantören omedelbar uppmärksamhet för att inte företaget ska behöva stå för extra kostnader 

som dröjsmålsränta. Dessa extra kostnader har företag som har fått en GCV ofta inte råd med 

eftersom företag som har fått en GCV ofta har en ansträngd ekonomi (Carcello et al. 2003). 

Det gör att vi bildade hypotesen om att företag som har ett brådskande anspråk kommer 

prioriteras högre. I tabellen ovan går det att utläsa att det finns ett svagt negativt signifikant 

samband (-0,289) mellan variabeln brådskande och variabeln ranking. Det gör att hypotes 1c 

kan accepteras eftersom intressenter som besitter egenskapen brådskande prioriteras högre.  

Hypotes 1d: Intressentens innehav av flera av attributen, makt, legitimitet och brådskande 

anspråk, är positivt korrelerat till högre prioritering av intressenten.  

När intressenter innehar alla tre attributen makt, legitimitet och brådskande anspråk, kommer 

företag att prioritera de intressenter högre vilket forskning visar (Tashman & Raelin 2013; 

Mitchell et al. 1997). Desto fler av attributen som en intressent har desto högre upp kommer 

intressenten att prioriteras av företagsledningen. Tabellen ovan visar ett svagt negativt 

signifikant samband med att intressenter prioriteras högre av företaget och innehavet av alla tre 

attribut. Det göra att intressenter som besitter makt, legitimet och ett brådskande anspråk 

prioriteras högt av företagsledningen, vilket gör att hypotes 1d kan accepteras.  

Vår resultat från databearbetningen visar att om respondenten anser att erhållande av en GCV 

är en kris kommer företaget att prioritera sina intressenter. Det överensstämmer med vår 

modell och antagandet om att företag har begränsade resurser och kommer därför att prioritera 

intressenter som möjliggör den fortsatta driften. Våra hypoteser om hur företaget prioritera sina 

intressenter beror på om intressenterna innehar attributen makt, legitimitet och ett brådskande 

anspråk, har tre av fyra kunnat accepteras. Den hypotes som förkastades var att innehav av 

legitimitet var positivt korrelerat till högre prioritering, vilket studien visade på att det inte 

fanns något signifikant samband. Våra resultat har även visat att det finns ett positivt samband 

mellan ägarandel och prioritering av ägare och banken som säger att högre ägarandel är 

korrelerat till högre prioritering.  
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Sammantaget kan vi säga att vår modell stämmer på de företag som vi undersökt och därmed 

stämmer vår teori in på den verklighet vi undersökt.  

5.5 Allmän kommunikation 

I vår modell har vi argumenterat för att kommunikation riktat mot allmänheten är ett 

instrument som kan hjälpa företag att komma över en GCV. Allmän kommunikation är ett sätt 

för företag att påverka sina intressenters syn på företaget och krisen (Coombs & Holladay 

1996). Genom kommunikation har företag möjlighet minska det negativa effekter som en kris 

kan ge upphov till (Frandsen & Johansen 2011; Mazzei & Ravazzani 2011; Hale, Dulek & 

Hale 2005). I vår studie har vi undersökt vilka kommunikationsvägar som företagen använt i 

sin allmänt riktade kommunikation och i vilken utsträckning vägarna använts. Kodningen för 

kommunikationsvägarna är 1= inte alls och 5= mycket. Anledningen till att maximum och 

minimum värde är mellan 1 och 10 är att för att få fram användningen av pressmeddelanden 

som kommunikationsväg har frågorna i enkäten som berör kommunikation till intressenter och 

allmänheten lagts ihop. Variabeln allmän kommunikation index är ett genomsnittligt värde som 

visar hur mycket allmän kommunikation som använts totalt, även här är kodningen 1=inte alls 

och 5= mycket. 

Allmänna kommunikationsvägar 

Kommunikationsvägar N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Pressmeddelande 30 1 8 2,667 1,605 

Annonsering 30 2 10 4,367 2,942 

Externa nyhetsbrev 30 2 8 2,867 1,697 

Årsredovisning 29 1 8 4,138 2,263 

Sociala medier 30 2 8 3,433 2,029 

Allmän annan 

kommunikation 
24 1 5 1,333 0,917 

Allmän kommunikation 

index 
30 1 5 3,134 1,012  

Tabell 22 Allmänna kommunikationsvägar 

Tabellen ovan visar i vilken utsträckning informationskanalerna har använts av företagen som 

våra respondenter representerar. Pressmeddelande är en form av allmän kommunikation som 

inte använts i direkt stor utsträckning med ett medelvärde på 2,667 och en standard avvikelse 

1,605. Även externa nyhetsbrev har inte utnyttjats i stor omfattning eftersom den har ett 

likande medelvärde på 2,867. De två kommunikationsvägar som använts mest är annonsering 
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med ett medelvärde på 4,367 och årsredovisningen på 4,138. Genom att studera minimum- och 

maximumvärdena för varje informationskanal kan vi se att utnyttjande av de olika kanalerna 

skiljer sig åt mellan företag eftersom 1 var lägsta värdet och 10 högsta.  

För att kunna mäta den totalt mängden allmän kommunikation som använts har vi skapat ett 

index. Med ett medelvärde på 3,134 och en standard avvikelse på 1,012 kan vi se att nyttjandet 

av allmänna kommunikationsvägar ligger inom spannet 2,1 och 4,1 och visar att i vilken 

utsträckning företag använder sig av allmän kommunikation vid en GCV skiljer företagen åt.  

5.6 Allmän kommunikation vid en GCV 

Vårt huvudargument för att undersöka relationen (2) mellan variablerna kris för företaget och 

för intressenterna och mängden allmän kommunikation är att vid en kris är företaget i behov av 

resurser och säkerställa tillgängligheten på dem. Genom att använda kommunikation som ett 

verktyg för att influera intressenternas uppfattning om företaget (Coombs & Holladay 1996), 

kan företag behålla tillgången till resurser som gör det möjligt att fortsätta driften. Fördelen 

med att använda allmänna kommunikationsvägar är att det går att nå ut till en större mängd 

intressenter på en gång. I tabellen nedan syns resultatet från korrelationstesterna som 

undersöker om mängden kommunikation har ett samband i vilken utsträckning som en GCV 

uppfattas som en kris.  

Allmän kommunikation- kris 

Kris   Allmän kommunikation N 

Kris för företaget Korr. koef. 0,145 29 

  Sig. 0,454   

Kris för intressenter Korr. koef. 0,012 29 

  Sig. 0,951   

Tabell 23 Allmän kommunikation- kris 

Resultaten visar att mellan mängden allmän kommunikation och variablerna kris för företaget 

och kris för intressenterna finns det inget signifikant samband. Alltså inverkar inte graden av 

kris på vilken mängd kommunikation, som är riktad mot allmänheten, som företaget använder. 

Det betyder att i vilken utsträckning som GCV upplevs som en kris enligt ovanstående resultat 

inte är relaterat till i vilken omfattning allmän kommunikation används för att påverka 
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intressenternas syn på företaget. Det gör att resultaten bekräftar vår modell i avseende att 

företag kommer använda sig av allmän kommunikation efter erhållandet av en GCV.  

Ifrån det univariata analyserna av allmänna informationskanaler kunde vi utläsa att de 

kanalerna som används mest var annonsering och årsredovisningen. Det gjorde att vi ville 

undersöka om det föreligger något samband mellan i vilken utsträckning som företag använder 

dessa kanaler och graden av upplevd kris för både företaget och intressenterna.  

Annonsering, årsredovisning- kris 

Kris   Annonsering Årsredovisning N 

Kris för företaget Korr. koef. -0,090 0,323 29 

  Sig. 0,643 0,087   

Kris för intressenter Korr. koef. -0,302 0,505** 29 

  Sig. 0,111 0,005   

Tabell 24 Annonsering, årsredovisning-kris 

Tabellen visar att det finns ett signifikant samband mellan variablerna kris för intressenter och 

mängden kommunikation till intressenter genom årsredovisningen. Det innebär att företag i vår 

studie ansett att årsredovisningen är ett sätt att kommunicera till intressenter, för att influera 

deras syn på företaget och dess ställning. Att det inte föreligger något samband mellan 

variablerna annonsering och årsredovisningen och kris för företaget kan komma sig av att 

allmän kommunikation kommer att användas oavsett i vilken utsträckning som företaget 

uppfattar GCV som en kris.  

5.7 Identifiering av relevanta intressenters relation till allmän 

kommunikation 

I vår modell visar vi på att det finns ett samband (4) mellan hur mycket allmän kommunikation 

företaget använder vid en GCV och vilka intressenter som företag väljer att prioritera. Vi anser 

att det kan finnas ett samband eftersom företag har begränsat med resurser och vill nå ut till 

sina nödvändiga intressenter. Det gör att företag väljer att göra det genom allmänna 

kommunikationsvägar eftersom de kan nå fler intressenter. För vissa intressentgrupper finns 

det inte ett naturligt forum där kontakt mellan företaget och intressent kan ske och där är 

allmän kommunikation ett alternativ till att nå ut med. Kodningen av allmän kommunikation 

visar i vilken utsträckning företaget använder kommunikation riktad mot allmänheten genom 
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att 1= inte alls och 5= mycket. Variabeln prioritering av intressenter är kodad 1= ja och 0= nej. 

De specifika intressenterna är kodade efter den rangordning som respondenten gett dem där 1= 

högst prioriterad och 10= lägst prioriterad.  

Allmän kommunikation- identifiering av intressenter 

Intressenter   Allmän kommunikation N 

Prioritering av intressenter Korr. koef. -0,192 27 

  Sig. 0,336   

Ägare Korr. koef. 0,100 21 

  Sig. 0,665   

Styrelse Korr. koef. - 1 

  Sig. -   

Bank Korr. koef. -0,151 7 

  Sig. 0,746   

Leverantör Korr. koef. 0,256 18 

  Sig. 0,305   

Kunder Korr. koef. -0,254 26 

  Sig. 0,210   

Revisor Korr. koef. - 1 

  Sig. -   

Anställd Korr. koef. 0,297 26 

  Sig. 0,140   

Staten Korr. koef. -0,104 8 

  Sig. 0,807   

Media Korr. koef. -1,000** 2 

  Sig. 0,000   

Annat Korr. koef. 0,441 6 

  Sig. 0,381   

Tabell 25 Allmänkommunikation-identifiering av relevanta intressenter 

I tabellen framgår att mängden allmän kommunikation inte är korrelerad med prioritering av 

intressenter. Det innebär att företagens kommunikation genom allmänna informationskanaler 

inte kommer att påverkas av att företaget prioriterar sina intressenter. Som det går att se i 

tabellen är det bara gentemot en intressent som det finns ett signifikant samband och det är 

media. Det är inte särskilt förvånande eftersom delar av den allmänna kommunikationen går 

igenom media, som pressmeddelanden och annonsering. Det är också genom dessa två 

informationskanaler som företaget kan nå en intressent som kund där det inte kanske finns ett 

naturligt forum för informationsutbyte. Utan genom pressmeddelanden och annonsering i 

media kan företaget nå sina intressenter, som kunder. Eftersom resultaten inte visar samband 
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gentemot någon annan intressentet än media är det svårt att visa att det finns ett tydligt 

samband mellan mängden allmän kommunikation och att företaget prioriterar en specifik 

intressent. Det innebär att företag använder av allmän kommunikation oavsett om eller vilka 

intressenter som prioriteras.  

 5.8 Företagets storlek i relation till allmän kommunikation 

Nästa del i vår modell över företag agerande vid en GCV är att undersöka om det finns ett 

samband mellan företagets storlek och den mängden allmän kommunikation som företaget 

utnyttjar. Huvudargumentet för att det finns ett samband mellan dessa variabler är att företag 

som är större har mer resurser och kan därmed spendera mer på kommunikation genom 

allmänna kommunikationsvägar. Företag som är större har dessutom i större utsträckning en 

krisplan (Johansen et al. 2012), där kriskommunikation ingår. Kodningen av variabeln storlek, 

anställda är efter antalet anställda som företaget har i absoluta tal. Storlek, balansomslutning är 

i SEK och är därmed en kvotvariabel. Allmän kommunikation är kodad 1= inte alls och 5= 

mycket.  

Allmän kommunikation- storlek 

Storlek   Allmän kommunikation N 

Storlek, anställda Korr. koef. 0,037 30 

  Sig. 0,848   

Storlek, balansomslutning Korr. koef. -0,100 29 

  Sig. 0,607   

Tabell 26 Allmän kommunikation-storlek 

Utifrån de korrelationer som vi utfört går det att utläsa i tabellen att det inte föreligger något 

signifikant samband mellan variablerna relaterade till förtagsfaktorn storlek, storlek, anställd 

och storlek, balansomslutning, och mängden allmän kommunikation. Det betyder att i vilken 

utsträckning som företag efter en GCV använder allmän kommunikation inte är relaterat till 

deras storlek. Företag i vår studie anpassar alltså den mängd kommunikation de använder 

utifrån andra anledningar än storlek.  

Den allmänna kommunikationens roll som vi studerat i ovanstående tabeller och avsnitt visar 

att mängden kommunikation riktad mot allmänheten som företag använder inte har något 

samband med i vilken omfattning företaget och intressenterna uppfattat GCV som kris eller 
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storleken på företaget. Dock har vi funnit ett samband med att media är prioriterad och 

mängden allmän kommunikation. Det samband anser vi kommer ifrån att två av 

kommunikationsvägarna som används för att beräkna mängden kommunikation är 

pressmeddelande och annonsering. Dessa kommunikationsvägar går igenom media och därmed 

finns det en förklaring till varför det finns ett samband mellan media och allmän 

kommunikation. Det finns däremot inte något samband mellan prioriteringen av andra 

intressenter och mängden allmän kommunikation. Det innebär att allmän kommunikation 

används efter erhållandet av en GCV men mängden bestäms utifrån det enskilda företags 

behov.  

5.9 Specifik kommunikation 

Det andra sättet att kommunicera med intressenter som vi studerat är specifik kommunikation. 

Med det syftar vi på kommunikation som är riktad mot en specifik intressent, som 

telefonsamtal och möten. Alltså är specifik kommunikation ett sätt att nå intressenterna genom 

forum som enbart når ett mindre antal intressenter. Kodningen för alla specifika 

kommunikationsvägar är en Likertskala mellan 1 till 5, där 1=inte allas 5= mycket. Nedan 

följer en tabell över de specifika kommunikationsvägar som vi undersökt.  

Specifika kommunikationsvägar 

Kommunikationsvägar N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Interna nyhetsbrev 29 1 6 2,69 1,198 

Intranät 29 1 6 2,31 1,168 

Företagstidning 29 2 9 2,517 1,55 

Email 30 2 10 4,033 2,059 

Interna möten 31 2 8 4,452 1,748 

Externa möten 31 2 7 4,129 1,648 

Telefonsamtal 30 2 10 4,9 2,074 

Specifik annan 

kommunikation 
22 1 5 1,818 1,296 

Specifik kommunikation 

index 
32 1 5 3,356 1,075 

Tabell 27 Specifika kommunikationsvägar 

Det vi kan konstatera är att det vanligaste sätten att kommunicera på till intressenter är genom 

specifika kommunikationsvägen telefonsamtal med ett medelvärde på 4,900, interna möten 

vars medelvärde är 4,452, externa möten har medelvärdet 4,129 och email som har ett 

medelvärde på 4,033. Dessa resultat överensstämmer med tidigare studier av Johansen et al. 
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(2012) som visade att personliga möten och email var de vanligaste kommunikationsvägarna. 

Även i Tengblads (2002) studie över svenska Vd:ar visade att dessa sätt att kommunicera är de 

vanligaste. Genom att möten och samtal används i stor utsträckning visar det på att det finns ett 

behov av personlig kontakt när företagen kommunicerar med sina intressenter. I och med att 

informationskanalerna interna nyhetsbrev och företagstidning inte använts i någon större 

utsträckningen och inte innehåller någon personlig kontakt kan det stämma in på att 

kommunikation med specifika intressenter görs genom kanaler som skapar en personlig 

kontakt med intressenten.  

Variabeln specifik kommunikation index är en summering av de ovanstående 

informationskanalerna för att mätta den totala mängden specifik kommunikation som företagen 

använt. Det innebär att variabeln kommer användas i de fortsatta analyserna för att undersöka 

om mängden kommunikation genom specifika kanaler påvisar samband med våra identifierade 

intressenter och företaget storlek.  

Specifik kommunikation index har ett medelvärde på 3,356. Medelvärdet för allmän 

kommunikation index är 3,134 och mäter den totala mängden allmänkommunikation. Det vi 

kan konstatera är att det finns en ytterst marginell skillnad mellan variablerna specifik 

kommunikation index och allmän kommunikation index som visar att den specifika 

kommunikationen används något mer. Det kan bero på att företaget använder båda 

kommunikationstyperna för att nå ut till intressenterna. Att företaget använder både vägarna 

för att kommunicera kan komma sig av att det erbjuder fler möjligheter att nå sina intressenter 

och minska de negativa utfallet av krisen.  

5.10 Identifiering av relevanta intressenters relation till specifik 

kommunikation 

Den första relationen (5) med specifik kommunikation som vi studerar är om det finns ett 

samband mellan mängden specifik kommunikation och om företag prioriterar sina intressenter. 

Vi undersöker även om det finns något samband mellan högre prioritering av en intressent och 

mängden specifik kommunikation. Argumentet för att det kommer finnas ett samband mellan 

prioritering av intressenter och mängden kommunikation är att företaget kommer försöka 

påverka de intressenter som företaget är beroende av, för att behålla tillgången till resurserna 

som de erhåller från intressenterna.  
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Kommunikation används som ett verktyg för att influera intressenternas bild av företaget och 

deras uppfattning om företagets erhållande av en GCV (Coombs & Holladay 1996; Weiner, 

Perry & Magnusson 1988; Weiner 1985). Om intressenterna uppfattar bolaget som illegitimt 

kan intressenterna dra sig undan på grund av rädsla att bolagets illegitimitet och krisen ska 

spridas sig till dem (Hudson 2008; Yu et al. 2008). Det finns då risk att effekterna av 

erhållande en GCV skulle bli större och göra det svårare för företaget att överleva varningen 

och bli framgångsrika. Mängden specifik kommunikation är kodad 1= inte alls och 5= mycket 

och prioritering av intressenter är kodad 1= ja och 0= nej. De enskilda intressenterna är kodade 

efter den prioritering som de erhållit ifrån respondenterna där 1= högst prioriterad och 10= 

lägst av de prioriterade.  
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Specifik kommunikation- identifiering av intressenter 

Intressenter   Specifik kommunikation N 

Prioritering av intressenter 

Korr. 

koef. -0,153 29 

  Sig. 0,428   

Ägare 

Korr. 

koef. 0,182 22 

  Sig. 0,416   

Styrelse 

Korr. 

koef. - 1 

  Sig. -   

Kreditgivare 

Korr. 

koef. 0,255 7 

  Sig. 0,581   

Leverantör 

Korr. 

koef. 0,037 18 

  Sig. 0,885   

Kunder 

Korr. 

koef. 0,064 27 

  Sig. 0,752   

Revisor 

Korr. 

koef. - 1 

  Sig. -   

Anställd 

Korr. 

koef. 0,163 28 

  Sig. 0,406   

Staten 

Korr. 

koef. -0,048 8 

  Sig. 0,909   

Media 

Korr. 

koef. 0,441 2 

  Sig. 0,381   

Annat 

Korr. 

koef. -1,000** 6 

  Sig. 0,000   

Tabell 28 Specifik kommunikation-identifiering av intressenter 

Utifrån korrelationerna kan vi utläsa att intressenten annat har ett signifikant samband med 

specifik kommunikation vilket kan bero på att det är intressenter som är specifika och speciella 

för just det företaget respondenten svarar för. Exempel på intressenter som har benämnts som 

annat är företags konkurrenter och teleoperatörer. Som vi nämnt under de univariata testerna 

har annat en högsta prioritering som en etta och som lägst prioriterades intressenten på 

femteplats.  

Dock visar testet att det inte finns något signifikant samband mellan prioritering av intressenter 

och specifik kommunikation. Det innebär att om företaget prioriterar sina intressenter eller inte 
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kommer inte inverka på den mängd specifik kommunikation som företaget använder sig av 

efter en GCV. Det kan bero på att företaget har kontakt med sina intressenter via specifik 

kommunikation oavsett om företaget måste prioritera sina intressenter eller inte.  

5.11 Företagets storlek i relation till specifik kommunikation 

I modellen över företags agerande vid en GCV studeras om det finns ett samband mellan 

företagets storlek och mängden specifik kommunikation (9), som företaget använder. 

Huvudargumentet för att företagets storlek har ett samband med specifik kommunikation är att 

företag som är större har större chans att ha en krisplan. Johansen et al. (2012) har i sin 

undersökning konstaterat att företag som är större tenderar att ha krisplaner. I en krisplan ingår 

kriskommunikation vilket gör att vi har studerat sambandet mellan storlek och specifik 

kommunikation. Kodningen av variabeln storlek, anställda har gjorts efter antalet anställda 

som företaget har i absoluta tal. Storlek, balansomslutning har kodats i SEK. Mängden specifik 

kommunikation har kodats 1= inte alls och 5= mycket.  

Specifik kommunikation- storlek 

Storlek   Specifik kommunikation N 

Storlek, anställda Korr. koef. -0,204 32 

  Sig. 0,264   

Storlek, balansomslutning Korr. koef. 0,052 31 

  Sig. 0,782   

Tabell 29 Specifik kommunikation-kris 

I tabellen visar att det inte föreligger något signifikant samband mellan specifik 

kommunikation och storleksvariablerna storlek, anställda och storlek, balansomslutning vilket 

vi har undersökt genom korrelationer. Det finns, som nämnt, inget samband mellan storlek och 

specifik kommunikation. Det kan bero på att oavsett vad företagets storlek är använder 

företaget de vanligaste specifika kommunikationsvägarna som är telefon, möten och mejl. Det 

gör att oavsett storlek kommer företaget att använda sig av specifik kommunikation efter en 

GCV. Efter att vi har genomfört testerna kan vi konstatera att den relation som vi har i vår 

modell mellan specifik kommunikation och storleken inte överensstämmer med de svar vi har 

fått i undersökningen.  



 

 

 

127 

 

I avsnittet ovan har vi studerat den specifika kommunikationen i vår modell. Vi har konstaterat 

att de vanligaste specifika kommunikationsvägarna är telefon, möten och de är tätt följda av 

mejl. Undersökningarna har visat att det inte finns något signifikant samband mellan 

prioritering av företagets intressenter och specifik kommunikation förutom för intressenten 

annat vilket kan bero på att annat är speciella intressenter för det företaget som nämnt annat. 

Det föreligger heller inget samband mellan företagets storlek och mängden kommunikation. 

Det gör att funktionen som specifik kommunikation fyller i modellen i relation till prioritering 

av relevanta intressenter och företagets storlek inte överensstämmer med de resultat vi har fått 

fram. Dock visar våra resultat att företag som erhållit en GCV kommer använda sig av specifik 

kommunikation men mängden påverkas inte av våra oberoende variabler som vi argumenterat 

för.  

5.12 Primära CRS 

För att skapa vår modell har vi använt oss av kriskommunikationsstrategier som Coombs 

(2012, 2007,2006) har tagit fram för att studera om företagen använder sig av dessa strategier i 

kommunikationen till sina intressenter. Vi har studerat primära CRS eftersom vi har antagit att 

GCV är en kris för företaget, vilket också våra tester visar. Dessa 

kriskommunikationsstrategier är för att företaget ska hantera krissituationen och lättare ta sig 

ur den på ett positivt sätt med så lite skada på företagens rykte som möjligt och ökade chanser 

till framtida lönsamhet (Coombs 2012, 2007, 2006; Massey 2001). Strategierna är till för att 

företaget ska kommunicera till intressenterna vad de har gjort för att komma ur krisen. Primära 

CRS är de strategier som kommer användas initialt för minska effekter av erhållande av GCV 

under tiden direkt efter erhållandet. Kodningen av alla de primära CRS, förutom konfrontera, 

är 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt. Variabeln konfrontera är en dikotom variabel 

som kodats 1= ja och 0= nej.  
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Primära CRS 

Primär CRS N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Ursäkta 35 1 5 2,486 1,3799 

Syndabock 25 1 5 1,92 1,1874 

Förneka 24 1 5 2,9858 1,6545 

Rättfärdigande 25 1 5 3,68 1,376 

Medkännande 25 1 5 1,92 1,3515 

Konfrontation 24 0 1 0,042 - 

Tabell 30 Primära CRS 

Tabellen visar primära CRS och i vilken utsträckning som företaget har använt sig av de olika 

strategierna. Strategin rättfärdigande var en av de primär CRS som vi trodde mest på. Det hade 

vi rätt i eftersom strategin uppvisar ett medelvärde på 3,68, vilket är det högsta av de primära 

CRS med samma kodning. Genom att företaget använder av strategin rättfärdigande 

kommunicerar de till intressenten att effekten av GCV inte är så stor och företaget kan fortsätta 

med sina åtaganden. Att använda strategin rättfärdigande är ett sätt som visar att företagen 

försöker minska intressenternas uppfattning om graden av kris som företaget befinner sig i.  

Den primära CRS ursäkta är en strategi som vi i vår teoretiska referensram argumenterat för. 

Ursäkta är en strategi där företag skyller på omständigheter utanför företaget för att minimera 

företagets ansvar för krisen. Strategin omfattar även att företag försöker minska sitt ansvar 

genom att upplysa om att de inte avsiktligt orsaken krisen. Våra resultat visar att strategin 

ursäkta används efter en GCV eftersom den har ett medelvärde på 2,486. Att företagen i vår 

studie använt sig av strategin ursäkta och skyllt på yttre omständigheter kan komma sig av att 

under den perioden då företagen erhållit GCV var då Sverige fortfarande upplevde effekterna 

av den senaste finansiella krisen. Det erbjuder företagen en möjlighet att skylla sin ekonomiska 

situation på låg konjunkturen.  

Hypotes 2: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin förneka. 

I hypotes 2 studerar vi om strategin förneka används i kommunikation vid en GCV. Primära 

CRS förneka har ett medelvärde på 2,9858 och standard avvikelsen är 1,6545. Vi trodde inte 

att företag skulle använda sig avstrategin förneka då vi såg det som en stor risk eftersom att 

intressenter kan få reda på GCV med tanke på att den finns i årsredovisningarna som är en 

offentlig handling. Om intressenterna då upptäcker att företaget har erhållit en GCV men 
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offentligt förnekar att det förekommer några problem är risken att intressenter förlorar 

förtroende för bolaget. Det skulle kunna göra effekterna av GCV större eftersom intressenter 

drar sig från att arbeta med illegitima företag (Hudson 2008; Yu et al. 2008). Dock kan det 

höga medelvärdet för förneka komma sig av att företag anser att deras intressenter inte kommer 

undersöka årsredovisningarna och därmed inte kommer märka att bolaget erhållit en GCV. 

Eftersom strategin förneka påvisar ett medelvärde över 1 får vi förkasta vår hypotes 2 om att 

strategin inte kommer att användas efter erhållandet av en GCV.  

Hypotes 6: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin konfrontera.  

Att inte strategin konfrontera skulle användas vid en GCV anser vi beroende på att Sverige har 

en feminin kultur och företagskultuern i Sverige är således inte aggressiv (The Hofstede Centre 

2014), vilket CRS konfrontera är. Strategin konfrontera är framtagen i USA som har en 

maskulin kultur där användningen av stämningar är mer vedertagen. I vår studie är enbart ett 

företag som svarat positivt på frågan som undersökt variabeln konfrontera. Den rättsliga 

process som det företaget genomgått var en företagsrekonstruktion som inte överensstämmer 

med konfrontera där man genom stämning attackerar den som spridit vetskap om krisen. Det 

gör att vi kan acceptera vår hypotes om att strategin konfrontera inte kommer att användas vid 

en GCV.  

Hypotes 4: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin syndabock.  

Den primära CRS syndabock har vi ansett inte används vid en GCV eftersom som vi tidigare 

nämnt, att en GCV finns i företagens årsredovisnigen vilken är en offentlig handling. I 

revisionsberättelsen förekommer motiveringar till varför företag erhållit en GCV, vilket gör det 

svårt att skylla GCV på en enskild part. I den univariata analysen kan vi se att variabeln 

syndabock har ett medelvärde på 1,92, vilket gör att vi inte kan acceptera vår hypotes eftersom 

strategin har använts i kommunikation vid en GCV.  

Hypotes 7: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin medkännande. 

Huvudargumentet för hypotes 7 är att företag som har fått en GCV ofta är i en finansiellt 

känslig situation vilket gör att företag inte har råd att kompenser de intressenter som drabbats 

av att företag befinner sig i kris. I tabellen kan vi utläsa att variabeln medkännande har ett 
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medelvärde på 1,92. Det visar att företag efter erhållandet av en GCV har försökt kompensera 

sina intressenter och därmed får vi förkasta vår hypotes. Att ersätta intressenter som påverkats 

av att företaget mottagit en GCV kan vara ett sätt för bolag att behålla sina nödvändiga 

intressenter genom att visa välvilja.  

5.13 Identifiering av relevanta intressenters relation till primär 

CRS 

Genom modellen företags agerande vid en GCV har vi tagit fram ett steg där identifiering av 

relevanta intressenter påverkar i vilken utsträckning som de primära CRS (6) används. Det 

beror på att företag har begränsade resurser (Deegan &Unerman 2001; Frooman 1999) som gör 

att företaget väljer att prioritera sina intressenter. Vårt huvudargument är att företaget kommer 

att identifiera de viktigaste intressenterna och sedan välja vilken CRS som passar den 

prioriterade intressenten på grund av de begränsade resurserna som ett företag har. Målet med 

de primära CRS är att skydda företagets rykte och att företaget ska behålla de intressenter som 

är nödvändiga för företagets fortsatta existens (Coombs 2007, 2006). Vi har kodat 

intressenternas identifiering genom 1=högst prioritering till 10= lägst prioritering. De primära 

CRS förneka, rättfärdigande, syndabock, ursäkta och medkännande har kodats genom en 

Likertskala där 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt. Primära CRS konfrontera har 

kodats som 1= ja och nej=0. 
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Korrelation Prioritering av intressenter- primär CRS 

Intressenter   Förneka Rättfärdigande Syndabock Ursäkta Konfrontera Medkännande 

Ägare 
Korr. 

koef. 
-0,365 -0,075 1,000*** -0,302 - -0,027 

  Sig. 0,15 0,769 0 0,143 - 0,914 

  N 17 18 3 25 18 18 

Styrelse 
Korr. 

koef. 
- - - - - - 

  Sig. - - - - - - 

  N 0 0 0 1 0 0 

Kreditgivare 
Korr. 

koef. 
-0,057 -0,363 - -0,098 - -0,725 

  Sig. 0,927 0,548 - 0,853 - 0,165 

  N 5 5 1 6 5 5 

Leverantör 
Korr. 

koef. 
0,207 0,253 -0,5 -0,019 - -0,258 

  Sig. 0,478 0,383 0,667 0,934 - 0,373 

  N 14 14 3 21 14 14 

Kunder 
Korr. 

koef. 
0,416 0,237 - 0,132 -0,164 0,175 

  Sig. 0,068 0,3 - 0,494 0,489 0,447 

  N 20 21 4 29 20 21 

Revisor 
Korr. 

koef. 
- - - - - - 

  Sig. - - - - - - 

  N 1 1 0 1 1 1 

Anställd 
Korr. 

koef. 
-0,243 -0,431* -0,272 0,298 -0,076 -0,226 

  Sig. 0,289 0,045 0,728 0,11 0,738 0,311 

  N 21 22 4 30 22 22 

Staten 
Korr. 

koef. 
0,397 0,639 - 0,432 - -0,312 

  Sig. 0,435 0,122 - 0,286 - 0,496 

  N 6 7 1 8 6 7 

Media 
Korr. 

koef. 
-1,000*** 1,000*** 1,000*** -0,866 - - 

  Sig. 0 0 0 0,333 - - 

  N 2 2 4 3 2 2 

Annat 
Korr. 

koef. 
0,5 0,889 - -0,078 - -0,236 

  Sig. 0,5 0,111 - 0,868 - 0,764 

  N 4 4 1 7 3 4 

Tabell 31 Prioritering av intressenter-primära CRS 

Genom att studera tabellen kan vi konstatera att ägare, anställda och media har fått en 

signifikant påverkan på några primära CRS. Vid en högre prioriterande av företagets ägare 

används strategin syndabock i större utsträckning. Det kan bero på att företagsledningen vill 
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lägga ansvaret på en annan part för att hålla sin egen rygg fri gentemot ägarna. Att 

företagsledningen själva tar ansvar för kris kan skapa oro över om de får behålla sina 

positioner och väljer därmed att ge en annan part skulden för att företaget erhållit en GCV.  

Hypotes 3a: I företag där kreditgivare prioriteras vid en GCV tenderar strategin 

rättfärdigande att användas  

Hypotes 3b: I företag där majoritetsägare prioriteras vid en GCV tenderar strategin 

rättfärdigande att användas. 

Huvudargumentet för både hypotes 3a och hypotes 3b är att dessa intressenter har insyn i 

företaget eftersom de står för företagets finansiering. Det gör att företaget inte kan dölja att de 

erhållit en GCV utan istället kommer använda sig att CRS rättfärdigande för att övertyga både 

ägare och bank om att GCV inte kommer orsaka några större negativa effekter. I 

korrelationstabellen ovan kan vi utläsa att det inte förligger något signifikant samband mellan 

variabeln rättfärdigande och prioritering av intressenterna ägare eller bank. I vår studie innebär 

det att i vilken utsträckning som strategin rättfärdigande nyttjas inte är relaterat till högre 

prioritering av någon intressent. Det gör att både hypotes 3a och 3b förkastas.  

Däremot kan vi se att det föreligger ett betydande samband mellan högre prioritering av 

anställda och ett större utnyttjande av rättfärdigande. Det innebär att företag vid en högre 

prioritering av sina anställda i större grad ger försäkran om att det inte finns några hinder för 

att uppfylla de åtaganden som bolaget har gentemot de anställd. Det kan vara ett sätt an minska 

oro på arbetsplatsen som kan uppstå om anställd är rädda att de ska förlora sina jobb på grund 

av en konkurs eller likvidation.  

Hypotes 5a: I företag där kunder prioriteras vid en GCV tenderar strategin ursäkta att 

användas. 

Hypotes 5b: I företag där leverantörer prioriteras vid en GCV tenderar strategin ursäkta att 

användas. 

Vårt huvudargument för hypoteserna 5a och 5b är att kunder och leverantörer är intressenter 

som inte har insyn i företags dagliga drift. Det gör att företag på grund av den bristande 

insynen kan skjuta ansvaret för krisen på omständigheter som ligger utanför företagets 

kontroll. Vår analys av sambandet mellan variabeln ursäkta och prioritering av kunder och 

leverantörer visar att det inte finns något signifikant samband. Det betyder att ett större 
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nyttjande av CRS ursäkta inte kommer sig av en högre prioritering av varken kunder eller 

leverantörer. Hypoteserna 5a och 5b kommer därmed att förkastas.  

I tabellen framgår det att högre prioritering av intressenten media har ett signifikant samband 

med i vilken utsträckning strategierna förneka, rättfärdigande och syndabock används. Det 

anser vi kan komma sig av att media är ett medium för företag att sprida den bild de vill att 

intressenterna ska ha av företaget och den kris de befinner sig i. Väljer företag att förneka att 

det finns en kris, säga att erhållandet av en GCV inte kommer påverka företagets åtagnade 

gentemot intressenter eller vill lägga över skulden på en part är media en intressent som kan 

möjliggöra en vid spridning av den bild som företaget vill skapa.  

Sammantaget kan vi, efter analysen av vår data, konstarera att efter en GCV används de olika 

kriskommunikationsstrategierna, förutom konfrontera, i kommunikationen med företagets 

intressenter. Syfte med de primära CRS är att de ska användas initialt för att minimera 

effekterna direkt i samband med mottagandet av GCV. Resultat visar att företag vill flytta 

ansvaret för krisen antingen på en individ eller skylla på yttre omständigheter. Dock är de 

vanligaste strategierna att företaget antingen förnekar GCV existens eller att bolaget försäkrar 

intressenter om att det inte föreligger några hinder för bolaget att fullgöra sina åtaganden.  

De resultaten visar även att i de flesta fall inte finns något samband mellan vilken omfattning 

som en strategi används och vilken intressent som prioriteras högst. Undantaget är relationen 

mellan syndabock och ägare och även anställda och rättfärdigande. Som nämnt ovan finns det 

samband mellan media och strategierna förneka, rättfärdigande och syndabock, vilket beror på 

att företag använder sig av media för att sprida den synen på företaget och krisen som de vill 

att deras intressenter ska ha. Det gör att företaget kommer rikta dessa strategier mot media för 

att öka förmedling av strategierna gentemot alla intressenter. I och med att det genom våra 

analyser går att visa att det finns visa samband mellan prioriterings grad av vissa intressenter 

och i vilken utsträckning som primära CRS används anser vi att vår modell stämmer även om 

sambandet inte existerade mellan de variabler som vi genom teoretiska resonemang kommit 

framtill.  

5.14 Sekundära CRS 

Den andra gruppen kriskommunikationsstrategier som ingår i vår modell är sekundära CRS. 

Det som skiljer primära och sekundära CRS åt är inte enbart innehållet utan även 
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tidsperspektivet. De primära CRS är anpassade att användas snabbt efter krisens uppkomst 

medan de sekundära är inriktade på att långsiktigt stärka företagsryktet och därmed göra 

företag mer framgångsrika. Inom gruppen sekundära CRS finns de fyra strategier, lidande som 

försöker måla bolaget som ett offer för krisen, korrigering där bolaget förmedlar att orsaken till 

krisen är åtgärdat, stärka som innebär att bolaget påminner om tidigare bra samarbeten och den 

sista strategin separation där bolaget vill skapa distans till krisen (Coombs 2012, 2007, 2006; 

Suchman 1995). Variablerna är kodade på olika sätt. Lidande, korrigering och stärka är kodade 

efter i vilken utsträckning de används, där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt. Medan 

strategin separation är ett index av fyra stycken separationsåtgärder, byta namn och sålt delar 

av verksamheten är två exempel. Kodningen blir därmed en sammanslagning av de dikotoma 

variablerna som innebär att den slutgiltiga kodningen 0= ingen åtgärd och 4= alla fyra.  

Oberoende variabler- Sekundära CRS 

Sekundär CRS N Minimum Maximum Medelvärde Std.Avvikelse 

Lidande 25 1 5 2,6 1,5275 

Korrigering 25 1 5 3,32 1,5737 

Stärka 24 1 5 2,958 1,628 

Separation 48 0 2 0,271 0,5355 

Tabell 32 Oberoende variabler-Sekundära CRS 

Tabellen visar de fyra sekundär CRS och i vilken utsträckning som företag använt sig av dem. 

Lidande är en strategi som har fått ett medelvärde på 2,6 och en standard avvikelse på 1,528 

vilket tyder på att företag att graden av användning av den sekundära CRS lidande är mycket 

skild mellan företag. Korrigering är den strategin som har fått högst medelvärde på 3,32. Det 

betyder att strategin korrigering har nyttjats i störst utsträckning av de sekundära CRS. Vi hade 

en idé om att korrigeringen skulle vara vanlig bland kommunikationsstrategierna. Eftersom 

företag erhållit en GCV av en anledning är strategin korrigering en metod för företag att 

förmedla till sina intressenter att man ordnat upp situationen som ledde till varningen. Det är 

ett sätt för bolaget att öka intressenternas förtroende och därmed säkerhetsställa tillgången på 

resurser.  

Strategin stärka har ett medelvärde på 2,958. Det tyder på att företags användning av strategin 

stärka skiljer sig mycket åt eftersom standardavvikelsen visar att det hela spannet mellan inte 

alls och mycket täcks. Stärka innebär som nämnt att bolaget vill påminna sina intressenter om 
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att bolaget har tidigare bra prestationer och att samarbeten mellan företag och intressent varit 

givande för båda parter. Kriskommunikationsstrategin stärka används i den utsträckning som 

den gör för att skicka ut signaler om att krisen som företaget går igenom eller har gått igenom 

var en tillfällig svacka och att företaget är på väg tillbaka till den goda status man haft tidigare.  

Hypotes 8: Kommunikationen vid en GCV tenderar inte att vara av strategin separation. 

I hypotes 8 ger vi uttryck för att vi inte ansett att strategin separation är lämplig att använda i 

kommunikation efter en GCV. Det kommer sig av att erhållandet av en GCV är offentlig 

information som gör det svårt att skapa distans mellan företaget och krisen. Strategin 

separation är ett index där vi slagit ihop variablerna företaget har bytt namn, deltagit i en 

sammaslagning, sålt delar av verksamheten och ändrat inriktning på verksamheten. I tabellen 

går det att utläsa att minimum värdet för indexet är 0 där ingen av åtgärderna har genomfört 

och maximum är att företaget har genomfört två av dessa fyra åtgärder. Det gör att vi får ett 

medelvärde på 0,271 och en standardavvikelse på 0,536. Därmed använder företag sällan 

strategin separation efter en GCV. Dock eftersom det finns företag som utnyttjat separation i 

viss utsträckning kan vi inte acceptera hypotes 8.  

5.15 Kris i relation till sekundär CRS 

I modellen har vi utformat ett argument för att graden av uppfattad kris kommer att påverka i 

vilken utsträckning som de sekundära strategierna används. I fall där företag och intressenter 

upplevt en hög grad av kris kan det finnas ett större behov av kriskommunikation. Syftet med 

att använda CRS är att influera intressenternas syn på företaget. Sekundära CRS är ett verktyg 

som företag använder för att behålla sina intressenter genom att minska intressenters 

långsiktiga reaktioner på krisen. En större grad av sekundära CRS anser vi kommer att 

användas vid mer krisartad situationer eftersom det tar längre tid för bolaget att bygga upp 

företagets rykte efter en högre grad av kris. Kodningen för de sekundära CRS visar i vilken 

omfattning strategin har använt genom 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt, med 

undantag för separation där kodningen är 0= ingen åtgärd och 4= alla åtgärder. Variablerna kris 

för företaget och för intressenter är kodade på liknade sätt där 1= inte alls och 5= mycket.  
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Kris- Sekundär CRS 

Kris   Stärka Lidande Korrigering Separation 

Kris för företaget Korr. koef. 0,643** 0,141 0,213 0,010 

  Sig. 0,001 0,500 0,307 0,955 

  N 24 25 25 36 

Kris för intressenter Korr. koef. 0,585** 0,063 0,162 0,020 

  Sig. 0,003 0,765 0,438 0,911 

  N 24 25 25 34 

Tabell 33 Kris-Sekundär CRS 

Korrelationstabellen visar att strategin som påvisar ett signifikant samband med kris är stärka. 

Alltså kommer företag att använda sig av CRS stärka i en större omfattning om GCV uppfattas 

som en kris i högre grad. Sambandet kan bero på att vid en allvarligare kris kan företag ha 

svårt att uppfylla sina åtagande gentemot intressenter. Det gör att företagsledningen försöker 

behålla intressenterna genom att påminna dem om att företaget tidigare hållit var dem åtagit sig 

och därmed är den situation som uppstått ett undantag från det normala. Alltså vill företaget att 

intressenterna ska behålla en positiv bild av företaget genom att visa på tidigare lyckade 

samarbeten.  

Det går dock inte att finna några signifikanta samband mellan grad av kris och i vilken 

utsträckning lidande, korrigering och separation används. Efter en GCV kommer företag att 

använda dessa strategier oavsett hur krisartad erhållandet av GCV är.  

5.16 Högteknologiskbransch i relation till sekundär CRS 

Den sista oberoende variabeln som vi undersöker om den påverkar i vilken utsträckning som 

de sekundära CRS brukas är om företaget är aktivt i en högteknologisk bransch eller ej. 

Tidigare studier har visat branscher som är karaktäriserade av snabba förändringar och 

osäkerhet är mer krisbenägna. Det gör att högteknologiska branscher där utvecklingen går 

snabbt framåt har större sannolikhet för att hamna i en kris. Kodning för högteknologiskt 

företag är 1=högteknologiskt och 0=icke-högteknologiskt. Kodningen för de sekundära CRS är 

att utsträckningen av nyttjande stiger med högre siffror.  
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Sekundär CRS- högteknologisk bransch 

Bransch   Stärka Lidande Korrigering Separation 

Högteknologiskt företag Korr. koef. 0,221 -0,041 0,108 0,187 

  Sig. 0,298 0,846 0,609 0,203 

  N 24 25 25 48 

Tabell 34 Sekundär CRS-högteknologisk bransch 

I hypotes 9 argumenterade vi för att företag som är i högteknologiska branscher är mer 

krisbenägna på grund av branschens egenskaper med snabba förändringar och osäkerhet. Det 

skulle innebära en möjlighet för bolag i dessa branscher att använda sig av strategin lidande 

och kommunicera ut till intressenter att företaget inte är ansvariga för krisen och GCV utan att 

de är ett offer för sin branschs egenskaper. Det ledde oss fram till följande hypotes.  

Hypotes 9: Företag i högteknologiska branscher tenderar att använda strategin lidande. 

Utav våra resultat kan vi komma fram till att det inte föreligger något samband mellan 

högteknologisk bransch och i vilken utsträckning som någon av strategierna används i. Alltså 

är det andra variabler som påverka hur mycket av de olika strategierna som används. Det gör 

att vi kan förkasta vår hypotes om att företag i högteknologiska branscher använder sig i större 

utsträckning av CRS lidande.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla de sekundära CRS förekommer i 

företagskommunikation efter erhållandet av en GCV. Dock är de strategier som används i 

störst omfattning korrigering och stärka. Det kan ses som naturligt eftersom en GCV är en kris 

som uppkommit av att företagen har bristande finansiering, vilket går att korrigera och därmed 

är kommunikation om att företaget rättat till problemet positivt för företagets relationer med 

sina intressenter. Även strategin stärka kan vara ett naturligt val eftersom företaget är beroende 

av att behålla tillgången till resurser för att kunna fortsätta i drift (Pfeffer & Salancik 1978). 

Genom CRS stärka skapas en positiv bild av företaget för att säkerhetsställa tillgängligheten på 

nödvändiga resurser.  

Vår studie av sekundära CRS har påvisat att då en GCV i en högre grad uppfattas som 

krisartad av både företaget och intressenterna kommer nyttjandet av strategin stärka att öka för 

att påminna intressenter om vilket bra samarbete de tidigare haft med företaget. Däremot 
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påverkas inte omfattningen som de olika sekundära CRS används i, av om företaget är ett 

högteknologiskt företag eller inte, vilket ledde till att vi förkastade vår hypotes 9.  

5.17 Framgång 

Syftet med vår studie är att undersöka hur företag agerar efter en GCV för att överleva med 

fokus på kommunikation. Företag som erhållit en GCV hotas av att gå i konkurs eller 

likvidation. Det kommer sig av att företag som mottagit en GCV lider av finansieringsproblem 

(Carcello et al. 2003). För att företagen ska överleva GCV och få en bättre ekonomisk ställning 

innebär det att de behöver bli mer framgångsrika. Det gör att vår modell ska förklara hur 

företag ska kommunicera för att bli mer framgångsrika.  

5.17.1 Förändring av räntabilitet på eget kapital 

I vår undersökning använder vi oss av två beroende variabler för att mäta om företagen blivit 

mer framgångsrika enligt den senaste årsredovisning i jämförelse med den fjärde senaste då 

företagen erhöll GCV. Vår första beroende variabeln är förändringen av räntabilitet på eget 

kapital. Att mäta hur stor avkastning företag har är ett sätt att undersöka om företag uppfyller 

ett vanligt företagsmål om att ge avkastning på ägarnas investerade kapital (Parrino & Kidwell 

2009). 

Beroende variabel- Räntabilitet på eget kapital 

Tidpunkter 4:e senaste året Senaste året Förändringen 

Medelvärde RE 2,246361 0,90862 -1,337741 

Std. Avvikelse 30,2934702 11,3263314 31,5668717 

Minimum -112,3425 -22,5074 -172,5451 

Maximum 164,6905 69,0758 89,8351 

Totalt antal 45 45 45 

Saknar data 3 3 3 

Tabell 35 Beroende variabel, Räntabilitet på eget kapital 

Genom den data som vi samlade in från årsredovisningar i vår dokumentstudie har vi räknat ut 

nyckeltalet. Den beroende variabeln räntabilitet på eget kapital vi har fått ett medelvärde på 

2,25 det fjärde senaste året för årsredovisningen och det senaste året för årsredovisningen har 

ett medelvärde på 0.91 vilket ger oss en förändring på -1.34. Medelvärdet för räntabilitet har 
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minskat, vilket innebär att utifrån variabeln räntabilitet sett har inte företagen som deltagit i vår 

studie blivit mer framgångsrika. Utan de har fortsatta problem med att generera avkastning till 

sina ägare. Däremot om man studerar minimum och maximum värdena för räntabiliteten för de 

två tidpunkterna går det att se att spridningen mellan de två tidpunkterna blivit mindre. Det går 

att tolkas som att företagen har blivit mer stabila eftersom det lägsta värdet inte är lika 

negativa. Företagens avkastning har alltså närmat sig varandra.  

5.17.2 Förändring av kassalikviditet 

Vår andra variabel som används för att mäta om företagen har blivit mer framgångsrika under 

vår undersökning är förändringen av kassalikviditet. Kassalikviditet är ett nyckeltal som 

används för att se om de omsättningstillgångar som företag har täcker de kortfristiga skulder 

som företaget har. Om inte omsättningstillgångarna täcker de kortfristiga skulderna kan det 

vara ett tecken på att företaget lider av likviditetsbrist, vilket kan få konsekvenser för den 

dagliga driften. Fungerar inte den dagliga driften kommer företag ha svårt att kunna få in nya 

intäkter för att betala de kortfristiga skulderna. Ett högre värde på kassalikviditeten betyder 

alltså att företag är starkare likviditetsmässigt.  

Beroende variabel- Kassalikividitet 

Tidpunkter 4:e senaste året Senaste året Förändringen 

Medelvärde 

Kassalikviditet 0,70273 0,848827 0,146097 

Std. Avvikelse 0,4944578 0,558708 0,4865061 

Minimum -0,4435 -0,0069 -1,0449 

Maximum 2,3917 2,89 1,4226 

Totalt antal 45 45 45 

Saknar data 3 3 3 

Tabell 36 Beroende variabel, Kassalikviditet 

I tabellen ovan ser vi den beroende variabeln förändring av kassalikviditet. Genom att studera 

minimumet på kassalikviditeten ser vi att den har gått från -0,44 till -0,007 vilket är en 

förbättring och det finns en något större möjlighet för företag med den lägsta kassalikviditet att 

betala sina kortfristiga skulder. Kassalikviditetens högsta tal har blivit högre från det fjärde 

sista året till det senaste året som företaget hade en årsredovisning vilket är positivt eftersom 

det har gjort att företagen har fått en högre kassalikviditet och därmed i större grad kan betala 
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sina kortfrisitska skulder. Tabellen visar även att medelvärdet för förändringen är positivt, 

vilket visar att kassalikviditeten har blivit bättre. Det gör att utifrån förändringen av 

kassalikviditet kan vi säga att företagen blivit mer framgångsrika i och med att företagen bättre 

kan finansiera den dagliga verksamheten. Vi har 45 stycken observationer då vi inte kunde 

utläsa vilka tre företag var som hade svarat och därmed kunde vi inte studera deras nyckeltal. 

5.18 Framgång i relation till kommunikationsvägar och CRS 

En del av vårt syfte är att undersöka hur stor inverkan kommunikation har på företags 

framgång efter en GCV. Tidigare studier inom crisis management har visat att kommunikation 

är effektivt verktyg som kan användas när företag hanterar kriser för att skydda företagets 

anseende och öka sannolikheten för framtida vinster (Coombs 2012, 2007, 2006; Johansen et 

al. 2012; Hale, Dulek & Hale 2005; Stephens, Callish, Malone & Bailey 2005; Benoit & 

Czerwins 1997; Suchman 1995). I vår modell har vi skilt på hur företag kommunicerar och vad 

företag kommunicerar.  

I relationen 11 och 12 i modellen undersöker vi om det finns något samband mellan mängden 

kommunikation efter en GCV och våra två beroende variabler. Kodningen för variablerna 

allmän kommunikation index och specifik kommunikation index är densamma och är 1= inte 

alla och 5= mycket. De beroende variablerna förändringen av räntabilitet och förändringen av 

kassalikviditet kodas som en kontinuerlig variabler där negativa tal visar på ett försämrat 

nyckeltal mellan våra två tidpunkter.  

Beroende variabel- kommunikation 

Kommunikation   
Förändring 

RE 

Förändring 

Kassalik. 
N 

Allmän kommunikation index Korr. koef. -0,075 -0,015 31 

  Sig. 0,687 0,937   

Specifik kommunikation index Korr. koef. -0,104 -0,61 32 

  Sig. 0,572 0,74   

Tabell 37 Beroende variabel-kommunikation 

I tabellen påvisas inget signifikant samband mellan någon av våra framgångsvariabler i relation 

till mängden allmän och specifik kommunikation. I tidigare analyser har vi konstaterat att efter 

en GCV använder företagen sig av båda sätten att kommunicera. Det korrelationenstabellen 
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visar är att mängden kommunikation inte ha något signifikant samband med hur framgångsrika 

företagen är.  

De andra variablerna vi använder för att undersöka om de har någon påverkan på företags 

framgång är vad företag säger i sin kommunikation. Våra variabler som används för att mäta 

innehållet i kommunikation är primär och sekundär CRS. Enligt Coombs och Holladay (1996) 

kan kriskommunikationsstrategier minska de negativa effekterna av kriser. Syfte med CRS är 

att skydda företagets rykte genom att ta ställning till företags relation till krisen och även 

företags ansvar för krisen (Coombs 2012). Vid användandet av kriskommunikation på ett 

korrekt sätt har studier visat att det har en positiv inverkan på företagets lönsamhet och därmed 

möjliggör fortsatt drift (Ki & Brown 2013; Coombs 2007, 2006; Suchman 1995).  

Det som skiljer de primära och de sekundära strategierna åt är att de primära strategierna är 

utformade för att användas när krisen slår till och är kortsiktiga i sitt tidsperspektiv. De 

sekundära strategierna har ett mer långsiktigt perspektiv och används för att bygga upp 

företaget efter de initiala effekterna av krisen. Kodningen av det primära CRS är 1= instämmer 

inte alls och 5= instämmer helt, med undantag för konfrontera som är kodad 1= ja och 0= nej.  

Beroende variabel- primär CRS 

Primär CRS   Förändring RE Förändring Kassalik. N 

Förneka Korr. koef. -0,410* 0,395* 28 

  Sig. 0,030 0,038   

Rättfärdigande Korr. koef. -0,010 -0,222 24 

  Sig. 0,962 0,297   

Syndabock Korr. koef. 0,214 -0,058 24 

  Sig. 0,314 0,788   

Ursäkta Korr. koef. -0,155 -0,077 32 

  Sig. 0,396 0,667   

Konfrontera Korr. koef. 0,193 0,289 23 

  Sig. 0,378 0,181   

Medkännande Korr. koef. -0,053 0,403 24 

  Sig. 0,806 0,051   

Tabell 38 Beroende variabel-primär CRS 
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Som det framgår i tabellen föreligger det inte något signifikant samband mellan i vilken 

utsträckning strategierna rättfärdigande, syndabock, ursäkta, konfrontera och medkännande 

används och förändring av varken räntabilitet och kassalikviditet. Det innebär att oavsett i 

vilken omfattning dessa CRS används har det varken en positiv eller negativ inverkan på 

företags framgång. Att det inte föreligger något samband med strategin konfrontera kan 

komma sig av att, som vi tidigare nämnt, enbart en respondent svarade positivt på frågan som 

undersökt nyttjandet av strategin.  

Skillnad är det dock med strategin förneka som påvisar signifikant samband med både 

räntabilitet på eget kapital och kassalikviditeten. Det som är speciellt är att korrelationen i 

relation till räntabilitet är negativ och i relation till kassalikviditet är den positiv. Det innebär 

att om förneka används i en större utsträckning kommer förändringen av räntabilitet vara 

negativ medan förändring av kassalikviditet är positiv. Att riktningen går åt två olika håll 

skulle vara relaterat till att kassalikviditet behandlar företagets kortsiktiga finansiering och 

kortsiktigt kan det kanske vara möjligt att dölja att företag har finansiella svårigheter.  

Nästa grupp CRS är de sekundära och är som tidigare nämnt anpassade för att användas 

långsiktigt för att bygga en positiv bild av företaget hos intressenterna. Intressenternas åsikt om 

företaget kan påverka företags framgång eftersom företaget är beroende av resurser som 

intressenterna tillhand har företaget (Frooman 1999; Pfeffer & Salancik 1978). Om 

intressenterna inte har en bra bild av företaget och anser att företaget är illegitimit tillföljd av 

GCV är risken att intressenterna dra sig undan eftersom de är rädda att krisen och illegitimiten 

ska sprida sig (Hudson 2008; Yu et al. 2008). Kodningen av de sekundära strategierna stärka, 

lidande och korrigering är 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt. Separation är ett 

index av fyra dikotoma variabler över distans skapande åtgärder, vilket leder till att kodningen 

är 0= ingen åtgärd och 4= alla åtgärder.  
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Beroende variabel- sekundär CRS 

Sekundär CRS   Förändring RE Förändring Kassalik. N 

Stärka Korr. koef. -0,100 0,309 23 

  Sig. 0,651 0,151   

Lidande Korr. koef. -0,131 -0,044 24 

  Sig. 0,543 0,840   

Korrigering Korr. koef. 0,054 0,073 24 

  Sig. 0,803 0,735   

Separation Korr. koef. 0,095 -0,058 45 

  Sig. 0,535 0,703   

Tabell 39 Beroende variabel -sekundär CRS 

Våra resultat visar att det inte förekommer någon signifikant korrelation mellan i vilken 

utsträckning som de sekundära strategierna används och om företaget är mer eller mindre 

framgångsrikt. Dock har våra tidigare resultat visat att efter en GCV kommer sekundära 

kriskommunikationsstrategier att användas i företags kommunikation gentemot intressenter. 

De två sekundära CRS som, enligt vår studie, kommer användas mest är stärka och korrigering 

med de högsta medelvärdena på 2,958 och 3,32.  

De ovanstående analyserna visar att företag efter en GCV kommer att kommunicera. Dock kan 

vi inte påvisa att det föreligger något statiskt signifikant samband mellan vare sig mängd 

kommunikation eller innehåll och om företaget blivit mer eller mindre framgångsrikt. 

Undantaget är de samband vi funnit mellan den primära CRS förneka och både förändring av 

räntabilitet och kassalikviditet. Sambandet visar att om företag vill använda sig av strategin 

förneka ska de vara medvetna om att avkastningen minskar men att företagets kortsiktiga 

finansiering förbättras.  

5.19 Framgångs relation till kontrollvariablerna 

En GCV har företag erhållit på grund av att det finns en osäkerhetsfaktor kring företags 

fortsatta drift. En vanligt förekommande orsak till en GCV är som sagt att företag har 

kapitalbrist och/eller likviditetsbrist (Carcello et al. 2003). Det gör att enbart kommunikation 

inte kan lösa företags ekonomiska problem. Utan företag kommer, att för att lösa sina 

finansieringsproblem, genomföra olika åtgärder. För att inte tilldela kommunikation för stor 
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del av företags framgång efter en GCV behövde vi ta hänsyn till åtgärder som företag kan 

tänkas göra för att förbättra den ekonomiska ställningen.  

Vi har valt att mäta om företaget genomfört åtgärder för att täcka den bristande finansieringen 

med hjälp av två olika mått, soliditet och kassaflödescykeln (KFC). Genom att undersöka 

förändringen av soliditeten mellan vår två tidpunkter kan vi se om företagen finansierar sin 

verksamhet med mer eller mindre eget kapital. Anledningen till att vi valt att använda oss av 

soliditen är att vi anser att efter en GCV kan det vara svårt för företag att få mer kapital ifrån en 

bank och kommer därmed behöva finansiera verksamheten med eget kapital.  

Det andra måttet som vi använder är förändringen av kassaflödescykeln som mäter om 

företaget förändrat sin kapitalbindning under undersökningsperioden. Företags kapitalbindning 

avgör hur stort behov av kapital företaget har för att få den dagliga verksamheten att fungera. 

Alltså innebär en minskad kapitalbindning att företaget inte behöver lika mycket kapital för att 

driften av företaget ska fortgå.  

Ytterligare tre stycken interna åtgärder har vi undersökt genom enkäten. Det är om bolag under 

de senaste fyra åren ersatt hela eller delar av både ledning och styrelse och om revisorn har 

blivit utbytt på annan grund är revisorsrotation. Att företag ersatt eller bytt ledning och styrelse 

kan vara ett tecken på att det fanns ett missnöje med ledarskapet på företaget eller ett bristande 

förtroende som man åtgärdat genom att ersatt de aktuella personerna. Ett ersättande av revisorn 

efter en GCV kan komma av att företag inte anser att revisorn som en korrekt bedömning av 

situation och företaget förlorar därmed potentiellt förtroendet för revisorn.  
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Kontrollvariabler 

Tidpunkter 4:e senaste året Senaste året Förändringen 

Medelvärde Soliditet -0,180191 -0,03534 0,144851 

Std. Avvikelse 0,5814582 0,5560225 0,5991754 

Minimum -3,303 -2,3837 -2,49 

Maximum 0,4922 0,7116 1,5318 

Totalt antal 45 45 45 

Saknar data 3 3 3 

Tidpunkter 4:e senaste året Senaste året Förändringen 

Medelvärde KFC 2146,505236 -1711,638682 3136,300385 

Std. Avvikelse 17531,46151 7760,785294 18057,51308 

Minimum -10805,0093 -38614,264 -7711,79 

Maximum 116270,1226 7434,4624 115899,66 

Totalt antal 45 45 45 

Saknar data 3 3 3 

Byte av Ledning Styrelse Revisor 

Medelvärde 0,553 0,532 0,292 

Minimum 0 0 0 

Maximum 1 1 1 

Totalt antal 47 47 48 

Saknar data 1 1 0 

Tabell 40 Kontrollvariabler 

I tabellen kan vi utläsa att medelvärdet för förändring av soliditet är positivt, vilket innebär att 

under vår undersökningsperiod har företagen erhållit en finansering som i större grad består av 

eget kapital. Det gör att företag kan ses om mer långsiktigt stabila (Thomasson et al. 2010). 

Medelvärdet för kassaflödescykeln har minskat, vilket tyder på att företagen binder mindre 

kapital i den dagliga verksamheten och har därmed minska sitt kapitalbehov. Det kan se som 

positivt då företagen har varit i en position där de inte haft tillräckligt med kapital. Det är dock 

intressant att studera minimum värdet för kassaflödescykeln för både det fjärde senaste året 

som en årsredovisning finns registerad i Affärsdata och det senaste årets registrerade 

årsredovisning. Värdena visar att en del företag har extremt låga värden som innebär att de får 

in pengar innan de behöver lägga ut dem. Dessa typer av extrem värden tyder dock på att 

företagen inte får in tillräckligt med intäkter och att verksamheten är finansierad av kortfristiga 

skulder, vilket i en del fall kan vara en dyr form av finansiering om företaget inte betalar i tid.  

Tabellen visar även att i 50 % av företagen har delar av eller hela ledningen och styrelsen byts 

ut, vilket som tidigare nämnt kan bero på ett missnöje med ledarskap. Även revisorn har i ett 
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flertal fall blivit utbytt i och med att medelvärdet ligger på 0,292. Det gör att vi har en procent 

på utbyte av revisor på 29,2 %, vilket är markant högre än det värde som påvisat i en studie av 

Citron och Taffler (1992). I deras studie blev revisorn ersatt i 13 % av fall där företagen erhållit 

en GCV. Vi har dock inget i våra resultat som skulle kunna förklara vad denna skillnad skulle 

bero på.  

5.20 Förändring av räntabilitet på eget kapital 

Eftersom vi vill kunna undersöka hur flera av våra oberoende variabler påverkar förändringen 

av räntabilitet på eget kapital har gjort ett antal regressionsanalyser. Vi har på grund av 

multikollinaritet delat upp våra oberoende variabler i tre grupper. I den första gruppen ingår 

variablerna allmän kommunikations index och specifik kommunikations index och kan ses i 

modell 2 i tabellen nedan. Den andra gruppen består av allmän och specifik kommunikations 

index och sedan de primära CRS. I den sista gruppen undersöker vi precis som tidigare allmän 

och specifik kommunikations index men i modell 4 ingår de sekundära CRS. I modell 1 

undersöks hur stor förklaringsgrad våra kontrollvariabler har på egen hand och de kommer 

även att ingå i de övriga modellerna för att ge en så fullständig bild av verkligheten som 

möjligt.  
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Förändringen av räntabilitet på eget kapital 

  

Modell 1 Kontrollvariabler Modell 2 Kommunikationsvägar 

Variabler Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans 

Förändring av soliditet 0,134 4,759 0,410 0,905 0,300 3,982 0,188 0,821 

Förändring av KFC -0,185 0,000 0,250 0,933 -0,210 0,000 0,341 0,854 

Ersatt ledningen -0,126 7,704 0,559 0,514 -0,026 6,923 0,923 0,580 

Ersatt styrelsen -0,190 8,366 0,420 0,432 -0,122 7,588 0,674 0,483 

Ersatt revisorn -0,050 6,996 0,782   -0,085 6,864 0,720 0,723 

Allmän 

kommunikations index         0,105 0,482 0,652 0,748 

Specifik 

kommunikations index         -0,150 0,356 0,502 0,825 

Primära CRS                 

Ursäkta                 

Syndabock                 

Förneka                 

Rättfärdigande                 

Medkännande                 

Sekundära CRS                 

Lidande                 

Korrigering                 

Stärka                 

Adjusted R Square       0,019       -0,071 

Modell Sig.        0,346       0,638 

N       43       28 

Tabell 41 Förändring av räntabilitet på eget kapital 

Som det går att se i modell 1 föreligger det inga problem med multikollinaritet i mellan 

kontrollvariablerna, vilket gör att de fungerar att ha i samma modell. Däremot är modellen som 

helhet inte signifikant och kan därmed inte förklara förändringarna i räntabilitet på eget kapital. 

Även modell 2 ovan visar precis som modell 1 inga svårigheter med multikollinaritet, vilket 

gör att de oberoende variablerna kan vara i samma modell som kontrollvariablerna. Dock är 

inte heller denna modell signifikant och kan inte erbjuda någon förklaring av vår beroende 

variabel. 

  



 

 

 

148 

 

Förändringen av räntebilitet på eget kapital 

  

Modell 3 

Kommunikationsvägar+Primära CRS 

Modell 4 

Kommunikationsvägar+Sekundära 

CRS 

Variabler Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans 

Förändring av soliditet 0,653 7,752 0,144 0,426 0,421 6,794 0,257 0,555 

Förändring av KFC -0,468 0,000 0,276 0,428 -0,168 0,000 0,651 0,521 

Ersatt ledningen 0,657 15,011 0,219 0,283 0,364 13,074 0,413 0,373 

Ersatt styrelsen -0,651 16,670 0,268 0,229 -0,523 13,539 0,264 0,348 

Ersatt revisorn 0,158 18,010 0,718 0,382 0,137 14,945 0,703 0,555 

Allmän 

kommunikaions index -0,061 1,177 0,899 0,312 0,194 1,158 0,682 0,322 

Specifik 

kommunikations index -0,679 0,844 0,154 0,372 -0,455 0,881 0,331 0,343 

Primära CRS                 

Ursäkta 0,480 4,810 0,284 0,392         

Syndabock 0,185 7,878 0,736 0,243         

Förneka -0,200 5,570 0,729 0,217         

Rättfärdigande 0,116 4,622 0,784 0,408         

Medkännande 0,007 6,873 0,990 0,216         

Sekundära CRS                 

Lidande         -0,042 3,593 0,903 0,600 

Korrigering         0,034 4,596 0,936 0,386 

Stärka         -0,109 3,018 0,737 0,681 

Adjusted R Square       -0,276       -0,277 

Modell Sig.        0,750       0,790 

N       20       20 

Referensgrupper är primär CRS konfrontera och sekundär CRS separation.  

Tabell 42 Förändring av räntabilitet på eget kapital fortsättning 

I modell 3 studeras om primära CRS tillsammans med de allmänna och specifika 

kommunikations index och kontrollvariablerna. Variabeln konfrontera används som 

referensgrupp eftersom tester visar att det inte föreligger något samband mellan den beroende 

variabeln och konfrontera. I modell 3 har toleransvärdena blivit lägre men de understiger inte 

0,1, vilket gör att det inte föreligger oacceptabla nivåer av multikollinaritet (Hair et al 2010). 

Precis som tidigare modeller visar modellens signifikansvärde att som helhet är inte modellen 

signifikant och förklara därmed inte den beroende variabeln.  

Den sista modellen med förändring av räntabilitet på eget kapital som beroende variabel är 

modell 4 där de sekundära CRS med kommunikations indexen och kontrollvariablerna testas. 
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Modell 4 har de oberoende variablerna toleransvärden som inte påvisar problem med 

multikollinaritet och därmed samvarierar inte variablerna med varandra. Modellens signifikans 

säger dock att modellen inte kan förklara vår beroende variabel eftersom signifikansen ligger 

på 0,790.  

Som det går att se i regressionstabellerna ovan är ingen utav modellerna signifikanta. Det kan 

komma sig av att vår beroende variabel inte fungerar i vår kontext. Dels visar Kolmogorov-

Smirnov testet att variabeln inte är normalfördelad och inte heller residualen, vilket påverkar 

möjligheten att använda variabeln. Det hade varit bättre att använda en annan variabel för att 

mätta om företag blivit mer framgångsrika. Det gör att vi även kommer genomföra samma 

regressioner med förändringen av kassalikviditet som beroende variabel.  

5.21 Förändringen av kassalikviditet 

Förändringen i kassalikviditet används som beroende variabel för att se om företags kortsiktiga 

finansiering förbättrats eller försämrats mellan fjärde senaste årsredovisningen och den senast 

inlämnade årsredovisningen. I regressionsanalyserna testas om våra oberoende variabler kan 

förklara förändringen av kassalikviditet. Som i de tidigare regressionerna delas de oberoende 

variablerna in i grupper för att inte skapa svårigheter med multikollinaritet. Våra 

kontrollvariabler testades först separat gentemot vår beroende variabel för att se om de kan 

förklara förändringen av kassalikviditet.  
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Förändringen av kassalikviditet 

  
Modell 5 Kontrollvariabler Modell 6 Kommunikationsvägar 

Variabler Beta Std.avv. Sig 

Kollinarite

t tolerans Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans 

Förändring av soliditet 0,416 0,115 0,006 0,905 0,390 0,110 0,026 0,821 

Förändring av KFC 0,298 0,000 0,042 0,933 0,491 0,000 0,006 0,854 

Ersatt ledningen -0,030 0,186 0,873 0,514 0,094 0,190 0,631 0,580 

Ersatt styrelsen 0,103 0,202 0,620 0,432 0,209 0,209 0,334 0,483 

Ersatt revisorn 0,116 0,169 0,473 0,729 0,020 0,189 0,910 0,723 

Allmän 

kommunikations index         0,196 0,013 0,263 0,748 

Specifik 

kommunikations index         -0,392 0,010 0,025 0,825 

Primära CRS                 

Ursäkta                 

Syndabock                 

Förneka                 

Rättfärdigande                 

Medkännande                 

Sekundära CRS                 

Lidande                 

Korrigering                 

Stärka                 

Adjusted R Square       0,221       0,418 

Modell Sig.        0,013       0,009 

N       43       28 

Tabell 43 Förändringen av kassalikviditet 

I modell 5 där vi kan se att enbart kontrollvariablerna ingår har modellen en signifikans på 

0,013, vilket innebär att modellen som helhet är signifikant. Alla toleransvärden ligger på över 

0,1 och därmed förekommer ingen multikollinaritet mellan kontrollvariablerna. 

Förklaringsgranden i modell 5, som kan ses i raden Adjusted R Square, är 0,221 och visar att 

en del av förändringen i kassalikviditet kan förklaras av våra kontrollvariabler.  

Nästa modell är nummer 6 och där har variablerna allmän och specifik kommunikations index 

inkluderats. Toleransvärdena i modellen tyder på att det inte finns några problem med 

multikollinaritet och variablerna kan därmed användas i samma modell. Signifikansen för 

modellen ligger på 0,009 och det gör att modellen kan användas för att förklara förändringen 

av den beroende variabeln. I modell 6 har den justerade förklaringsgraden stigit till 0,418 och 
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det innebär att mängden kommunikation förklara förändringen av kassalikviditet i samma 

utsträckning som våra kontrollvariabler. Utav kontrollvariablerna och de oberoende variablerna 

är det förändringen i soliditet och kassaflödescykeln tillsammans med specifik 

kommunikations index som både signifikanta och visa på en medel stark inverkan med den 

beroende variabeln.  

Förändringen av kassalikviditet 

  

Modell 7 

Kommunikationsvägar+Primära 

CRS 

Modell 8 

Kommunikationsvägar+Sekundära 

CRS 

Variabler Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans Beta Std.avv. Sig 

Kollinaritet 

tolerans 

Förändring av soliditet 0,907 0,144 0,006 0,414 0,745 0,051 0,000 0,555 

Förändring av KFC 0,315 0,000 0,190 0,427 0,539 0,000 0,000 0,521 

Ersatt ledningen 0,029 0,299 0,925 0,226 0,163 0,099 0,134 0,373 

Ersatt styrelsen 0,204 0,311 0,527 0,209 0,109 0,102 0,315 0,348 

Ersatt revisorn -0,526 0,325 0,064 0,360 -0,185 0,113 0,048 0,555 

Allmän 

kommunikations index -0,136 0,021 0,589 0,341 -0,029 0,009 0,793 0,322 

Specifik 

kommunikations index 0,172 0,026 0,655 0,144 -0,360 0,007 0,007 0,343 

Primära CRS                 

Ursäkta -0,316 0,101 0,282 0,271         

Syndabock -0,152 0,137 0,609 0,242         

Förneka -0,040 0,097 0,896 0,221         

Rättfärdigande 0,069 0,098 0,794 0,301         

Medkännande 0,662 0,121 0,068 0,217         

Sekundära CRS                 

Lidande         -0,335 0,027 0,002 0,600 

Korrigering         0,091 0,035 0,373 0,386 

Stärka         0,480 0,023 0,000 0,681 

Adjusted R Square       0,652       0,931 

Modell Sig.        0,056       0,000 

N       19       20 

Referensgrupper är primär CRS konfrontera och sekundär CRS separation.  

Tabell 44 Förändring av kassalikviditet fortsättning 

Modell 7 testar kontrollvariablerna, mängden kommunikation och primära CRS mot den 

beroende variabeln förändring av kassalikviditet. Toleransvärdena i modellen ligger i flertalet 

fall nära 0,1, speciellt specifik kommunikations index, vilket gör att modellen kan ha problem 

med multikollinaritet. Då inga värden ligger under gränsvärdet 0,1 anser vi att nivåerna av 
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multikollinaritet ligger på en acceptabel nivå som inte kommer skapa problem i analysen. Dock 

kommer multikollinaritet inte bli någon svårighet då modellen inte är signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,056. I modell 7 har variabeln konfrontera använts som referensgrupp 

eftersom den inte påvisat något samband med den beroende variabeln förändring av 

kassalikviditet.  

Den sista regressionsanalysen är modell 8 där variablerna allmän och specifik kommunikations 

index, sekundära CRS tillsammans med kontrollvariablerna testas mot den beroende variabeln. 

Variablerna i modellen påvisar inga problem med multikollinaritet då alla toleransvärden 

ligger över 0,1. Som helhet är modell 8 signifikant eftersom modellens signifikansvärde ligger 

på 0,000. Den justerade förklaringsgraden för modellen ligger på 0,931 och innebär att de 

sekundära CRS, mängden kommunikation och kontrollvariablerna ihop förklara förändringen 

av kassalikviditet i stor utsträckning i förhållande till referensgruppen separation. Den 

sekundära CRS separation har använts som referensgrupp eftersom de inte påvisat någon större 

inverkan på den beroende variabeln.  

I modell 8 är sex av de ingående variablerna signifikanta. Förändringen av soliditet är den 

variabeln som har starkast inverkan på förändring av kassalikviditet med ett värde på 0,745. 

Kontrollvariabeln förändring av kassaflödescykeln har också ett starkt betavärde på 0,539 och 

har en signifikant påverkan på vår beroende variabel. De sekundära strategierna stärka och 

lidande visar på medelstark relation till den beroende variabeln med värden på 0,480 respektive 

-0,335. Även variabeln specifik kommunikations index har en signifikant inverkan på 

variabeln förändring av kassalikviditet med ett värde på -0,360.  

Ifrån ovanstående regressionsanalyser går det att utläsa att flera variabler har en påverkan på 

variabeln förändring av kassalikviditet. Två av våra kontrollvariabler visar i alla signifikanta 

modeller att de har en positiv inverkan på den beroende variabeln. Dessa variabler är 

förändringen av soliditet och förändringen av kassaflödescykeln. Det kan tolkas som att för att 

företag som erhållit en GCV ska få en positiv förändring av kassalikviditet krävs åtgärder för 

att lösa företagets kapital- och likviditetsbrist.  

Variabeln specifik kommunikations index har en påverkan på framgång som är signifikant. 

Dock är betavärdet för variabeln negativ, vilket innebär att en större mängd specifik 
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kommunikation har en negativ inverkan på förändringen av kassalikviditet. Det kan ses som 

konstigt men att ta personlig kontakt med intressenter istället för att använda sig av allmän 

kommunikation kan vara både dyrare och kräver mer tid och kan därmed påverka 

kassalikviditeten negativt.  

Våra regressionsanalyser visar att modellen där primära CRS används inte är signifikant och 

därmed förklarar inte omfattningen av primära CRS förändringen av kassalikviditet. Det kan 

bero på att de primära CRS huvudfunktion är att minska de effekterna direkt efter att en kris 

slagit till. Det är istället de sekundära CRS som ska bygga upp intressenternas syn av företaget 

och därmed skapa förutsättningar för framtida vinster. Det visas också i modell 8 att sekundära 

strategier har en inverkan på förändring av kassalikviditet och företagets framgång.  

Den sekundära strategin lidande har i modell 8 ett negativt betavärde, som innebär att om 

företag använder lidande i sin kommunikation i större utsträckning påverkas kassalikviditen 

negativt. Att använda strategin lidande är ett sätt för företag att försöka skapa sympati ifrån 

intressenterna. Dock är det möjligt att om lidande nyttjas i större omfattning att intressenterna 

istället uppfattar det som att företag skyller på yttre omständigheter och inte fokuserar på att 

lösa krisen. Det skulle kunna vara en anledning till att intressenter inte vill samarbeta och det 

kan leda till minska intäkter och minskad tillgång till resurser.  

Modell 8 visar också att CRS stärka har en positiv inverkan på förändring av kassalikviditet. 

Stärka är den strategi som fokuserar på influera intressenternas syn på företaget genom att 

påminna intressenter om goda prestationer ifrån företaget sett. Det kan vara att samarbetet 

innan krisen vara gynnsamt för båda parter. Genom att använda strategin stärka kan företag 

skapa en bild hos intressenterna om att den kris som erhållandet av GCV gett upphov till enbart 

är tillfällig och att företaget fortfarande är en lämplig part att ha kontakt med.  
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5.22 Sammanfattning av empirisk analys 

 

Modell 2 Ny modell av företags agerande vid en GCV 

Vår undersökning har visat att vårt antagande om att en GCV är en kris stämmer. Våra tester 

visar att en GCV är en kris genom de kriskriterier som vi har identifierat i teorin men även 

eftersom att företag upplevt händelsen som en kris samt att respondenterna ansett att 

intressenterna upplevt GCV som en kris. 

Vi har även konstaterat att det finns ett samband mellan att företag får en GCV och att företag 

identifierar relevanta intressenter (1). Det visar även att företag kommer att prioritera 

intressenter vid en kris. Genom våra tester har vi accepterat hypoteserna 1a, 1c och 1d. Dock 

har vi förkastat hypotes 1b, vilket dels kan beror på operationaliseringen av begreppet 

legitimitet som var ”Ert företag är viktigt för dem”. Vi har även konstaterat att högre ägarandel 

(3) leder till högre prioritering av ägare och bank. Det kan beror på att högre ägarandel betyder 

att ägarna har prioriterat sina egna intressen eftersom de haft möjlighet att påverka styrningen 
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av företaget. Ägarna kan dessutom se banken som en annan finansiär till bolaget vilket gör att 

företaget prioriterat banken. 

I vår empiriska analys har vi noterat att mängden allmän kommunikation (2) inte påverkas av 

graden kris för företaget utan att vid en kris kommer allmän kommunikation att användas. De 

vanligaste allmänna kommunikationsvägarna är annonsering och årsredovisningen. I studien 

har vi sett ett samband mellan identifiering av relevanta intressenter och allmän 

kommunikation vilket är intressenten media. Det kan bero på att media är ett sätt för företagen 

att kommunicera ut till allmänheten, exempelvis genom annonsering. 

I teorin hade vi en idé om att det kunde finnas ett samband mellan företagets storlek och 

mängden allmän kommunikation (8). Efter att testerna har genomförts kunde vi lägga märke 

till att det inte föreligger något signifikant samband mellan mängden allmän kommunikation 

och företagets storlek och därmed har vi strukit det ur vår modell. 

Genom den empiriska analysen kan vi konstatera att respondenterna anser att de vanligaste 

specifika kommunikationsvägarna är telefonsamtal, externa och interna möten samt mejl (5). 

Vår undersökning visar att det finns ett signifikant samband mellan intressenten annat och 

specifik kommunikation. Det kan bero på att de företag som har identifierat intressenten annat 

har en speciell relation till intressenten.  

Genom våra tester har vi även funnit att det inte finns något signifikant samband mellan 

storleken på företaget och mängden specifik kommunikation. Företag kommer att använda 

specifik kommunikation till intressenter oavsett storlek på företaget. Det har tidigare visats 

genom relation 9, vilket ni kan se i modell 1 i kapitel 3.  

Enligt våra tester finns det ett signifikant samband mellan identifierade intressenter och primär 

CRS. De identifierade relevanta intressenterna, som har ett samband med primära CRS, är 

media, ägare och anställda. Vi har förkastat hypotes 3a och hypotes 3b. Företagsledningen 

kommer även att använda sig av de primära CRS syndabock och medkännande, vilket ni kan se 

i modell 2.  

De tester vi har genomfört har visat att vid en GCV kommer graden av företagets uppfattning 

om kris att påverka i vilken utsträckning som sekundära CRS används (7). I modellen ovan har 
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vi strukit över lidande, vilket beror på att det finns ett signifikant negativt samband med 

företagets framgång. Den sekundära CRS stäkra har ett positivt samband med företagets 

framgång vilket gör att företag ska använda sig av den strategin för att hantera en kris. 

Korrigering och stärka används inte för att hantera en GCV vilket vi inte hittade stöd för i vår 

teori. 

I modell 2, ny modell av företags agerande vid en GCV, har vi tagit bort den relation som 

fanns mellan företagets bransch och sekundära CRS vilket beror på att vi inte fann något 

signifikant samband med användingen av sekundär CRS och att företaget tillhör en 

högteknologisk bransch. 

Nästa steg i modellen visar att det inte föreligger något signifikant samband framgången 

förändring på räntabilitet på eget kapital och allmän kommunikation, specifik kommunikation 

samt primära och sekundära CRS. Däremot har vi hittat samband till den beroende variabeln 

förändring av kassalikviditet. Modellen 6 kommunikationsvägar och förändring av 

kassalikviditet visar att det inte finns något signifikant samband mellan allmän kommunikation 

och den beroende variabeln men modellen som helhet är signifikant. Tester har påvisat att en 

större mängd specifik kommunikation leder till en negativ förändring av kassalikviditet, alltså 

en större kapitalbindning. Det kan bero på att det är dyrt för företaget att använda sig av 

specifik kommunikation och det är tidskrävande. 

Genom testerna kunde vi inte identifiera något samband mellan primär CRS och förändringen 

av kassalikviditet. Den sekundära CRS stärka och lidande påverkar förändringen av 

kassalikviditeten. Stärka påverkar förändringen av kassalikviditeten positivt medan lidande har 

en negativ effekt.  
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6. Slutsatser 

I avslutade kapital kommer vi att sammanfatta studien och vad vi kommit fram till. Därefter 

följer de teoretiska och praktiska implikationer som vår studie bidragit med. Kapitlet avslutas 

med förslag på fortsatt forskning.  

Syftet med studien har varit att förklara hur företag agerar efter erhållandet av en GCV för att 

överleva med fokus på kommunikation. Eftersom tidigare forskning om GCV inte förklarat hur 

företag som erhåller en GCV agerar breddade vi vår syn och kom in på forskningsområdet 

crisis management. För att kunna se om det gick applicera teorier från crisis management på 

vår kontext var vi tvungna att studera om att erhålla en GCV är en kris för företaget och 

därmed kräver krishantering.  

I vår studie kunde vi genom definitioner av kris utav Hermann (1963), Pearson och Clair 

(1998) och James et al. (2011) se att en GCV är en kris för bolag eftersom den uppfyller flera 

av kriterierna för vad en kris är. Att motta en GCV är ett hot mot företagets överlevand 

eftersom en GCV är en varning om att företaget ligger inför en konkurs eller likvidation. En 

GCV är också en betydande händelse som kräver snabba åtgärder för att företag ska kunna 

fortsätta i drift. Därmed gjorde vi ett antagande om att erhållandet av en GCV är en kris.  

Inom crisis management används resursberoendeteori för att förklara att företag kommer 

prioritera de intressenter som ha tillgång till resurser som är nödvändiga för företaget och dess 

drift. Vid en kris prioriteras nödvändiga intressenter eftersom företag har begränsade mängder 

resurser och inte kan tillgodo se alla intressenters behov (Hale et al. 2005). Det kommer sig att 

orsaken till en GCV i mer än 50 % av fallen beror på brister i företags finansiering (Carcello et 

al. 2003). För att veta vilka intressenter som företaget kommer att prioritera har vi använt ett 

ramverk av Mitchell et al. (1997), där tre attribut identifieras hos intressenten. Attributen är 

makt, legitimitet och brådskande. Ju fler attribut en intressent har desto högre kommer 

intressenten att prioriteras (Tashman & Raelin 2013; Mitchell et al. 1997). De intressenter som 

besitter flest attribut är de som företag är beroende av för den fortsatta driften.  

Vi har använt oss av kommunikation som ett medel för att förklara hur företag agerar för att 

behålla sina intressenter och därmed kunna fortsätta i drift. Kommunikation är ett verktyg som 
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företag kan använda för att påverka intressenternas syn på företaget och krisen de befinner sig i 

efter GCV (Coombs & Holladay 1996; Weiner et al 1988). I vår modell har vi delat upp hur 

företag kommunicerar i allmän och specifik kommunikation. Den allmän kommunikation går 

igenom forum som kan nå en större mängd intressenter medan specifik kommunikation är 

forum som riktar sig mot en mindre mängd intressenter. För att undersöka innehållet i 

kommunikationen efter en GCV har vi använt oss av CRS (Coombs 2012, 2007, 2006, 

Suchman 1995), som är kriskommunikationsstrategier. De används för att minska de negativa 

effekterna av en kris, för att skydda företagens rykte och öka sannolikheten för framtida 

vinster.  

Utifrån dessa olika delar, GCV som kris, prioritering av intressenter, mängden kommunikation 

och innehållet i kommunikationen, har vi byggt en modell som vi testas för att se om den kan 

förklara företags agerande efter en GCV. För att testa om vår modell är applicerbar på 

verkligheten genomförde vi en enkätundersökning och en dokumentstudie. I enkäten hade vi 

gjort våra variabler ifrån modellen mätbara och därefter utformat frågor som undersöka dessa. 

Enkäten skickades ut till företag med fler än tio anställda som erhållit en GCV i den fjärde 

senaste årsredovisningen och fortfarande är aktiva idag. Den slutgiltiga datan bestod sedan av 

48 stycken företag som svarat på enkäten och finansiella data om dessa företag ifrån 

dokumentstudien av företagens årsredovisningar.  

Det som vi kom fram till i vår analys av vårt empiriska material var att vårt antagande om att 

en GCV kommer att vara en kris för företaget var korrekt. Analyserna visade att företagen 

ansett att GCV stämde in på flertalet av kriterierna för kris men även att företag uppfattat 

erhållandet som krisartat i varierande grad. Ytterligare analys av data visade även att företaget 

uppfattat att deras intressenter ansett att GCV var en kris. Att erhållandet av en GCV även lett 

till ett behov av prioritering kunde våra analyser konstatera. Ramverket av Mitchell et al. 

(1997) där intressenter prioriteras efter förekomsten av attributen makt, legitimitet och 

brådskande kunde vi bekräfta att det används vid prioritering av nödvändiga intressenter. Det 

av attributen som vi dock inte kunde konstatera att det påverkar prioriteringen på egen hand 

var legitimitet utan närvaro av makt eller brådskande behövs för att intressenter ska erhålla en 

högre prioritering.  
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I våra analyser av vilka kommunikationsvägar som företag använder sig av mest efter 

erhållandet av en GCV var det annonsering och årsredovisningar bland de allmänna vägarna 

som nyttjades i störst utsträckning. Bland de specifika informationskanalerna var det telefon, 

möten och mejl som användes mest, vilket stämmer överens med tidigare forskning av 

Johansen et al. (2012) om kriskommunikation. Även en studie gjort av Tengblad (2002) visar 

att chefer i Sverige använder sig av just dessa kommunikationsvägar.  

I analysen av primära och sekundära CRS kom vi fram till att alla strategierna, utom 

konfrontera, utnyttjas i olika utsträckningar av företag som erhållit en GCV. Den CRS som 

visade störst inverkan på företagets framgång var den sekundära strategin stärka, som innebär 

att företaget försöker påminna intressenter om företagets tidigare prestationer för att skapa en 

mer gynnsam bild av företaget och krisen är tillfällig. I och med genomförandet av vår studie 

blir vårt teoretiska bidrag en modell som förklarar hur företag efter erhållande av en GCV 

kommunicerar för att överleva krisen som uppstått.  

6.2 Teoretiska implikationer 

Till grund för vår modell ligger tre teorier som används inom forskningsområdet crisis 

management. Teorierna är resursberoendeteorin, institutionellteori och attribution theory. 

Genom teorin från crisis management har vi klassificerat erhållande en GCV som en kris för 

företag, vilket tydliggör hur allvarligt erhållandet av en GCV är. Det tydliggör även vilken 

inverkan företags handlingar efter erhållandet av en GCV har på företagets framtid som ett 

aktivt företag.  

Av studien kan vi konstatera att teorierna som vi byggt vår modell på kan väl förklara hur 

företag, efter en GCV, agerar för att kunna fortsätta i drift. Resursberoendeteorin förklarar att 

företag kommer att prioritera vilka av deras intressenters behov de kommer att tillgodose. 

Teorin säger att intressenter som tillhanda har företaget med tillgångar som är nödvändiga för 

den dagliga verksamheten och inte kan ersättas kommer att prioriteras (Pfeffer & Salancik 

1978). Tidigare studier om kriser visar att företag inte heller har obegränsat med resurser att 

lägga på kriskommunikation och kommer därmed att prioritera de intressenter som är 

nödvändigast (Hale et al. 2005). Det vi kunnat visa i vår studie är att företag som erhållit en 

GCV är finansiellt stressade och anser att det föreligger behov av att prioritera de 
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nödvändigaste intressenterna, vilket stämmer överens med vad resursberoendeteorin säger. Det 

vår studie gör är att den bekräftar att företag vid behov av prioritering kommer använda sig av 

attributen makt, legitimitet och brådskande för att bestämma vilka intressenter som företaget 

behöver behålla för att överleva en kris.  

Institutionellteori och attribution theory säger båda att kommunikation är ett effektivt verktyg 

för företag att använda för att minimera effekterna av en kris och öka sannolikheten för 

framgång (Coombs & Holladay 1996). Flera tidigare studier av kommunikation har påvisat 

dess betydelse vid kris och dess inverkan på organisationers chanser att komma förbi krisen, 

minskade skador på företagets anseende och även dess inverkan på företags framgång 

(Coombs 2012, 2007, 2006; Johansen, Aggerholm & Frandsen 2012; Frandsen & Johansen 

2011; Mazzei & Ravazzani 2011; Hale, Dulek & Hale 2005; Stephens, Callish, Malone & 

Bailey 2005; Ulmer & Sellnow 2000; Benoit & Czerwins 1997; Suchman 1995; Quarantelli 

1988; Smart & Vetrinsky 1977).  

Utifrån institutionellteori och attribution theory har kriskommunikationsstrategierna crisis 

response strategies (CRS) skapats (Coombs 2012, 2007, 2006; Coombs & Holladay 1996). 

Dessa strategier är anpassade efter den amerikanska kulturen som skiljer sig markant ifrån den 

svenska eftersom USA har en maskulin kultur medan Sverige har en mycket feminin kultur 

(The Hofstede Centre 2014). Det gör att det kan vara svårt att applicera CRS på svenska 

företag i kris. I vår studie har vi använt oss av CRS för att förklara innehållet i 

företagskommunikationen efter en GCV. Det som studien har bidragit med är att visa att det 

går att använda CRS i den svenska kulturen. Undantaget är den primära CRS konfrontera 

(intimidation) som inte används vid erhållandet av en GCV och kan förklaras av dels att GCV 

är en kris där det kan svårt att nyttja strategin, då orsaken till krisen är företagets brister i 

finansiering. Konfrontera är också en aggressiv strategi som inte används i Sverige eftersom 

kulturen i Sverige uppmuntrar till att undvika konflikter (The Hofstede Centre 2014).  

6.3 Praktiska implikationer 

Genom det resultat som våra tester visade samt de slutsatser vi dragit visar att GCV är en kris. 

Det gör att företag som får en GCV ska ta varningen på allvar eftersom annars finns det en 
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betydande risk att företaget går i konkurs. För att företag ska förhindra konkurs kan de använda 

sig av crisis managent teorier.  

Vår teori visar att det finns behov för företagen att identifiera relevanta intressenter på grund 

av bristande resurser. Identifieringen kan ske genom att företaget undersöker maktförhållanden 

mellan intressenten och företaget. Vid identifieringen av intressenter är det även av värde att 

studera tidsaspekten eftersom en kris ses som brådskande. 

Det har visat sig att för stor mängd specifik kommunikation har en negativ påverkan på 

företags framgång. Företag kan använda den sekundära CRS stärka för att få en positiv 

påverkan på företags framgång. Däremot ska företag inte använda den sekundära CRS lida 

eftersom det ger en negativ påverkan på framgång. 

6.4 Fortsatt forskning 

En idé till framtida forskning är att göra urvalet större och undersöka även företag som har 

mindre än tio anställda. Det kan bidra till att företag som genomgår en GCV säkrare kan välja 

rätt kommunikation och CRS. Detta för att kunna få ett större urval och därmed får en större 

säkerhet i de resultat som görs. En annan idé är att genomföra kommande studier på ett 

kvantitativt sätt för att studera om orsaken till att företag får en GCV kan kopplas samman med 

vilken CRS som företagen väljer att använda. Det gör att undersökningen kan göras djupare för 

att studera vad som är orsaken till varför företag väljer en viss typ av kommunikation och CRS. 

Avslutningsvis hade en annan intressant studie varit att följa företag som har fått en GCV idag 

och några år fram över, för att studera om det finns skillnader i vilka kommunikationsvägar 

och CRS som företagen som överlever varningen använder sig av, jämfört med företag som har 

gått i konkurs. Från början hade vi tänkt genomföra en undersökning om jämförelsen mellan 

företag som överlevet en GCV och företag som har gott i konkurs men då vi inte kunde få 

kontakt med personer för ett konkursdrabbat företag valde vi att inte göra det. Därmed hade det 

varit intressant att följa företag som fått GCV och studera hur de hanterar krisen. 
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Appendix 

Appendix 1 Inbjudan till Intervju  

 

Hej!  

 

Vi är i behov av Er hjälp för att genomföra en studie. Studien handlar om hur företag 

framgångsrikt behåller bra relationer med sin omgivning.  

 

Vi heter Emma Bengtsson och Rebecka Carnander och läser civilekonomprogrammet. Studien 

är en del i vårt examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av lektor Anna 

Stafsudd. Vårt syfte med studien är undersöka hur företag behåller bra relationer med viktiga 

parter under en flerårsperiod efter en anmärkning i revisionsberättelsen. 

 

Vi skickar detta mejl till Er för att vi undrar om Ni kan tänka er att svara på ett antal frågor 

antigen via mejl eller telefon beroende på vad som passar Er bäst. Vi kontaktar Er fredagen den 

datum för att se om ni är intresserade av att delta i studien. Det går även att svara på detta mejl 

för att önska tid för intervju och intervjuform som passar Er bäst. 

Ingen information som delges kommer att spridas till obehöriga parter utan används enbart i 

forskningssyfte. Som tack för Er hjälp kommer Ni att få ta del av uppsatsen när den är klar i 

juni.  

Tacksam för svar.  

Med vänlig hälsning 

Emma Bengtsson 

Rebecka Carnander 

mejladress 

telefon 
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Appendix 2 Intervjufrågor till förstudien 

1. Vad är din position i företaget? 

2. Hur länge har du varit en del av företaget? 

De två första frågorna är bakgrundfrågor för att få klarhet i hur mycket insyn i företaget 

intervjupersonen har och om det var med när företaget fick GCV. 

3. Hur upplever du företagets ställning i dagsläget? 

Denna fråga ställde vi för att vi vill veta hur intervjupersonen upplever företagets ställning 

idag. Eftersom vår undersökning syftar till att undersöka företag som fått en GCV och nu mera 

är bättre ställt tycker vi det är intressant att veta vad intervjupersonen har för syn på företaget 

idag. Genom denna fråga får vi veta om synen på företagets ställning är positiv eller inte och 

om de fortfarande kämpar med varningen. 

4. Hur upplevde Ni mottagandet av anmärkning? På vilket sätt? Var Ni förvånade att Ni 

fick anmärkningen? 

Genom frågan ville vi få fram intervjupersonens uppfattning om GCV för att se om 

anmärkningen haft en inverkan på företagets fortsatta drift eller om personen ansåg att 

varningen var obefogad. Frågan är bred för den ger oss möjlighet att i praktiken få en 

uppfattning om hur företag upplever GCV. Om intervjupersonen anser att GCV inneburit ett 

problem har vi kunnat vidarutveckla frågan för att se om anmärkningen uppfyller kriterierna 

för en kris. Det är utgångspunkten för att vi ska ha möjligheten att applicera CRS strategier.  

5 a. Vad för åtgärder behövde Ni vidta för att försöka ordna upp situation om Ni ansåg 

att det behövdes?  

5 b. Genomfördes åtgärderna omedelbart, eller genom kort- eller långsiktigt planerande? 

Vad gjordes på kort- respektive långsikt?  

Syftet med den första delfrågan är att få en uppfattning om företaget har gjort något speciellt 

när de erhöll en GCV. Genom denna fråga får vi hjälp att se vilka åtgärder företaget vidtar 

eftersom vi vill ha en djupare förståelse än vad teorin ger. Vi vill med denna fråga få fler 

variabler vad gäller kommunikation och företagets agerande för att i enkäten kunna avgöra 

vilka åtgärder som är viktigast för att lyckas. Dessutom ställde vi fråga 5 b för att få reda om 

företagen använder olika tidsperspektiv vid planerande för att få företaget på fötter igen efter 
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GCV, då teorin visar att företaget använder olika CRS beroende på vilket tidsperspektiv som 

företaget har. Denna fråga är relaterad till om företaget använder primära eller sekundära CRS 

och för att kan få ytterligare information kring vilken typ av CRS som företagen använder.  

6 a. För att genomföra åtgärderna, behövde Ni då ta kontakt med någon part angående 

situationen och hur Ni ville förbättra er ställning? Ex. ägare, bank, leverantör, anställda.  

6 b. Var någon part viktigare att ha kontakt med än andra? Varför? 

Målet med frågan var att få veta om företaget väljer att prioritera sina intressenter i samband 

GCV, varför intressenter prioriteras och utifrån vilka kriterier. En del i vår studie var att 

undersöka vilka intressenter som företag som varit framgångsrika efter GCV har valt att 

fokusera på för att kunna fortsatta i drift. Fråga 6 b är till för att förtydliga vilka intressenter 

som prioriterade och se om våra kriterier makt, legitimitet och brådskande anspråk har 

motiverat valet av att prioritera specifika intressenter.  

7 a. Hur valde Ni att ta kontakt med/informera dessa parter? Ex. samtal, nyhetsbrev, 

press, årsredovisning?  

7 b. Vad för information var betydelsefull att delge de olika parterna?  

Syfte med fråga 7 a var att undersöka vilka informationskanaler personen anser att företaget 

utnyttjat. Det har gett oss en indikation på om företag vid en GCV använder sig att kanaler som 

riktar sig mot allmänheten, specifika grupper och även individer. Genom att vi ställde frågor 

kring kommunikationsvägar hade vi möjlighet att undersöka om vissa intressenter har varit 

viktigare att nå ut till med information än andra genom att företaget utnyttja kommunikation 

som riktat sig mot en specifik intressent. Fråga 7 b inriktar sig på att få fram vad innehållet i 

kommunikation ut från företaget har varit. Genom frågan vill vi få fram om företaget utnyttja 

några av CRS och hur i så fall. Frågan är ställd för att ge oss indikationer på vad och hur 

företaget valt att kommunicera till sina intressenter. 

8 a. Vad var det för handling eller kommunikation som var avgörande för att undvika 

eller minimera eventuella effekter som anmärkningen kan gett upphov till?  

8 b. Vad någon part speciellt viktig vid avgörandet ex. leverantör? 

Vi valde att ställa frågorna eftersom vi ville få reda på om företagen verkligen hade något 

speciellt som var avgörande för företagets fortlevnad. Frågan 8 b är till för att få reda på om vi 

behöver ställa några extra frågor kring en speciell intressent. Fråga åtta ställdes för att kunna se 
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vilka CRS som företagen ansåg som mest användbar. Det är också avgörande att ställa denna 

typ av fråga för att se om teorin är applicerbar.  

9. Kan vi få möjlighet att skicka vår enkät till Er och få Er åsikt om innehållet? 

Sista frågan ställdes för att vi efter utformning av enkäten vill veta hur intervjupersonen 

upplever enkäten och på det viset kunna få en bättre enkät innan den skickas ut till vårt urval.  
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Appendix 3 Inbjudan till enkät 

Hej! 

Vi inbjuder här med Er som utvalt företag att delta i vår undersökning kring 

företagskommunikation. Studien handlar om hur företag framgångsrikt behåller bra relationer 

med sin omgivning. Ert företag är ett av få utvalda då ni driver företaget framåt efter en 

revisionsanmärkning och nu vill vi veta mer om er erfarenhet. Därmed behöver vi hjälp av Er 

att svara på denna enkät. Vi ser helst att en person med stor insyn i företaget svara på enkäten. 

Tidigare studier har visat att företag behöver goda relationer med parter som de arbetar med 

blir framgångsrika och att kommunikation är en viktig del av detta. Det gör att vi vill studera 

vad svenska företag gör för att bibehålla och förbättra sina relationer med sin omgivning efter 

en revisionsanmärkning. Forskning har visat att det som företagen gör under den första tiden 

efter att de har fått en anmärkning i revisionsberättelsen är avgörande för hur företaget kommer 

att klara sig. 

Vi heter Emma Bengtsson och Rebecka Carnander och läser civilekonomprogrammet. Studien 

är en del i vårt examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av lektor Anna 

Stafsudd. Vi blir ytterst tacksamma om Ni vill delta i vår undersökning genom att genomföra 

en enkät. Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. Vi skulle uppskatta Ert svar senast dag den 

datum. 

Dina svar och resultat kommer enbart att behandlas av oss och vår handledare så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Datan används enbart i forskningssyfte där ingen enskild individ 

kan utläsas. Som tack för Er hjälp kommer Ni att få ta del av uppsatsen när den är klar i juni 

om ni fyller i er mejladress i slutet på enkäten. 

Klicka på länken för att komma till enkäten, tack. Länk 

Med Vänliga hälsningar 

Emma Bengtsson och Rebecka Carnander 

Linnéuniversitetet Växjö 

Kontaktuppgifter: 

Emma Bengtsson (telefonnummer) 

Rebecka Carnander (telefonnummer) 

mejladress 

Anna Stafsudd 

(telefonnummer) 

(mejladress)  
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Appendix 4 Inbjudan till enkät, påminnelse 1 

Hej! 

Vi bjöd i slutet på förra veckan in Er att delta i vår enkätundersökning och vill nu passa på att 

påminna Er om vår förfrågan. Om ni redan har svarat på enkäten ber vi om ursäkt att ni får 

detta mejl.  

Vi inbjuder här med ytterligare en gång Er som utvalt företag att delta i vår undersökning kring 

företagskommunikation. Studien handlar om hur företag framgångsrikt behåller bra relationer 

med sin omgivning. Ert företag är ett av få utvalda då ni driver företaget framgångsrikt efter en 

revisionsanmärkning och nu vill vi veta mer om er erfarenhet. Därmed behöver vi hjälp av Er 

att svara på denna enkät. Vi ser helst att en person med insyn i företaget svara på enkäten. 

Dina svar och resultat kommer enbart att behandlas av oss och vår handledare så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Datan används enbart i forskningssyfte där ingen enskild individ 

kan utläsas.  

Tidigare studier har visat att företag behöver goda relationer med parter som de arbetar med 

blir framgångsrika och att kommunikation är en viktig del av detta. Det gör att vi vill studera 

vad svenska företag gör för att bibehålla och förbättra sina relationer med sin omgivning efter 

en revisionsanmärkning. Forskning har visat att det som företagen gör under den första tiden 

efter att de har fått en anmärkning i revisionsberättelsen är avgörande för hur företaget kommer 

att klara sig. Ert företag har blivit utvalt eftersom ni fortfarande driver företaget framgångsrikt 

vidare. 

Vi heter Emma Bengtsson och Rebecka Carnander och läser civilekonomprogrammet. Studien 

är en del i vårt examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av lektor Anna 

Stafsudd. Vi blir ytterst tacksamma om Ni vill delta i vår undersökning genom att genomföra 

en enkät. Det tar 10 minuter att fylla i. Vi skulle uppskatta Ert svar senast fredagen den 9 maj 

2014.Som tack för Er hjälp kommer Ni att få ta del av uppsatsen när den är klar om ni fyller i 

er mejladress i slutet på enkäten. 

Klicka på länken för att komma till enkäten, tack. Länk 

Med Vänliga hälsningar 

Emma Bengtsson och Rebecka Carnander. Linnéuniversitetet Växjö 

Kontaktuppgifter: 

Emma Bengtsson (telefonnummer) 

Rebecka Carnander (telefonnummer) 

mejladress 

Anna Stafsudd 

(telefonnummer) 

(mejladress)  
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Appendix 5 Inbjudan till enkät, påminnelse 2 

Hej! 

Vi bjöd för ungefär två veckor sedan in Er att delta i vår enkätundersökning och vill nu 

ytterligare en gång påminna Er om vår förfrågan.  

Vi inbjuder här med Er på nytt som utvalt företag att delta i vår undersökning kring 

företagskommunikation. Studien handlar om hur företag framgångsrikt behåller bra relationer 

med sin omgivning. Ert företag är ett av få utvalda då ni driver företaget framgångsrikt efter en 

revisionsanmärkning och nu vill vi veta mer om er erfarenhet. För vår studie är det inte 

relevant att undersöka orsaken till anmärkningen utan vad ni gjort efteråt för att lyckas 

framgångsrikt driva bolaget vidare. Vi vill se om det finns några specifika åtgärder kring 

kommunikation som varit betydelsefulla för ert företag. Därmed behöver vi hjälp av Er att 

svara på denna enkät. Vi ser helst att en person med stor insyn i företaget svara på enkäten. 

Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem, utan 

används enbart i forskningssyfte där ingen enskild individ kan utläsas.  

Vi heter Emma Bengtsson och Rebecka Carnander och läser civilekonomprogrammet. Studien 

är en del i vårt examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av lektor Anna 

Stafsudd. Vi blir ytterst tacksamma om Ni vill delta i vår undersökning genom att genomföra 

en enkät. Det tar 10 minuter att fylla. Vi skulle uppskatta Ert svar senast dagen den datum. 

Tidigare studier har visat att företag behöver goda relationer med parter som de arbetar med 

blir framgångsrika och att kommunikation är en viktig del av detta. Det gör att vi vill studera 

vad svenska företag gör för att bibehålla och förbättra sina relationer med sin omgivning efter 

en revisionsanmärkning. Forskning har visat att det som företagen gör under den första tiden 

efter att de har fått en anmärkning i revisionsberättelsen är avgörande för hur företaget kommer 

att klara sig. Ert företag har blivit utvalt eftersom ni fortfarande driver företaget framgångsrikt 

vidare.  

Som tack för Er hjälp kommer Ni att få ta del av uppsatsen när den är klar om Ni fyller i Er 

mejladress i slutet på enkäten. 

Klicka på länken för att komma till enkäten, tack. Länk 

Med Vänliga hälsningar 

Emma Bengtsson och Rebecka Carnander 

Linnéuniversitetet Växjö 

Kontaktuppgifter: 

Emma Bengtsson (telefonnummer) 

Rebecka Carnander (telefonnummer) 

mejladress 
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Appendix 6 Enkätutformning 

Bakgrundsfrågor 

De kommande frågorna kommer att vara relaterade till ert företag. 

1. Vad har Du som svarar för position i företaget? (Det är möjligt att kryssa i 

flera alternativ) 

fec    VD 

fe
c 

Företagsledning

fe
c 

Ägare

fe
c 

Styrelsemedlem

fe
c 

Annat

2. Hur länge har Du arbetat inom företaget? (År) 

3. Hur många anställda har företaget? 

Antal 

4. Har företaget under de senaste fyra åren ersatt delar av eller hela ledningen? 

 

mlJa 

ml
j 

Nej

5. Har företaget under de senaste fyra åren ersatt delar av eller hela styrelsen? 

 Ja 

ml
j 

Nej
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6. Har företaget under de senaste fyra åren bytt revisor på annan grund än 

revisorsrotation? 

mJa 

ml
j 

Nej

Möjligt att kommentera fråga 46: 

7. Vilken typ av ägare är företagets största ägare? Ex. person, företag. 

ägare: 

8. Hur stor andel av bolaget innehar den största ägaren? 

Ange i procent. 

 

%
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Bransch 

9. Inom vilken bransch är företaget verksamt? (Går att kryssa i flera 

alternativ) 

 

fe
c 

Energi

fe
c 

Material

fe
c 

Industrivaror och tjänster

fe
c 

Sällanköpsvaror och tjänster

fe
c 

Dagligvaror

fe
c 

Hälsovård

fe
c 

Finans och fastighet

fe
c 

Informationsteknik

fe
c 

Telekom operatörer

fe
c 

Kraftförsörjning

fe
c 

Annat

10. Anser Du att företaget är verksamt inom en högteknologisk bransch? 

mlj    Ja 

ml

j 

Nej



 

 

 

183 

 

Intressenter 

En intressent är en person eller en grupp som kan påverka eller påverkas av att företag försöker nå sina 

mål. Exempel på intressenter är kunder, leverantörer, anställda och ägare. 

11. Vilka intressenter anser Du är viktigast för 

företaget? Rangordna där 1 är viktigast. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

12. Stämmer följande påståenden in på ovanstående intressenter? Kryssa i för ja, det 

går att kryssa i flera alternativ. 

 
Dem är nödvändiga för ert företag Ert företag är viktigt för 

dem 

Dem kräver ständig 

uppmärksamhet Intressent 1 gfedc gfedc gfedc 

Intressent 2 fec fec fec 

Intressent 3 gfedc gfedc gfedc 

Intressent 4 fec fec fec 

Intressent 5 gfedc gfedc gfedc 

Intressent 6 fec fec fec 

Intressent 7 gfedc gfedc gfedc 

Intressent 8 fec fec fec 

Intressent 9 gfedc gfedc gfedc 

Intressent 10 fec fec fec 
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Genom er årsredovisning har vi sett att ni kring år 2009 erhållit en anmärkning i er revisionsberättelse och 

överkommit den. Följande frågor kommer beröra detta. 

13. Vad var det för typ av anmärkning som företaget fick? 

 
 
  

14. Hur 

upplevde 

 

Du 

anmärkningen

? 

  

 
Instämmer inte alls 2 

 
3 4 Instämmer helt 

Hindrar företaget 

att nå sina mål 

nmlkj nmlk

j 

 nmlkj nmlkj nmlkj 

Betydelsefull 

händelse 

mlj ml

j 

 mlj mlj mlj 

Osannolikt nmlkj nmlk

j 

 nmlkj nmlkj nmlkj 

Behövde snabba 

åtgärder 

mlj ml

j 

 mlj mlj mlj 

 

15. I vilken utsträckning upplevde Du anmärkningen som krisartad? 

 
Inte alls 2 3 4 Mycket 

Anmärkning nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

16. Anser Du att anledningen till anmärkningen låg utanför företagets kontroll? 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 
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Intressenter 

17. I vilken utsträckning anser Du att intressenter uppfattade anmärkningen 

som 

krisartad? 

Inte alls 2 3 4 Mycket 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

18. Vilka intressenter uppfattade i så fall anmärkningen som krisartad 

och i vilken utsträckning? 

 
Inte alls 2 3 4 Mycket 

1. 

 

Intressent 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

2.                                                           mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                            

      mlj 

Intressent 

3.                                                           nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                            
      nmlkj 

Intressent 

4.                                                           mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                            

      mlj 

Intressent 

5.                                                           nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                            
      nmlkj 

Intressent 

6.                                                           mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                            

      mlj 

Intressent 

7.                                                           nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                            
      nmlkj 

Intressent 
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8.                                                           mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                            

      mlj 

Intressent 
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9.                                                           nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                            
      nmlkj 

Intressent 

10.                                                         mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                            

      mlj 

Intressent 

19. Vid anmärkningen ansåg Du att det fanns behov att prioritera företagets 

intressenter? 

mJa 

ml
j 
Nej

 

20. Om ja, vilka intressenter prioriterades vid anmärkningen? Rangordna där 

1 är 

viktigast. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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Kommunikation 

21. Har företaget kommunicerat till intressenterna vilka orsakerna till anmärkningen 

var? 

Inte alls 2 3 4 Mycket 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

22. Vad fokuserar företaget på i sin information och kommunikation till intressenter 

vid anmärkningen? 

23. Har företaget efter anmärkningen gjort några av följande förändringar? 

Bytt namn      Ja                                                                                           Nej 

ml

Deltagit i en 

sammanslagning/fu

sion 

Sålt delar 

av 

verksamh

eten 

Ändrat 

inriktning på 

verksamheten 

 

Utveckla gärna svaret: 
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Kommunikation 

24. I vilken utsträckning har företaget använt sig av följande kommunikationsvägar 

för 

att nå berörda intressenter? 

 
Inte alls 2 3 4 Mycket 

Pressmeddelande nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Annonsering ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

Externa nyhetsbrev nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Interna nyhetsbrev ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

Årsredovisningen nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Intranät ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

Företagstidning/magas

in 

nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Email ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

Sociala medier nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Interna möten ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

Möte med extern part nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Telefonsamtal ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

Annat nmlk

j 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

Inga ml

j 

mlj mlj mlj mlj 

 

25. I vilken utsträckning har företaget använt sig av följande kommunikationsvägar 

för att nå allmänheten? 

Inte alls                              2                                    3                                    4                               Mycket 

Pressmeddelande                                nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlk

j 

Annonsering                                         mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                                 

 mlj Externa 

nyhetsbrev                              nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj 

Interna 

nyhetsbrev                               mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj 

Årsredovisningen                                 nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                 

 nmlkj 

Intranät                                                 mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                                 

 mlj 
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Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

Företagstidning/magasin                    nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlkj                                  nmlk 

Email                                                    mlj                                  mlj                                  mlj                                  mlj                                 

 mlj 

Sociala medier           mlj          j         nmlkj         nmlkj           

Interna möten                       mlj         mlj         mlj          mlj         

Möte med extern part                nmlkj         nmlkj         nmlk            j                                                                  j          

Telefonsamtal                     mlj         mlj          mlj        mlj         

Annat                         nmlkj         nmlkj          nmlkj         nmlkj        

Inga                                                 mlj                                  mlj                               mlj                                  mlj                          

26. Anser Du att anledningen till anmärkningen till största del berodde på 

omständigheter som låg utanför företagets kontroll? 

Ex. finansiella krisen och ändrade konkurrensförhållanden. 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

27. Anser Du att företaget förmedlat att en part låg bakom orsaken till 

anmärkningen? 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

28. Anser Du att innehållet i kommunikationen efter anmärkningen har 

erbjudit förklaringar till anmärkningen? 

 

29. Anser Du att företaget efter anmärkningen förmedlat till intressenter att 

orsaken bakom anmärkningen inte skapat några hinder för företaget att uppfylla 

sina åtaganden? 
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Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

 

 

30. Anser Du att företaget efter anmärkningen försökt att förmedla vad företaget 

gjort för att förbättra den position bolaget befann sig i? 

 

31. Anser Du att någon intressent blivit negativt påverkad av den position 

företaget befann sig i vid anmärkningen? 

 

32. Anser Du att företaget efter anmärkningen försökt att ersätta intressenter som 

kan ha blivit negativt påverkad av företags situation? Ex. rabatter och bonusar. 

 

 

33. Anser Du att företaget efter anmärkningen försökt att förmedla till intressenter 

om tidigare framgångsrika samarbeten och prestationer? 

 

34. Har företaget till följd av anmärkningen startat en rättslig process gentemot 

någon part? 

 

mlj    Ja 

ml

j 

Nej
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35. Om ja, vilken form av process har i så fall startats? 
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36. Har Du några ytterligare kommentarer? 

 

 

37. Önskar Du motta uppsatsen när den är färdigställd? 

Uppge epost adress: 


