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Förord 
Vi har i och med arbetet med den här uppsatsen fått en djupare inblick i 
området kring företagsrekonstruktion. I form av uppsatsen hoppas vi kunna 
förmedla den inblick som vi har fått samt de slutsatser som har framkommit i 
uppsatsen till andra som är intresserade av ämnet.  
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Arne Söderbom för den hjälp 
vi har fått under arbetets gång i form av förslag på förändringar och 
förbättringar. Dessutom vill vi ge ett stort tack till de respondenter som har 
ställt upp på intervjuer och Ackordscentralen i Göteborg som har hjälpt oss 
med information som annars hade varit svår att få tag på.  
 
Borås, Maj 2007 
 
 
 
 
 
____________________  ____________________ 
 
Mikael Andersson  Jon Åsander
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Svensk titel: Företagsrekonstruktion - Väljer företag att gå i konkurs 
framför en rekonstruktion? 
 
Engelsk Titel: Reconstruction of companies - Do companies choose 
to go into bankruptcy instead of carry through a reconstruction? 
 
Författare: Mikael Andersson & Jon Åsander 
 
Färdigställd (År): 2007 
 
Handledare: Arne Söderbom 

Abstract 
When a company gets into economic trouble and the troubles are of the kind 
that they can not be solved in the current business, the usual concept that 
comes up is bankruptcy. Since 1996 there is another alternative, 
reconstruction of the company. The purpose of a reconstruction is by taking 
measures, both financial and organizational, manage the company to get out 
of the trouble. The reconstruction procedure is regulated in the Swedish 
“Law about reconstruction of companies”. Since the introduction of the law 
there have been quite a few reconstructions and just a fraction of the 
companies that gets into trouble apply for a reconstruction. There are some 
differences between going into bankruptcy and to make a reconstruction. 
The purpose of going into bankruptcy is to wind up the company whereas 
the purpose of a reconstruction is to carry on with the business. If the 
company is set into bankruptcy the owner will loose the right of disposition 
over the business but if a reconstruction is carried through the owner can 
make business as usual. These differences points to that, in perspectives of 
different interested parties, there are advantages if a reconstruction is carried 
through. 
 
The study is qualitative and carried through with an abductive approach. We 
have studied how a reconstruction is carried through based on the legislation 
and literature that deals with the procedure. We have in connection with the 
study gotten in touch with the other laws that is included in the Swedish 
Insolvency laws. Laws and concepts that have been important are the 
Swedish bankruptcy law, the law of priority right and the law of wage 
guarantee.  
 

 

iii 



The focus of the study has been to find the reason to why the impact of the 
law about reconstruction of companies has been so low and if there are any 
actions that can increase the number of reconstructions. We have also 
studied the advantages and disadvantages that a reconstruction results in 
from the perspectives of different interested parties. As a complement to the 
theoretical studies we have made interviews with representatives from 
Ackordscentralen in Borås, Älvsborgs provinsbank and Handelsbanken. In 
addition to this we also made some case studies of companies that have been 
reconstructed.  
 
The result of our study shows that the low number of reconstructions that 
have been carried through mainly depends on that we are in times of 
prosperity, lack of capital that is needed for a reconstruction and the fact that 
many companies are trying to take care of their economical problems too 
late. This results in that there is only one alternative left for many companies 
with economical problems, going into bankruptcy.   
 
Keywords: Reconstruction of companies, Bankruptcy, Insolvency, 
Composition with creditors    
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Sammanfattning 
Då ett företag får ekonomiska problem och problemen är av den art att de 
inte går att lösa i den löpande verksamheten är det oftast konkurs som 
kommer på tal. Sedan 1996 finns det ett alternativ till konkurs, 
företagsrekonstruktion. Syftet med en rekonstruktion är att genom att vidta 
åtgärder, både finansiella och sakliga, rädda verksamheten och återigen göra 
den lönsam. Förfarandet är reglerat i Lagen om företagsrekonstruktion. Det 
har sedan införandet av lagen visat sig att den fått dålig genomslagskraft och 
det är bara en bråkdel av de företag som råkar illa ut som ansöker om en 
rekonstruktion. Det finns stora skillnader mellan att genomföra en konkurs 
och en rekonstruktion. Syftet med en konkurs är att avveckla verksamheten 
medan det vid en rekonstruktion är att rädda den och driva företaget vidare. 
Vid en konkurs förlorar ägaren rådigheten över verksamheten och vid en 
rekonstruktion behåller han den och driver verksamheten vidare ”som 
vanligt”. De här båda skillnaderna pekar på att det ur olika intressenters 
perspektiv finns fördelar med att en rekonstruktion genomförs. 
 
Studien är av kvalitativ art och genomförd med en abduktiv ansats. Vi har 
studerat hur en rekonstruktion går till utifrån lagstiftningen och litteratur som 
berör förfarandet. I samband med studien har vi kommit i kontakt med de 
övriga lagarna som ingår i den svenska insolvenslagstiftningen. Lagar och 
begrepp som har varit av stor vikt är Konkurslagen, Förmånsrättslagen och 
Lönegarantilagen. De teoretiska studierna har kompletterats i form av 
intervjuer med sakkunniga representanter från Ackordscentralen i Borås 
samt Älvsborgs Provinsbank samt Handelsbanken i Borås. Utöver intervjuer 
består vår empiri av fallstudier av företag som genomgått en rekonstruktion.  
 
Fokus i studien har legat på att finna anledningen till varför Lagen om 
företagsrekonstruktion fått så dålig genomslagskraft samt om det finns 
åtgärder som kan öka antalet rekonstruktioner. Vi har även studerat vilka 
för- och nackdelar en rekonstruktion medför utifrån olika intressenters 
perspektiv. 
 
Resultatet av vår studie visar att det låga antalet genomförda 
rekonstruktioner främst beror på att vi befinner oss i en högkonjunktur, att 
företag saknar det kapital som krävs för att genomföra en rekonstruktion 
samt att de ofta är för sent ute med att försöka åtgärda sina problem. Det 
leder till att det för många företag med ekonomiska problem bara finns ett 
alternativ, konkurs.  
 
Nyckelord: Företagsrekonstruktion, konkurs, obestånd, ackord 
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1. Inledning 

I kapitlet redogör vi för bakgrunden till vårt forskningsproblem samt för en 
diskussion kring densamma. Det leder fram till vår problemformulering, vårt 
syfte samt vilka avgränsningar vi gjort i samband med studien.  

1.1 Bakgrund 

När ett företag hamnar i ekonomiska problem pratas det oftast om konkurs. 
Konkurs är ett välkänt begrepp och hos gemene man är det just det här 
förfarandet som förknippas med företag i ekonomisk knipa. 

 
Det finns andra alternativ för ett företag som hamnat i en dålig ekonomisk 
situation. Företagsrekonstruktion är ett förfarande som företag kan utnyttja 
om de befinner sig i en ekonomisk kris. Sedan den 1 september 1996 finns 
förfarandet reglerat i Lagen om företagsrekonstruktion (SFS 1996:764). 
Företagsrekonstruktion är dock inget nytt begrepp utan det fanns möjligheter 
till företagsrekonstruktion redan innan lagen infördes. Då kunde det ske med 
hjälp av ett så kallat offentligt ackordsförfarande som reglerades i 
Ackordslagen (SFS 1970:847). 

 
Rekonstruktionsförfarandet går ut på att hitta lösningar för företag som 
befinner sig i en ekonomisk kris så att de återigen kan bli lönsamma. De 
lösningar som det i praktiken handlar om är först och främst offentligt 
ackord, vilket innebär att företagets skulder skrivs ned, men det kan även 
handla om lösningar i form av produktionsförändringar för att skapa bättre 
förutsättningar för lönsamhet. Det är dock i sammanhanget viktigt att det 
berörda företaget anses ha potential att lyckas i framtiden 
(Kronofogdemyndigheten, 2007). Ansökan om en rekonstruktion kan göras 
av gäldenären eller någon av dennes borgenärer till närmaste tingsrätt. En 
förutsättning för att en rekonstruktion skall inledas är att det berörda 
företaget är på obestånd eller kan antas hamna på obestånd inom en snar 
framtid (SFS 1996:764). 

 
Bakgrunden till varför Lagen om företagsrekonstruktion infördes ligger i att 
det tidigare har upplevts att många företag har använt sig av konkurs för 
rekonstruktion av ett företag. Det har varit vanligt förekommande att ägaren 
har försatt sitt företag i konkurs för att sedan starta ett nytt företag och köpa 
upp konkursboet, men då utan skulder (Kronofogdemyndigheten, 2007). Det 
framkommer i förarbetena till lagen att det starkaste skälet till införandet av 
Lagen om företagsrekonstruktion är att en åtgärd bör ske i ett krisdrabbat 
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företag på ett tidigare skede än vad en konkurs gör. På så sätt kan företaget 
förhoppningsvis räddas ur krisen och behöver då inte avvecklas 
(Kronofogdemyndigheten, 2007). 

 
Det här tyder på att det som ville åstadkommas i och med införandet av 
lagen var att minska antalet konkurser som genomförs varje år i Sverige. En 
empirisk undersökning som Persson och Tuula (2001) har genomfört efter 
lagens införande visar att syftet med lagen inte blivit uppfyllt. Den ökning av 
antalet genomförda företagsrekonstruktioner som var avsikten med lagen 
uteblev. Det kan nämnas att under åren 1997 till 1999 uppgick antalet 
konkurser till 25 879 under motsvarande period lämnades det endast in 436 
ansökningar om företagsrekonstruktion (Persson & Tuula 2001). 

 
På grund av en mindre ökning än förväntat i antalet företagsrekonstruktioner 
infördes under 2005 ändringar angående bankernas förmånsrätt i 
Förmånsrättslagen. Förändringen innebar att bankernas säkerhet för en 
fordran sänktes från 100 procent till 55 procent. Ett av de främsta syftena 
med förändringen var att öka bankernas vilja till att uppmuntra företag att 
genomgå en rekonstruktion istället för att försätta sig i konkurs. Att andra 
intressenter skulle ha möjlighet att få betalt för sina fordringar var ett annat 
viktigt syfte. Efter att ändringen infördes visade det sig dock att den inte fick 
den effekt som ville uppnås. Istället för ökade påtryckningar från bankernas 
sida angående företagsrekonstruktioner blev effekten att bankerna ökade sina 
krav vid kreditgivning och begärde större säkerheter från företagen (Dagens 
Industri, 2005a). 
 
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har framfört kritik mot 
förändringen av Förmånsrättslagen där de menar att en rekonstruktion inte i 
alla fall är att föredra framför en konkurs. De menar istället att en konkurs 
ofta är billigare för företaget och ger dem möjlighet att snabbare starta om på 
nytt. Med det här som bakgrund förespråkar ITPS att de gamla reglerna 
återinförs (Ibid). 

 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det vikigt med företags fortlevnad 
då en konkurs bidrar till flera olika negativa effekter. Det är vid en konkurs 
vanligt att det uppstår kostnader för staten i samband med att lönegarantin 
tas i anspråk. Dessutom leder en konkurs till att arbetstillfällen försvinner 
och att staten går miste om skatter och liknande inkomster. 
Konkursförfarandet innebär även en ekonomisk förlust för det 
konkursdrabbade företagets borgenärer som ofta inte får någon som helst 
ersättning för fordringar på det aktuella företaget (Persson & Tuula, 2001). 
Många av de här negativa effekterna uppkommer inte vid en lyckad 
rekonstruktion. 
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Den kritik som har riktats mot Lagen om företagsrekonstruktion handlar om 
att förfarandet är mycket kostsamt. Det här leder till att små företag oftast 
inte har det kapital som krävs för att genomföra en rekonstruktion och 
därmed är konkurs deras enda alternativ. Eftersom en företagsrekonstruktion 
alltid sker hos företag som har dålig ekonomi är det just finansieringen av 
rekonstruktionen som är det största problemet. Då företagen oftast inte kan 
bekosta rekonstruktionen med egna medel krävs oftast ett lån, vilket leder till 
att det i slutändan är banken eller någon annan kreditgivare som har den 
avgörande rollen i fråga om en rekonstruktion genomförs eller ej 
(Kronofogdemyndigheten, 2007). 
 
Ytterligare kritik som har framkommit de senaste åren är riktat till hela den 
svenska insolvenslagstiftningen. Då det saknas ett tydligt samband mellan 
rekonstruktionsförfarandet och konkursförfarandet finns det risk att felaktiga 
beslut tas. Den största risken är att företag kan undvika att gå i konkurs, trots 
att en konkurs vore motiverad. Men även det omvända, att företag går i 
konkurs, trots att de har goda framtidsutsikter men 
rekonstruktionsförfarandet aldrig prövas (ITPS, 2006). 

1.2 Problemdiskussion  

Det har framförts en hel del kritik mot rekonstruktionsförfarandet. Det 
faktum att det årligen endast är en bråkdel av de företag som hamnar i 
ekonomiskt trångmål som ansöker om en rekonstruktion tyder på att Lagen 
om företagsrekonstruktion har fått en relativt svag genomslagskraft. Då vi 
uppfattar rekonstruktionen som en möjlighet för företaget att återigen bli 
lönsamt, och således undvika en konkurs samt därmed sammankopplad 
kapitalförstörning, finner vi det intressant att studera ämnet närmare.  
 
Mycket har gjorts de senaste åren för att fler företag skall välja 
företagsrekonstruktion framför konkurs, då de hamnar i knipa. Trots 
åtgärderna är antalet rekonstruktioner fortfarande förhållandevis lågt och det 
förekommer uttalanden som till exempel följande: 

 
"För företagaren kan en konkurs vara att föredra för det går snabbare och 
då kan man starta om på nytt" Lars Sliver, ekonomie doktor vid KTH 
(Dagens Industri, 2005a). 
 
Det finns dock andra aspekter på det hela och vi anser att det finns många 
faktorer som talar för att en rekonstruktion bör genomföras.

 
Då det är kostsamt för ett företag att genomföra en rekonstruktion tror vi att 
det krävs vidare åtgärder för att öka antalet rekonstruktioner. Frågan är bara 
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vad som krävs? En annan aspekt som vi anser vara intressant, är om alla 
intressenter och företag har intresse av att en rekonstruktion genomförs. Vi 
misstänker att det ur olika intressenters perspektiv finns för- och nackdelar 
med att en rekonstruktion genomförs. Då vi studerat litteratur och statistik 
rörande företagsrekonstruktioner har vi fått intrycket att företagen väljer en 
konkurs men staten förespråkar en rekonstruktion.  
 
Statistik visar att många företag som genomgått en rekonstruktion får 
svårigheter i sin fortsatta verksamhet samt att de inom en snar framtid efter 
rekonstruktionen går i konkurs (Persson & Tuula, 2001). Det här är ännu ett 
bevis på att syftet med Lagen om företagsrekonstruktion inte kan sägas ha 
blivit uppfyllt. Varför misslyckas så stor del av företagen efter en 
rekonstruktion? 
 
Vi har valt att utgå ifrån en tes i vårt arbete. Tesen är grundad på vår 
förförståelse och den uppfattning vi har fått vid en första studie av teorin på 
området. Vår tes är: Företag väljer hellre att gå i konkurs än att genomgå en 
företagsrekonstruktion. 

1.3 Problemformulering 

Med hjälp av bakgrunden samt problemdiskussionen har vi kommit fram till 
följande problemformulering, bestående av en huvudfråga och två delfrågor. 
   
• Vad krävs för att fler företag skall välja att genomgå en rekonstruktion 

istället för att gå i konkurs? 
 

o Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att genomföra en 
rekonstruktion utifrån olika intressenters perspektiv? 

 
o Varför går så stor del av företagen i konkurs efter att en 

rekonstruktion är genomförd? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera anledningen till varför så 
få företag väljer att genomgå en företagsrekonstruktion samt vad som krävs 
för att antalet rekonstruktioner skall öka. Syftet är även att studera vilka 
fördelar respektive nackdelar en rekonstruktion medför utifrån olika 
intressenters perspektiv samt varför så många företag som genomgått en 
rekonstruktion går i konkurs efter rekonstruktionen. 
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1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig i första hand till personer som är intresserade av 
ekonomi och obeståndsärenden, såväl studenter som yrkesverksamma. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har i vårt arbete avgränsat oss till att endast studera rekonstruktioner 
rörande aktiebolag. Vi har avgränsat oss till att studera rekonstruktioner 
utifrån gäldenär-, borgenär- och samhällsperspektiv. Av praktiska skäl 
kommer intervjuerna endast att genomföras i vår geografiska närhet, det vill 
säga i Borås.   
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1.7 Ordlista 

Ackord En överenskommelse mellan en fordringsägare och en 
gäldenär där man beslutar om nedsättning av 
fordringen/skulden. 

 
Borgenär Den som har en fordran mot någon annan. 
 
Factoring Innebär att ett företag finansierar sin verksamhet genom 

belåning eller försäljning av sina kundfordringar till ett 
finansbolag. 

 
Förmånsrätt Vissa borgenärers företrädesrätt till betalning. 
 
Gäldenär Den som har en skuld till någon annan. 
 
Insolvens Någons oförmåga att betala sina skulder. 
 
Insufficiens Innebär att värdet av ett aktiebolags tillgångar inte 

överstiger dess skulder med så mycket att minst halva 
aktiekapitalet är täckt. 

 
Konkurs Det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk 

skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en 
proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med 
beaktande av eventuella förmånsrätter. 

 
Konkursbo Egendom som för borgenärernas räkning tas om hand när 

en konkurs inträffar. 
 
Obestånd När en gäldenär inte kan betala sina skulder i rätt tid. 
 
Återvinning Ett sätt att till konkursboet återföra tillgångar som 

gäldenären på ett otillbörligt sätt gjort sig av med före 
konkursen. 

 
Källa: Nationalencyklopedin, 2007 
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1.8 Disposition 

Kapitel 2 
 
Här redogörs för de teoretiska studier som vi har genomfört. Vi går igenom 
lagar och begrepp som är knutna till området. Vi redogör även för uttalanden 
som personer som jobbar med insolvensärenden har gjort kring 
företagsrekonstruktioner och lagstiftningen som reglerar förfarandet. I 
kapitlet finns även information om hur mycket Lagen om 
företagsrekonstruktion tillämpats sedan införandet.    
  
Kapitel 3 
 
Här redogör vi för de metodologiska ställningstaganden vi har gjort i 
samband med studien. Vi redogör även för hur vi har gått till väga när 
studien genomförts samt hur de respondenter som intervjuats valts ut. 
 
Kapitel 4 
 
I kapitlet presenteras de empiriska iakttagelser som gjorts i form av tre 
intervjuer samt fallstudier av fyra genomförda rekonstruktioner. 
 
Kapitel 5 
 
I det här kapitlet analyserar vi de empiriska iakttagelser vi gjort och sätter de 
i relation till den teori som står till grund för vår studie. I kapitlet redogör vi 
för vår personliga syn på Lagen om företagsrekonstruktion och 
sammanställer de iakttagelser vi gjort i samband med studien. 

Kapitel 6 
 
I det avslutande kapitlet besvaras den frågeställning som satts upp. Vi prövar 
även om den tes som har stått till grund för studien stämmer eller ej.  
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2. Teori 

I kapitlet redogör vi för de teoretiska studier som vi har genomfört. Vi går 
igenom de lagar och övrig teori på området som vi anser vara av relevans. 
 
Den svenska insolvenslagstiftningen innehåller ett antal lagar och i samband 
med vår studie är de flesta av lagarna av relevans. Först och främst redogör 
vi för Lagen om företagsrekonstruktion (SFS 1996:764) som är 
grundstommen i vår teoretiska referensram. Dessutom är det i 
sammanhanget viktigt att även studera Konkurslagen då 
företagsrekonstruktion i många fall är ett alternativ till konkurs. När en 
rekonstruktion eller en konkurs genomförs tillkommer även en del andra 
begrepp som är av intresse att studera. De här begreppen är obestånd, 
ackord, lönegaranti och förmånsrätt. Lönegaranti och förmånsrätt regleras i 
Lönegarantilagen (SFS 1992:497) och Förmånsrättslagen (SFS 1970:979). 
Ackord finns inte reglerat i någon egen lag utan reglerna för ackord finns i 
både Konkurslagen och Lagen om företagsrekonstruktion. Som ett 
komplement till lagstiftningen har vi även i vår teoretiska referensram 
studerat uttalanden från sakkunniga som berör ämnet samt statistik över 
rekonstruktionsförfarandets tillämpning. I figur 1 nedan visas vilka alternativ 
som kan förekomma för ett företag som har hamnat i ekonomiska problem. 
Pilarna visar på relationen mellan de olika begreppen och förfarandena. 
 

Ekonomiska Problem

Ackord

Lönegaranti

Förmånsrätt

Obestånd KonkursFöretagsrekonstruktion

 

 
 
 
 

 

 

 
Figur 1: Modell över vår teoretiska referensram 
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2.1 Företagsrekonstruktion 

Enligt Persson och Tuula (2001) har en företagsrekonstruktion till syfte att 
rädda ett företag i kris undan konkurs. För att en rekonstruktion skall vara 
aktuell krävs att gäldenären har svårigheter att betala sina utestående skulder 
eller att ett sådant tillstånd kan antas uppstå under en överskådlig framtid. En 
annan viktig förutsättning är att företaget måste ha framtida utsikter att 
bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Förfarandet regleras av Lagen om 
företagsrekonstruktion som i sin nuvarande form infördes 1996. En 
rekonstruktion kan ske i två steg, en finansiell rekonstruktion samt en 
rekonstruktion i sak där affärsidé, produktionsteknik och så vidare ses över 
(Ibid). 
 
Person och Tuula menar vidare att en rekonstruktion bör eftersträvas på 
grund av att det vid en avveckling av en verksamhet följer 
samhällsekonomisk skada i form av uteblivna skatteintäkter och missade 
arbetstillfällen. Vidare medför en avveckling i nästan alla fall 
kapitalförstöring i form av att tillgångar måste säljas till underpriser. Lagen 
om företagsrekonstruktion är en så kallad ramlag. En ramlag kännetecknas 
av att den reglerar ett område övergripande och inte i detalj. I Lagen om 
företagsrekonstruktion finns regler om hur en rekonstruktion övergripande 
skall genomföras, den innehåller dock inga detaljerade regler om hur 
rekonstruktionen skall gå till (Ibid).  
 
• En ansökan om företagsrekonstruktion kan göras av gäldenären eller 

någon av dennes borgenärer och skall lämnas in till den Tingsrätt där 
gäldenären bör svara i ärenden som berör betalningsärenden i allmänhet. 
En förutsättning för att en rekonstruktion skall inledas är att gäldenären 
är intresserad av att genomföra den, varför en ansökan av en borgenär 
endast bifalles om gäldenären godkänner den (SFS 1996:764).  

 
• En ansökan skall innehålla en redogörelse för gäldenärens ekonomiska 

situation samt orsaken till betalningssvårigheterna. Vidare skall ansökan 
innehålla en förteckning över bolagets borgenärer, hur det är tänkt att 
verksamheten skall drivas vidare samt ett förslag på rekonstruktör (Ibid). 

  
• Rekonstruktören skall enligt Lagen om företagsrekonstruktion ”ha den 

särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas 
förtroende samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget”. Vidare nämns 
att den som är anställd vid domstol eller kronofogdemyndighet inte får 
vara rekonstruktör (Ibid). 
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• I samband med rekonstruktionen är gäldenären skyldig att lämna alla 
upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för 
rekonstruktionen av företaget. Gäldenären är även skyldig att följa de 
riktlinjer som rekonstruktören sätter upp angående hur verksamheten 
skall bedrivas (SFS 1996:764).  

 
• Under en rekonstruktion har gäldenären kvar rådigheten över 

verksamheten men vissa begränsningar sätts upp. Enligt lagen får 
gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke betala skulder som 
uppkommit före beslutet om rekonstruktionen eller ställa säkerhet för 
desamma. Han får inte heller åta sig nya förpliktelser eller överlåta, 
pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom som är av väsentlig 
betydelse för den verksamhet som rekonstrueras (Ibid). 

 
• De borgenärer som har en fordran mot gäldenären när ansökan om 

företagsrekonstruktion inkommer till Tingsrätten får kvitta fordringen 
mot en fordran som gäldenären har mot honom även om den inte är 
förfallen till betalning (Ibid).  

 
• I samband med en företagsrekonstruktion är det vanligt förekommande 

med offentliga ackord. En ackordsförhandling inleds efter ett beslut av 
rätten på begäran av gäldenären. En ansökan om ackordsförhandling 
skall lämnas in skriftligen. I ansökan skall en förteckning över 
gäldenärens tillgångar och skulder bifogas. I ackordsförhandlingen har 
de borgenärer som hade utestående fordringar gentemot gäldenären, före 
ansökan inkom, rätt att deltaga. Under förutsättning att fordringarna inte 
är möjliga att kvitta samt inte är förenade med förmånsrätt. Ackordet 
skall ge alla likaberättigade borgenärer samma procentuella ersättning. 
Ersättningen skall om inte samtliga borgenärer godkänner annat uppgå 
till minst 25 procent av fordringens värde och betalas senast inom ett år 
efter det att ackordet fastställts (Ibid).  

 
• En borgenär som berörs av ackordet kan ansöka om hävning av ackordet 

bland annat om gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot 
borgenär, om han uppsåtligt försvårat exekutiv förrättning eller om 
gäldenären i hemlighet gett någon borgenär bättre villkor än övriga 
(Ibid). 

 
• En företagsrekonstruktion får normalt pågå i högst tre månader, 

gäldenären kan dock under tiden ansöka om förlängning med tre 
månader i taget. För att en förlängning av rekonstruktionen skall beviljas 
krävs vid en första förlängning att rätten anser att det föreligger särskilda 
skäl, för ytterligare förlängning krävs synnerliga skäl. Den maximala 
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tiden som en rekonstruktion får pågå är ett år. I praktiken avslutas cirka 
en femtedel av rekonstruktionerna på mindre än tre veckor och hälften 
av alla fall pågår i mindre än tre månader (Persson & Tuula, 2001). 

 
• Om målet med företagsrekonstruktionen anses uppfyllt upphör 

rekonstruktionsförfarandet. Andra händelser som leder till att 
rekonstruktionen avbryts är att gäldenären begär det, att syftet med 
rekonstruktionen inte bedöms kunna uppnås eller att gäldenären försätts 
i konkurs (SFS 1996:764). 

2.1.1 Företagsrekonstruktion i praktiken 

Persson och Tuula (2001) har genomfört en empirisk undersökning där de 
har undersökt Lagen om företagsrekonstruktions tillämpningsområde mellan 
åren 1997 - 2001. Studien visar att mellan den 1 januari 1997 och den 
31 mars 2001 har 547 ärenden om företagsrekonstruktion handlagts hos 
landets tingsrätter. Studien visar även att företagsrekonstruktioner är 
vanligast förekommande i Sveriges storstäder. Tingsrätterna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö är de tingsrätter som har handlagt flest 
rekonstruktioner. Bland de företag som har ansökt om rekonstruktion finns 
alla de olika bolagsformerna representerade, men den klart vanligaste 
bolagsformen är aktiebolag följt av enskild firma (Persson & Tuula 2001). 
 
Persson och Tuula (2001) har även noterat att de flesta av företagen som 
ansökt om rekonstruktion har ett aktiekapital på mellan 101 000 kr och 
200 000 kr. Därefter är företag med ett aktiekapital på lägre än 100 000 kr 
vanligast. Även antalet anställda i företagen undersöktes och företag med 20-
49 anställda var de företag som oftast ansökte om rekonstruktion. Nästan alla 
andra rekonstruktioner ägde rum i företag som hade mindre än 20 anställda. 
Endast 7,5 procent av alla företagsrekonstruktioner skedde i företag med mer 
än 49 anställda. Det här visar på att rekonstruktionsförfarandet är vanligast 
på mindre företag. Anledningen till det är, enligt Persson och Tuula (2001), 
troligtvis att större företag kan lösa en ekonomisk kris på annat sätt, 
exempelvis genom nyemission eller att komma överens med borgenärerna på 
egen hand.  
 
Vidare visar studien att vissa branscher är mer representerade än andra i 
rekonstruktionsstatistiken. De branscher som var mest representerade var 
tillverkningsindustrin, parti- och detaljhandel, fastighetsbranschen och 
tjänstebranschen (Persson & Tuula, 2001). 
 
Till sist undersöktes livslängden på de företag som ansökte om 
rekonstruktion. Det visade sig att den vanligaste livslängden på företagen var 
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5-9 år, vilka uppgick till 35 procent av företagen. Därefter kom företag med 
en livslängd på 1-2 år, vilka motsvarade 18,7 procent av företagen. På tredje 
plats kom företag som hade drivits i 10-19 år. Statistiken visar att det inte 
bara är nystartade företag som ansöker om rekonstruktion, snarare tvärtom, 
det är vanligast bland företag med en livslängd på över 5 år (Persson & 
Tuula, 2001). 
 
För att sätta in ovanstående information i ett sammanhang kan den jämföras 
med antalet konkurser under samma period. Mellan den 1 januari 1997 och 
den 31 mars 2001 försattes i Sverige 34 290 företag i konkurs (Ibid). Det här 
innebär att de företagsrekonstruktioner som genomfördes endast utgör 1,6 
procent av landets sammanlagda konkurser under perioden. Vidare bör 
tilläggas att många av företagen som har genomgått en rekonstruktion även 
finns med i statistiken för konkurs. Det var 2001 nämligen endast cirka 23 
procent av de företag som hade genomfört en rekonstruktion som fortfarande 
var verksamma. Det vill säga många av företagen gick under en snar 
tidsperiod efter rekonstruktionen i konkurs (Persson & Tuula, 2001). 
 
I en senare studie av Marie Karlsson Tuula undersöktes samma faktorer men 
då mellan åren 2002-2004. Denna studie visar på i stort sett samma resultat 
som den tidigare.  För det första konstaterar Tuula att någon större ökning av 
rekonstruktioner inte har skett, dock har andelen lyckade rekonstruktioner 
ökat med 7 procent. Det visade sig även i den nya studien att aktiebolag var 
den mest representerade bolagsformen. I övrigt skiljde sig resultatet mellan 
de olika studierna åt på några punkter. Det visade sig att det i den senare 
studien var vanligare att mindre företag, med 5-9 anställda, ansökte om 
rekonstruktion. Dessutom var vid den senare studien företag med en 
livslängd på 10-19 år de som var mest representerade i 
rekonstruktionsansökningarna (Karlsson Tuula, 2007). 
  
Statistik efter studierna visar att antalet rekonstruktioner fortfarande är få. 
Antalet ansökningar om rekonstruktion inkomna till Sveriges tingsrätter 
mellan år 2001 och 2006 var 955 stycken. Antalen ärenden per år har varit 
mellan 130-170 ansökningar (Domstolsveket, 2007). 
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Figur 2: Antal rekonstruktionsansökningar i Sverige, Information hämtad 
från Persson & Tuula (2001) och Domstolsverket (2007).  
 
Totalt under 11-års perioden 1996-2006 har det inkommit 1634 stycken 
ansökningar om företagsrekonstruktion, fördelat per år enligt figur 2 ovan. 
Antalet genomförda konkurser under motsvarande period är 88 120. Antalet 
rekonstruktioner uppgår därmed endast till 1,85 procent av antalet 
genomförda konkurser (Domstolsverket, 2007). 

2.1.2 Uttalanden kring företagsrekonstruktion 

Enligt Anders Martens (2005), handläggare på Ackordscentralen i 
Stockholm, bör man ställa sig några viktiga frågor för att utreda om ett 
företag bör genomgå en rekonstruktion framför en konkurs. Först och främst 
bör undersökas om företagets affärsidé håller. Räcker de löpande intäkterna 
till att betala företagets löpande skulder? Är orsakerna till varför 
betalningssvårigheter uppkommit åtgärdade? Om svaret på någon av de 
ovanstående frågorna är nej måste det fastställas vilka förändringar som 
måste genomföras och om förändringarna är genomförbara, sett utifrån både 
tidsmässiga och finansiella aspekter. Om de inte är genomförbara är konkurs 
det enda alternativet som kvarstår menar Martens. Om förändringarna 
däremot är genomförbara bör man gå vidare genom att upprätta en 
likviditetskalkyl. Eftersom det vid en rekonstruktion inte får uppkomma 
några nya skulder måste företaget ha likvida medel som räcker till att betala 
de utgifter som uppkommer under rekonstruktionsperioden. Om kalkylen 
som upprättas visar på ett minusresultat måste företaget på något sätt åtgärda 
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det. Exempel på åtgärder kan enligt Martens vara ett tillskott från ägarna 
eller ett lån som är godkänt av rekonstruktören. Om det inte går att åtgärda 
minusresultatet i kalkylen är återigen konkurs det enda alternativet (Martens, 
2005). 
 
Om kalkylen inte visar på minusresultat bör man gå vidare genom att 
fundera över hur företaget skall betala de skulder det har som uppstått före 
rekonstruktionen. Vid en rekonstruktion är ackord ett vanligt alternativ för 
att minska skulderna och på så sätt ha möjlighet att betala dem. Enligt 
Martens är det inte heller särskilt svårt att få till stånd en ackordsuppgörelse 
med de oprioriterade fordringsägarna. Till sist måste företaget utreda om de 
kommer att ha möjlighet att finansiera ackordsuppgörelsen. Den kan 
finansieras antingen genom ett överskott från verksamheten eller genom ett 
tillskott från ägarna. Om en finansiering är möjlig bör företaget ansöka om 
en rekonstruktion menar Martens (Ibid). 
 
I oktober 2003 anordnade Justitiedepartementet och Näringsdepartementet 
ett seminarium med namnet ”Omstart – Ett seminarium om de 
samhällsekonomiska aspekterna på företagskonkurser och rekonstruktioner 
av företag”. Vi har tagit del av protokollet från seminariet och redogör här 
nedan för vad några av deltagarna vid seminariet framförde. 
 
Enligt Leif Ståhlberg, Företagsakuten i Göteborg, är en anledning till varför 
många företag hamnar i en ekonomisk kris att företagare inte alltid är vakna 
för de varningssignaler som uppstår. Det kan bero på att de inte har den 
kunskap som krävs eller att de helt enkelt inte vill se dem. Som förslag på 
åtgärder som bör vidtas för att undvika ekonomiska problem nämner Leif 
Ståhlberg bland annat att man skall vara noga med att följa rörelsens 
ekonomiska utfall i detalj och ha kontroll på likviditeten. Vidare bör 
företagaren anlita någon annan till de uppgifter han själv inte har kompetens 
att klara av. Ståhlberg menar att många småföretagare har en skev bild av 
vad till exempel redovisningen innebär, och att de tror att det är något de kan 
klara av själva men att de i själva verket saknar den kompetens som krävs. 
Ståhlberg hävdar även att en viktig del av att driva ett företag är att lära sig 
förstå och ta till sig de varningssignaler som dyker upp (Regeringskansliet, 
2003). 
 
Enligt Mats Emthén, som jobbar som rekonstruktör vid Advokatfirman 
Carler AB, är det för många företagare oklart vad som händer och vad som 
bör göras när ett företag går dåligt. Som bevis för det här hänvisar han till en 
undersökning som gjorts av Företagarnas Riksorganisation, där endast 23 
procent av 600 tillfrågade näringsidkare känner till Lagen om 
företagsrekonstruktion. Emthén menar att anledningarna till varför så få 
känner till lagen är flera. Många företagare anser sig inte behöva bekymra 
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sig om det då de ser sig själva som framgångsrika och inte kan se hur det 
skulle kunna bli aktuellt i deras fall med konkurs eller rekonstruktion. En 
annan anledning är den bristfälliga information som finns på området 
(Regeringskansliet, 2003).  
 
Emthén menar även att det är viktigt att sprida en vidare kunskap om 
företagsrekonstruktioner då det idag på grund av den bristfälliga kunskapen 
oftast inte blir tal om en rekonstruktion förrän det är för sent och det enda 
kvarvarande alternativet är konkurs. Enligt Emthén har 
företagsrekonstruktioner, framförallt hos banker, ett dåligt rykte. För att 
komma till bukt med det här problemet föreslås att det skall ställas högre 
krav på att rekonstruktörerna skall vara specialiserade och i större mån 
avböja de fall där de inte besitter den kunskap som ärendet kräver (Ibid).  
 
Emthén anser att det är viktigt att skapa en ökad medvetenhet om 
företagsrekonstruktioner då det kan spara mycket pengar inte bara åt 
företagaren utan även bidra till samhällsekonomiska vinster i form av att 
arbetstillfällen räddas och framtida skatter säkerställs. Som exempel nämner 
han Utfors som genomgick en lyckad rekonstruktion genom vilken staten 
sparade mellan 60 – 100 miljoner kronor, jämfört med om företaget skulle ha 
försatts i konkurs (Ibid). 
 
Per J Börjesson från Handelsbanken menar att om en företagsrekonstruktion 
har utsikter att lyckas bör banken eftersträva att en rekonstruktion genomförs 
framför en konkurs. Trots det har han när han frågat kontorschefer inom 
Handelsbanken hur många lyckade företagsrekonstruktioner som är 
beslutade av en tingsrätt de varit med om, med få undantag fått svaret 
”ingen”. Börjesson menar att Lagen om företagsrekonstruktion inte fungerar 
i praktiken och som ett bevis på det pekar han på att mer än 90 procent av de 
beslutade företagsrekonstruktionerna slutar i konkurs (Ibid).  
 
Per J Börjesson menar att orsakerna till att så stor del av rekonstruktionerna 
misslyckas är flera, en viktig orsak är att företagen ofta är för sent ute med 
att vidta åtgärder och ansöka om rekonstruktion. Vidare är det vanligt att 
företaget som är föremål för en rekonstruktion saknar en hållbar affärsidé 
och ekonomiskt värde som är värt att rädda. Börjesson nämner även att i 
många fall har rekonstruktören saknat den erfarenhet som uppdraget krävt 
samt att förfarandet varit alltför kostsamt för företaget i fråga. Som förslag 
på åtgärder som bör öka möjligheterna till att genomföra en lyckad 
rekonstruktion nämner Börjesson ett ökat ansvar och ökade befogenheter för 
rekonstruktören. Han nämner att det eventuellt vore lämpligt med någon 
form av ”auktorisation” för rekonstruktörer samt att dennes arvode bör vara 
beroende av utfallet av rekonstruktionen. Dessutom bör företagens revisorer 

 

15 



ha ett ansvar att vara uppmärksamma och vidta åtgärder då obestånd kan 
antas föreligga (Regeringskansliet, 2003).  

2.1.3 Olika perspektiv  

Enligt Persson och Tuula (2001) har utvecklingen av Lagen om 
företagsrekonstruktion och diskussionen där omkring utgått främst från 
borgenärsperspektivet och samhällsperspektivet, det framkommer ett antal 
teoretiska fördelar och nackdelar utifrån de olika perspektiven.  
 
Jämfört med Konkurslagen är Lagen om företagsrekonstruktion betydligt 
mer inriktad mot gäldenären. Först och främst är förfarandet till för att hjälpa 
gäldenären ur den ekonomiska kris denne befinner sig i. Dessutom tillåter en 
företagsrekonstruktion mer inflytande från gäldenären. Exempelvis måste 
gäldenären ge sitt medgivande till att en rekonstruktion genomförs om en 
borgenär ansöker om rekonstruktionen (Persson & Tuula, 2001). 
 
Utifrån ett samhällsperspektiv har Lagen om företagsrekonstruktion stora 
fördelar. Om en jämförelse görs mellan rekonstruktionsförfarandet och en 
konkurs, gynnar en företagsrekonstruktion inte bara gäldenären utan även 
anställda, borgenärer och samhället överlag. De samhällsekonomiska vinster 
som fås i och med en rekonstruktion jämfört med en konkurs är relaterade 
till icke förlorade skatteintäkter, bevarade jobb och minskad 
kapitalförstörelse (Persson & Tuula, 2001). 
 
Fördelar vid en rekonstruktion utifrån ett borgenärsperspektiv är att 
borgenärerna har ett stort inflytande i form av borgenärssammanträden. Där 
kan borgenärerna själva bedöma om rekonstruktionen skall fortsätta. 
Dessutom kan borgenärerna när som helst under rekonstruktionen ansöka om 
att den skall upphöra om borgenären anser att dennes rätt äventyras i och 
med en fortsatt rekonstruktion. Rekonstruktören skall även granska de olika 
borgenärernas ställning under hela förfarandet för att se till att den inte 
försämras (Ibid). 

2.2 Konkurs 

Konkurs är enligt Nationalencyklopedin ”det rättsliga förfarande som 
används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga 
tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med 
beaktande av eventuella förmånsrätter” (Nationalencyklopedin1). 
                                                 
1 Sökord: Konkurs 
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Konkursförfarandet har en lång historia och de första spåren av 
konkursförfarandet kan ses redan i den romerska rätten. Dagens svenska 
regler om konkurs har sin grund i de svenska stadslagarna från medeltiden. 
Den första riktiga Konkurslagen sägs vara den lag som kom 1767 och 
därefter har lagen bearbetas att antal gånger tills den lag som råder nu antogs 
år 1987 (Nationalencyklopedin2). 

 
Konkursförfarandet finns idag reglerat i Konkurslagen (SFS 1987:672). För 
att ett företag skall försättas i konkurs krävs först och främst att det befinner 
sig på obestånd, dessutom krävs att tillståndet inte är tillfälligt. Om kravet 
om obestånd är uppfyllt kan företaget själv eller en borgenär som kan bevisa 
att han har en fordran på företaget ansöka om konkurs hos närmaste tingsrätt. 
När Tingsrätten har försatt ett företag i konkurs har ägaren/ägarna till 
företaget inte längre rätt att förfoga över företagets tillgångar. Istället tillsätts 
en konkursförvaltare och företagets tillgångar överförs till ett konkursbo. 
Konkursförvaltaren har sedan till uppgift att utreda vilka tillgångar samt 
skulder som finns i företaget. I vissa fall kan det även krävas att 
konkursförvaltaren driver företagets verksamhet vidare under en begränsad 
tid då det kan vara till fördel för borgenärerna (Ibid). 
 
När en ansökan om konkurs inkommer till Tingsrätten skall den, om den 
kommer direkt från gäldenären, beviljas omgående om gäldenären är på 
obestånd. Om en borgenär ansöker om konkurs måste borgenären bevisa att 
gäldenären är på obestånd. Dock finns det i 7-9§§ reglerat villkor för när en 
gäldenär befinner sig på obestånd, villkoren är användbara då det kan vara 
svårt för borgenären att bevisa att gäldenären är på obestånd. Reglerna 
innebär enligt 8§ att gäldenären anses vara på obestånd om denne inom 6 
månader före konkursansökan har varit föremål för en utmätning och denne 
då har saknat full teckning för fordringen. Om företaget har meddelat att de 
har ställt in sina betalningar anses det också vara på obestånd. Enligt 9§ 
framkommer även att företaget anses vara på obestånd om de har uppmanats 
betala en förfallen skuld men ännu inte har betalat efter en vecka och 
borgenären begär gäldenären i konkurs inom 3 veckor efter uppmaningen 
(Ibid). 
 
Ett företag kan inte försättas i konkurs på borgenärens begäran om 
borgenären har en pant eller säkerhet som tillhör gäldenären eller om tredje 
man har lämnat en säkerhet för fordran. Det är inte heller möjligt att försättas 
i konkurs på borgenärens önskan då en rekonstruktion pågår. Ett undantag 
till regeln är dock om det finns anledning att tro att borgenärens rätt 
äventyras i samband med rekonstruktionen (Ibid). 
                                                 
2 Sökord: Konkurs 
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Fjärde kapitlet i Konkurslagen handlar om återvinning. Begreppet 
återvinning innebär möjligheten att vid en konkurs återföra tillgångar som 
har lämnat företaget, med syfte att minska företagets tillgångar inför en 
konkurs. För att en återvinning av en tillgång skall kunna ske skall det kunna 
visas att gäldenären var eller blev insolvent på grund av den aktuella 
transaktionen. Transaktionen skall också visas vara av otillbörlig art och 
skall ha skett inom en viss tidsram innan konkursen. Borgenären skall också 
ha varit medveten om att gäldenären befann sig på obestånd. När det gäller 
transaktioner med närstående till gäldenären antas de alltid vara medvetna 
om att gäldenären befann sig på obestånd (SFS 1987:672). 
 
När ett företag är satt i konkurs finns det vissa regler för vilka fordringar 
som får göras gällande. Fordringar som uppkommit efter konkursbeslutet 
kommer inte att beaktas i konkursboet, fordringar för lön, arvode och 
pension får endast tas upp till den del som anses skälig för det genomförda 
arbetet (Ibid).   
 
I sjätte kapitlet i Konkurslagen redogörs för gäldenärens skyldigheter vid en 
konkurs. Skyldigheterna är exempelvis att gäldenären skall ge fullständiga 
upplysningar till rätten, tillsynsmyndigheter och förvaltare i den utsträckning 
de kräver det. Gäldenären har även näringsförbud under konkursprocessen 
(Ibid). 
 
När det står klart vilka tillgångar som finns i företaget skall borgenärer som 
har fordringar på företaget inom en viss tid anmäla det till 
konkursförvaltaren. Tidsfristen för anmälan brukar vara mellan 4-10 veckor. 
Olika borgenärer har olika slags förmånsrätt på sina fordringar. Man skiljer i 
ett konkursförfarande mellan särskild och allmän förmånsrätt. Fordringar 
med särskild förmånsrätt går före fordringar med allmän förmånsrätt. När det 
står klart vilka fordringar som finns på företaget skall tillgångarna säljas för 
att kunna betala ut en så stor del av fordringarna som möjligt (Ibid). 
 
I slutskedet av konkursprocessen upprättar förvaltaren en slutredovisning 
och ett utdelningsförslag innehållandes alla borgenärer och deras fordringar. 
Dessutom beskrivs vilka åtgärder som har vidtagits samt en utredning om 
gäldenären kan anses vara skyldig till ekonomisk brottslighet (SFS 
1987:672). 

2.3 Obestånd 

I samband med både konkurs och företagsrekonstruktion är obestånd ett 
återkommande begrepp. Att ett företag befinner sig på obestånd innebär att 

 

18 



företaget inte kan betala sina utestående skulder i tid och att tillståndet inte är 
tillfälligt. Vad som anses vara ett tillfälligt tillstånd är inte reglerat i lag, men 
i praktiken rör det sig inte om någon längre tid. Om företaget inte kan betala 
sina skulder med de likvida medel som finns till hands men innehar 
tillgångar som snabbt kan omvandlas till likvida medel, exempelvis en bil 
eller produkter i lager. Anses företaget, om de här likvida medlen kan 
användas för att betala skulderna, inte befinna sig på obestånd. Som en 
parallell till att vara på obestånd kan nämnas det tillstånd som råder då 
företagets skulder överstiger dess tillgångar, det här kallas för insufficiens. 
Insufficiens behöver inte betyda att företaget inte kan betala sina skulder då 
de oftast har en lång löptid och därför är ett företag med insufficiens inte 
nödvändigtvis föremål för konkurs eller rekonstruktion (Expowera, 2006). 

2.4 Ackord 

Ackord är en överenskommelse mellan en fordringsägare och en gäldenär 
där det beslutas om nedsättning av fordringen/skulden. Syftet med 
nedsättningen är att fordringsägaren åtminstone skall få betalt för en del av 
fordringen, men även underlätta för en gäldenär som befinner sig i en dålig 
ekonomisk situation (Nationalencyklopedin3). 
 
Det finns två olika slags ackord, underhandsackord och offentligt ackord. 
Underhandsackord är den vanligaste typen av ackord och det är inte reglerat 
i någon lag. Underhandsackord är en frivillig uppgörelse mellan gäldenären 
och borgenären, borgenären kan därför ställa vilka krav den vill angående 
sin fordran. Offentligt ackord eller tvångsackord som det ibland kallas sker 
efter en ackordsförhandling. Den här typen av ackord är lagreglerad och det 
är Tingsrätten som tar ett beslut om offentligt ackord (Skatteverket, 2007). 
 
Ackordsförfarandet är aktuellt både när det handlar om 
företagsrekonstruktion och konkurs. Tidigare reglerades ett offentligt 
ackordsförfarande i Ackordslagen (SFS 1970:847) vilken upphävdes 1996. 
Numera regleras förfarandet i Konkurslagen (SFS 1987:672) och Lagen om 
företagsrekonstruktion (SFS 1996:764). 
 
I Lagen om företagsrekonstruktion (SFS 1996:764) 3 kapitel 1§ framgår att 
en ackordsförhandling kan inledas om gäldenären begär det. Ett krav för att 
en förhandling skall inledas är dock att gäldenären inom ett år kan betala 
minst 25 procent av fordringsbeloppet. Ett förslag där ackordet uppgår till 
minst 50 procent av de ursprungliga fordringarnas värde anses antaget om tre 
femtedelar av borgenärerna, med ett samlat värde på fordringarna som 
                                                 
3 Sökord: Ackord 
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uppgår till minst tre femtedelar av det totala värdet, godkänner det. Vid ett 
ackord som uppgår till mindre än 50 procent krävs det att tre fjärdedelar av 
borgenärerna med ett samlat värde på sina fordringar som uppgår till minst 
tre fjärdedelar av det totala värdet godkänner det. Syftet med förfarandet är 
att underlätta för gäldenären då en frivillig uppgörelse mellan parterna inte 
kan åstadkommas (SFS 1996:764).  
 
Ett offentligt ackord kan även ske vid en konkurs. För att det skall kunna ske 
krävs att det har beslutats att ett bevakningsförfarande skall äga rum. Ett 
bevakningsförfarande innebär att man annonserar att borgenärer som anser 
sig ha fordringar på gäldenären skriftligen skall anmäla det inom en viss tid. 
Bevakningsförfaranden bör äga rum då det kan antas att fordringar utöver de 
som har förmånsrätt kan komma att få utdelning (SFS 1987:672).  

2.5 Förmånsrätt 

Förmånsrättslagen (SFS 1970:979) reglerar vilken inbördes rätt borgenärer 
har till betalning för sina fordringar vid en utmätning eller konkurs.  Det 
finns två typer av förmånsrätt, särskild och allmän. Den särskilda 
förmånsrätten gäller vid konkurs samt utmätning och avser viss egendom. 
Fordringar med särskild förmånsrätt är framför allt fordringar som hänger 
samman med panträtter och inteckningar. Den allmänna förmånsrätten gäller 
endast vid konkurs och avser då all egendom som ingår i konkursboet. De 
vanligaste fordringarna med allmän förmånsrätt är de som härrör från skatter 
och allmänna avgifter samt lönefordringar. Fordringar med särskild 
förmånsrätt har företräde till betalning före fordringar med allmän 
förmånsrätt. Först efter att fordringar med förmånsrätt har betalats har 
fordringar utan förmånsrätt rätt till betalning (Ibid). 
 
Vid upprättandet av lagen utgick lagstiftaren från att borgenärerna i princip 
skall behandlas lika. Syftet var att endast om starka skäl föreligger skall en 
fordran förses med förmånsrätt. Det har dock visat sig att förmånsrätten till 
betalning spelar en stor roll och en borgenär med fordringar utan förmånsrätt 
har därmed små möjligheter till att få betalt i samband med en konkurs 
(Kronofogdemyndigheten, 2007).  
 
I samband med företagsrekonstruktioner kommer begreppet förmånsrätt upp 
i samband med ackordsuppgörelsen. De borgenärer som har en fordran med 
förmånsrätt deltar inte i det offentliga ackordet. En borgenär som endast har 
förmånsrätt i viss egendom deltar i ackordet till den del av beloppet som inte 
täcks av förmånsrätten (SFS 1996:764).
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2.6 Lönegaranti 

I samband med en konkurs är det vanligt att den statliga lönegarantin tas i 
anspråk. Banker och andra kreditgivare har framfört kritik mot 
företagsrekonstruktioner. De menade att det faktum att lönerna vid en 
rekonstruktion till skillnad från vid en konkurs skulle betalas av företaget 
ledde till att företagets tillgångar urholkades. Som ett svar på kritiken kom 
den 1 juni 2005 en ny lönegarantilag som innebär att statlig lönegaranti utgår 
under en månad i samband med en rekonstruktion. Lönegarantin under 
rekonstruktionsförfarandet är ett sätt att ge företag på obestånd bättre 
möjligheter att undvika konkurs (Ackordscentralen, 2007). 
 
Enligt Lönegarantilagen (SFS 1992:497) betalar staten den fordran som 
arbetstagaren har på arbetsgivaren om denne har försatts i konkurs i Sverige 
eller annat nordiskt land. För företag som försatts i konkurs i annat nordiskt 
land krävs, för att lönegarantin skall gälla, att anställningen har haft 
övervägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden.  
 
Vid en konkurs omfattar lönegarantin fordringar på lön och pension som har 
förmånsrätt enligt 12 eller 13 §§ i Förmånsrättslagen. Vid en rekonstruktion 
omfattar lönegarantin motsvarande fordringar som skulle haft förmånsrätt 
enligt samma paragrafer, om företaget istället försatts i konkurs.   
 
Om den anställde i samband med konkurs eller företagsrekonstruktion får 
uppsägningslön täcks även den av lönegarantin. Lönegarantin betalas ut med 
avdrag för eventuell annan inkomst arbetstagaren har under 
uppsägningstiden och under förutsättning att denne kan visa att han eller hon 
anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Under 
uppsägningstiden är arbetstagaren skyldig att anmäla eventuella andra 
inkomster till förvaltaren eller rekonstruktören (SFS 1992:497). 
 
Lönegarantin täcker inte lönefordringar där omständigheter gör att det finns 
anledning att anta att anställningen eller vissa anställningsvillkor kommit till 
med syfte att utnyttja lönegarantin. Den som tar emot ersättning från 
lönegarantin kan bli återbetalningsskyldig om utbetalningen bygger på 
oriktiga uppgifter eller om ett för högt belopp betalts ut och mottagaren 
borde ha insett det. Återbetalning skall även ske om beslutet om konkurs 
eller företagsrekonstruktion hävs (Ibid). 
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3. Metod 

Samhällsvetenskaplig forskning delas idag traditionellt in i två 
huvudmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod. Vi beskriver nedan kvalitativ 
metod lite närmare samt de andra metodologiska ställningstaganden vi 
gjort. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Det hermeneutiska synsättet bygger på att forskaren skapar förståelse genom 
att tolka data, information och företeelser. Hermeneutiken syftar inte till att 
skapa några absoluta sanningar då inga sådana finns att finna enligt den 
hermeneutiska kunskapsteorin. Tillvägagångssättet syftar istället till att 
skapa nya sätt att förstå hur olika händelser hänger samman och påverkar 
varandra (Göteborgs universitet, 2002). Eller som Alvesson och Sköldberg 
(1994, s. 115) beskriver det, huvudtemat för hermeneutik är att ”meningen 
hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”.  
 
Enligt Gustavsson (2003) består hermeneutiken av fyra huvudmoment: 
tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Den förförståelse vi bär 
med oss angående företagsrekonstruktioner bygger till stor del på vad vi lärt 
oss tidigare under utbildningen, och har utökats genom att vi inför skrivandet 
av uppsatsen läst in oss på relevant litteratur, lagar och artiklar som berör 
ämnet. 
 
Vi kommer under arbetet med uppsatsen utgå från ett hermeneutiskt synsätt 
då vi är ute efter att skapa en förståelse för vad som krävs för att fler företag 
som hamnar i ekonomiskt trångmål skall välja att genomgå en 
rekonstruktion framför att gå i konkurs. Vi kommer under arbetets gång 
skapa en vidare förståelse genom att samla in för oss ny information som vi 
med hjälp av vår förförståelse tolkar och förklarar.  

3.2 Forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en forskningsansats innebär hur 
forskaren går tillväga vid genomförandet av forskningen och vilket 
förhållande forskaren har till teorier och empiri. De två ansatser som är 
vanligast förekommande är induktion och deduktion. En induktiv ansats 
innebär att forskaren utgår från empiriska observationer för att därefter dra 
en generell slutsats utifrån observationerna. Vid en deduktiv ansats utgår 

 

22 



forskaren istället från en generell regel för att jämföra den med empiriska 
observationer. Induktion och deduktion brukar betraktas som varandras 
motsatser (Alvesson, Sköldberg 1994). 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) finns det ett tredje alternativ, 
abduktion, som även det används i stor utsträckning vid vetenskapliga 
undersökningar. De menar vidare att abduktion kan sägas vara en 
kombination av induktion och deduktion men det tillförs även nya moment. 
Abduktionen innebär en växelverkan mellan empiri och teori och på så sätt 
omtolkas hela tiden de olika delarna och skapar bättre förutsättningar för 
förståelse och upptäckt av mönster (Ibid).    
 
Vi har i vårt arbete utgått från de lagar som styr förfarandet vid 
företagsrekonstruktion och konkurs, dessutom har vi tagit del av statistik 
kring förfarandet. Utifrån vår förförståelse och de studier av lagar och övriga 
teoretiska källor som vi studerat har vi gjort ett antagande att företag i stor 
utsträckning hellre väljer att gå i konkurs istället för att genomgå en 
företagsrekonstruktion.  
 
För att undersöka om vårt antagande stämmer eller ej kommer vi undersöka 
verkligheten utifrån den kunskap vi har fått vid studierna av lagar och övriga 
teoretiska källor. Efter att vi genomfört vår empiriska undersökning kommer 
vi att kunna dra slutsatser om huruvida vårt antagande stämmer eller ej. Vi 
anser att vår forskningsansats ligger närmast den abduktiva ansatsen då vi i 
vårt arbete hela tiden kommer att pendla mellan empiri och teori. 

3.3 Val av metod 

Vid en kvalitativ metod syftar forskaren till att skapa en djupare förståelse 
för det problem som studeras samt att koppla samman problemet med en 
helhet. Till skillnad från vid en kvantitativ studie används endast i liten 
utsträckning statistik och matematik. Det primära syftet är att förstå snarare 
än att förklara ett fenomen (Andersen, 1998). 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) vill forskaren vid användandet av en 
kvalitativ metod inte pröva om informationen som samlas in har generell 
giltighet. En kvalitativ metod kännetecknas av närhet till det objekt som 
studeras och att forskaren försöker se ”världen utifrån den studerades 
perspektiv”. Vid en kvalitativ studie studeras ett fåtal objekt ingående till 
skillnad från vid en kvantitativ studie där ett flertal objekt studeras mindre 
ingående (Ibid). 
Bryman (1997) menar att en viktig del av kvalitativ forskning är att fungera 
som en deltagande observatör av det fenomen som undersöks. Det här sker 
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ofta genom att forskaren utför mer eller mindre strukturerade intervjuer där 
respondenten ges stort utrymme att utveckla sina svar på de frågor som 
ställs. Det är vanligt att intervjuerna vid en kvalitativ forskningsmetod 
genomförs som ett samtal där forskaren endast har en ”mall” med de ämnen 
denne vill beröra under intervjun (Ibid). Andersen (1994) menar vidare att en 
kvalitativ metod kännetecknas av låg grad av allmän strukturering och 
formalisering samt en hög grad av flexibilitet gällande 
undersökningsupplägget (Ibid).  
 
Holme och Solvang (1997) menar att en kvalitativ metod bygger på en 
åtskillnad mellan fakta om en företeelse och egna värderingar om 
densamme. I praktiken då en kvalitativ studie genomförs är dock de här 
faktorerna sammanvävda till en enhet. Faktorerna brukar betecknas som 
kognitiva och normativa vid en kvalitativ studie. Den kognitiva faktorn 
bygger på den förförståelse forskaren har och byggs under studiens gång på 
med ytterligare faktamässig information, vilket hjälper forskaren att utveckla 
sin uppfattning av studieobjektet. Den normativa faktorn bygger på 
forskarens egna värderingar och fördomar. I en forskningsprocess är det 
viktigt att forskaren kritiskt granskar sina egna värderingar och fördomar 
(Ibid). 
 
Vår problemformulering är av den art att vi finner den mest lämpad att 
närma sig med hjälp av en kvalitativ metodansats. Vi har undersökt ämnet 
företagsrekonstruktion utifrån den förförståelse och de teoretiska studier som 
vi har utfört. Därefter har vi satt oss in i företeelsen och studerat den 
ingående genom en empirisk undersökning.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Vårt arbete grundas på en genomgång av litteratur som vi finner intressant 
inom området. Den litteratur som vi har studerat består av böcker, artiklar 
och lagar. Genom de teoretiska studierna har vi skapat oss en grundlig 
teoretisk kunskap inom området för att därefter jämföra den med 
verkligheten med hjälp av empiriska studier. 
 
De empiriska studierna har genomförts främst i form av intervjuer med 
kunniga personer inom området vilka vi har kompletterat med fallstudier. 
Efter att vi har genomfört intervjuer och fallstudier har den information som 
insamlats, både den empiriska och teoretiska, analyserats och tolkats.  
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3.4.1 Urval 

För att få insikt i ämnet utifrån några olika perspektiv har vi utfört intervjuer 
med olika intressenter. Arbetets fokus ligger på gäldenärsperspektivet, men 
även borgenärsperspektivet och samhällsperspektivet kommer att beaktas. 
 
Först intervjuade vi Ackordscentralen i Borås. De arbetar dagligen med 
obeståndsärenden och har därmed en bred kunskap och god insikt i reglerna 
rörande företagsrekonstruktioner och konkurser. Genom den här intervjun 
fick vi en inblick i ämnet utifrån gäldenärens perspektiv då Ackordscentralen 
hjälper gäldenären i rekonstruktionsärenden. Vi har sedan för att få en 
inblick från ett borgenärsperspektiv valt att intervjua representanter från två 
banker i Borås. Innan intervjuerna kontaktade vi Swedbank, SEB, 
Handelsbanken och Älvsborgs Provinsbank. Endast representanter från 
Handelsbanken och Älvsborgs Provinsbank visade sig vara intresserade av 
att ställa upp på en intervju.   
 
Vid urvalet av företag till de fallstudier som vi har gjort beslutade vi först 
och främst att vi ville studera två större rekonstruktioner och två lite mindre 
rekonstruktioner. Till de två större rekonstruktionerna valde vi Utfors AB 
och Klippan AB då de här två är bland de större rekonstruktionerna som har 
genomförts i Sverige. Vid urvalet av de mindre rekonstruktionerna 
kontaktade vi Ackordscentralen i Göteborg för att få tips på rekonstruktioner 
som kan studeras. Vi fick då förslag på Totalteknik i väst AB och Triflex 
AB, vilka senare studerades. 

3.4.2 Intervjuteknik 

Vi använder oss i vår forskning av delvis strukturerade intervjuer. Enligt 
Kvale (1997) är den här intervjumetoden varken ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär, utan snarare någonting där emellan. Enligt 
Andersen (1998) krävs det vid en delvis strukturerad intervju att intervjuaren 
har en viss teoretisk och empirisk kunskap om det som studeras. Samtidigt 
menar Andersen att det är viktigt att forskaren är mottaglig för nya 
synvinklar och ny information som kan uppstå under intervjun. Enligt Holme 
och Solvang (1997) vill man vid en delvis strukturerad intervju att de 
synpunkter som framkommer är intervjuobjektets egna personliga 
uppfattningar. Det är därför viktigt att låta intervjuobjektet själv få styra 
utvecklingen av intervjun. Andersen (1998) menar att för att få intervjun att 
täcka de områden som forskaren avser att undersöka är det lämpligt att 
intervjuaren har vissa öppna frågor.    
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De intervjuer som vi genomfört har utgått från utarbetade öppna frågor, 
under intervjuns gång har de utökats med frågor som uppstått under tiden. 
Respondenterna har givits utrymme att utveckla sina svar och vi har varit 
noggranna med att inte påverka hur de svarat. Intervjuerna har för att 
undvika missförstånd spelats in i sin helhet. Därefter har vi analyserat 
intervjuerna och sammanställt den information som är av relevans för vår 
undersökning.    

3.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Halvorsen (1992) kan validitet översättas med giltighet eller relevans. 
Andersen (1998) menar att giltigheten är ett mått på hur väl det teoretiska 
och empiriska begreppsplan som ligger till grund för undersökningen 
stämmer överens med varandra. Relevansen å andra sidan beskriver hur 
relevanta de begrepp och variabler forskaren valt ut är för den studie som 
skall genomföras. Tillsammans kan de här begreppen sägas vara ett mått på 
om forskaren verkligen undersöker det som denne avser att undersöka 
(Andersen, 1998). 
 
Med reliabilitet menas enligt Halvorsen (1992) hur pålitliga de utförda 
undersökningarna och mätningarna är. Hög reliabilitet kännetecknas av att 
av varandra oberoende undersökningar av samma fenomen ger ungefär 
samma resultat. För att säkerställa en hög reliabilitet måste forskaren vara 
noggrann med hur han kodar och registrerar data. Hög reliabilitet är en 
förutsättning för att besvara en vetenskaplig problemställning (Halvorsen, 
1992). 
 
För att säkerställa en godtagbar validitet i vår studie började vi med att 
studera relevant litteratur ingående för att skaffa oss en uppfattning om 
relevanta begrepp och regler kring företagsrekonstruktion. Utifrån den 
relativt vida bild vi i och med den teoretiska studien skaffade oss gick vi 
sedan vidare genom att välja ut de begrepp vi fann mest relevanta att studera 
mer ingående. 
 
För att uppnå en godtagbar reliabilitet i studien har vi använt oss av erkänd 
och granskad litteratur som berör ämnet. De intervjuer som genomförts har 
spelats in i syfte att i så stor utsträckning som möjligt undvika missförstånd. 
I den mån respondenterna har önskat att läsa igenom materialet innan vi 
använt det har de givits tillfälle att göra det. 
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3.6 Källkritik 

De teoretiska källor vi använt oss av består till en stor del av lagtext. Vi har 
kompletterat de här källorna med att studera vetenskaplig litteratur och 
artiklar. Vi har så långt det är möjligt använt oss av förstahandskällor för att 
inte riskera misstolkningar. Den vetenskapliga litteraturen inom det valda 
området, utöver lagtext, är dessvärre ganska begränsad och den litteratur 
som finns att tillgå är till stor del skriven av samma författare. Vi är 
medvetna om att det här kan ses som en nackdel då det minskar bredden i 
den information som används vid studien.  
 
De empiriska studierna består av intervjuer och fallstudier. Till grund för 
fallstudierna ligger handlingar som är upprättade i samband med 
rekonstruktionerna så som rekonstruktionsberättelser, ackordsförslag med 
mera. Handlingarna är upprättade av rekonstruktören i de enskilda fallen och 
även granskade av den tingsrätt som beslutar i respektive fall. Vi anser att 
det borgar för information med god kvalité.    
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4. Empiri 

I kapitlet redogör vi för den empiriska information som vi har samlat in. De 
empiriska studierna består av tre intervjuer och fyra fallstudier av företag 
som genomgått en företagsrekonstruktion.  

4.1 Intervjuer 

Vår empiriska datainsamling har till största del genomförts i form av 
muntliga intervjuer med ett antal respondenter. Vi har intervjuat sakkunniga 
inom området och för att få en vidare bild av området har vi valt 
respondenter som är inblandade i rekonstruktionsförfarandet utifrån olika 
perspektiv. Vi har efter intervjuernas genomförande skrivit ned dem i sin 
helhet för att därefter utvärdera vilken av den information som framkom vid 
intervjuerna som var relevant för vår studie. Nedan redovisas en 
sammanställning av den relevanta information som framkom vid var och en 
av de intervjuer som vi har genomfört. Den mall med intervjufrågor som vi 
har utgått ifrån vid intervjuerna finns i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

4.1.1 Intervju med Ackordscentralen i Borås 

Datum:  2007-04-12 
Respondenter:  Anette Johansson, Civilekonom 
  Johannes Håfström, Civilekonom 

Verksamhetsbeskrivning  

Ackordscentralen är ett antal rörelsedrivande bolag som ägs av ett 
moderbolag och över det finns det en stiftelse som är toppen i 
organisationskedjan. Ackordscentralen har verksamhet i Umeå, Stockholm, 
Göteborg, Borås och Malmö. Ackordscentralens huvudsakliga arbetsområde 
är konkurser och det motsvarar uppskattningsvis 95 procent av 
verksamheten. Det förekommer även företagsrekonstruktioner men då oftast 
så kallade underhandsrekonstruktioner, det vill säga rekonstruktioner som 
inte regleras enligt lag. Även vissa affärsjuridiska uppgifter förekommer så 
som avtalsskrivande med mera. En affärsidé under utveckling är även att 
starta ett riskkapitalbolag för mindre företag där man i samband med en 
lagreglerad rekonstruktion kan låna in pengar i det bolag som skall 
rekonstrueras då det alltid är ett likviditetsbehov vid rekonstruktion. 

 

28 



Verksamheten är uppbyggd så att det på vardera kontor arbetar några 
ekonomer och några jurister som kan tjänstgöra som konkursförvaltare. I 
ärenden som inkommer jobbar ofta en ekonom och en jurist tillsammans.  

Praktisk erfarenhet av rekonstruktioner 

Johansson och Håfström menar att det inkommer en hel del frågor om 
rekonstruktioner, men oftast blir tanken om rekonstruktion avfärdad då det 
för många företag inte är någon idé att genomföra en rekonstruktion utan 
enda alternativet är konkurs. Oftast är företagen för sent ute när de kommer 
till Ackordscentralen och presenterar sin situation och de flesta är inte 
medvetna om att det måste tillföras kapital för att genomföra en 
rekonstruktion. Många tror att det bara är att göra ett ackord, men det 
fungerar inte så. Om företaget däremot kommer in till Ackordcentralen i tid 
och det finns kapital kan det oftast genomföras en rekonstruktion underhand 
och det blir därför inte aktuellt med en lagreglerad rekonstruktion i de här 
fallen heller. De företag som kommer för att söka hjälp är oftast mindre 
företag som har brottats länge med ekonomiska problem i hopp om att det 
skall lösa sig. Enligt respondenterna lämpar sig en lagreglerad 
rekonstruktion bäst för medelstora och större företag. 

Bedömningsfaktorer för åtagande 

Enligt Johansson och Håfström är det vid en bedömning viktigt att tänka på 
att man vill åtgärda orsaken till varför företaget går dåligt. Det räcker inte att 
bara rensa balansräkningen, utan resultaträkningen måste påverkas också 
inför framtiden så att den blir positiv. Dessutom är en ägarförändring att 
föredra, den gamla ägaren kan vara kvar, men att få in nya personer i 
företaget är en stor fördel. En viktig finansiell åtgärd är att det måste in nytt 
kapital från ägarna vilket visar att ägarna tror på sin affärsidé och det är ett 
ultimatum från bankens sida, som ofta resonerar ”tror inte ni på er affärsidé, 
varför skall då vi tro på den”. Det är oftast här det faller då ägarna inte är 
villiga att tillsätta nytt kapital till verksamheten. Något fall där ägarna varit 
villiga att tillföra kapital men en rekonstruktion inte genomförts på grund av 
brister i organisation och affärsidé har Johansson och Håfström inte varit 
med om. 
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Ansökan om rekonstruktion 

Det framkom under intervjun att det oftast är på ägarens initiativ som ett 
företag söker sig till Ackordscentralen för en rekonstruktion, men det kan 
även vara på uppmaning av kreditgivaren. Vidare framkom att bankerna i 
Sjuhäradsbygden generellt sett är ganska avogt inställda till rekonstruktion 
på grund av att de då inte ha någon riktig koll på situationen till skillnad från 
vid en konkurs då en konkursförvaltare tar över. En konkurs är reglerad från 
början till slut och bankerna vet vad som kommer att hända, vid en 
rekonstruktion styrs däremot företaget vidare av ägarna och utgången av det 
hela är oviss. Till skillnad från konkursförvaltaren jobbar rekonstruktören 
mer eller mindre som en konsult i verksamheten.  

Anledningen till det låga antalet rekonstruktioner och dess dåliga utfall 

Johansson och Håfström menar att här i Sjuhäradsbygden genomförs det en 
hel del underhandsackord, men väldigt få lagreglerade rekonstruktioner. 
Anledningen till det är att startprislappen för en lagreglerad rekonstruktion är 
runt 50 000 kronor. Eftersom det mestadels finns små företag i regionen har 
de ofta inte kapital till att genomföra en lagreglerad rekonstruktion.  

Vidare framhävde respondenterna att en orsak till att många rekonstruktioner 
misslyckas är att många företag idag som har betalningsbekymmer redan 
tidigare försökt skaffa sig likviditet, till exempel genom att övergå till 
factoring. Förr när ackord genomfördes var kundfordringarna det som skulle 
ge likviditet i bolaget till ackordsförfarandet. Idag är det ofta banken som får 
in alla pengar från kundfordringarna på grund av factoring. 

Dessutom påpekade Johansson och Håfström att konkursförfarandet 
fortfarande faktiskt är ett förnämligt verktyg för rekonstruktion. Genom en 
konkurs gör företaget sig lätt av med hyresavtal, personal, leasingavtal med 
mera på en gång. Sen kan företagaren börja om från början igen. Nackdelen 
är dock att man tappar förtroendet hos många i sin omgivning. Men om 
konkursen beror på faktorer företaget själv inte kan styra över, och anseendet 
därför inte skadas, är det jättebra verktyg för att starta om på nytt. 

Respondenterna menar att många rekonstruktioner som genomförs är för att 
bädda för en konkurs. Genom att genomgå en rekonstruktion skaffar 
företagen sig tid till att vidta vissa åtgärder. Det kan exempelvis vara att en 
rekonstruktion inleds och sedan överlåts inkråmet till ett nytt bolag. 
Ackordscentralen har haft flera konkurser som har föregåtts av en 
rekonstruktion, både lagreglerade och underhandsrekonstruktioner. 
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Företagets rykte efter en rekonstruktion 

Respondenterna påpekar att förtroendet från omgivningen alltid skadas vid 
en rekonstruktion, omgivningen är oftast väldigt noggrann med att 
kontrollera företagets betalningar och ekonomiska situation i början efter en 
rekonstruktion eller konkurs. Egentligen är det den här perioden som är 
säkrast, däremot efter 1-2 år är risken större att företaget återigen har hamnat 
i ekonomiska problem och då har oftast omgivningens vaksamhet minskat. 
Vaksamheten i början efter en rekonstruktion brukar ofta resultera i att 
exempelvis leverantörer kortar ned sina kredittider eller kräver betalt i 
förskott vilket skapar ett likviditetsproblem i det nyrekonstruerade företaget.  

Finansiella och operativa åtgärder 

Att genomföra ett ackord är enligt Johansson och Håfström meningslöst om 
inte orsakerna till de ekonomiska problemen har åtgärdats, för då är 
problemen tillbaks igen efter ett eller två år. Om ett företag har finansiella 
problem brukar Ackordscentralen peka på anledningen till problemen. Det 
kanske krävs att företaget byter lokaler, att ett litet aktiebolag får in någon 
utomstående i styrelsen, att företaget byter bokförare med mera. Så det 
vanligaste är att både finansiella och operativa åtgärder genomförs. 

Rekonstruktörens roll  

De som agerar rekonstruktörer i Sjuhäradsbygden är i stort sett desamma 
som agerar konkursförvaltare, respondenterna ser inget behov av att ställa 
högre krav på rekonstruktören. De anser dock att det är troligt att det ser 
annorlunda ut i storstäderna då det kan förekomma att ekonomer som inte 
har någon erfarenhet av exempelvis konkurser agerar rekonstruktör. Det är 
svårare att agera rekonstruktör än konkursförvaltare rent administrativt. 

Fördelar respektive nackdelar med rekonstruktion 

Respondenterna menar att en fördel för gäldenären är att denne fortfarande 
är kvar och styr företaget till skillnad från vid en konkurs då han är 
avkopplad från verksamheten. I samband med en rekonstruktion blir det 
inget avbrott i verksamheten, det här är en stor fördel därför att många 
kunder vid ett avbrott är snabba med att hitta nya leverantörer.  

Vidare påpekar Johansson och Håfström att för en kreditgivare i form av en 
bank är fördelen med konkurs att de då vet vad som händer under hela 

 

31 



förfarandet. Konkursförfarandet är så reglerat från början till slut att banken 
hela tiden vet vad de kan vänta sig, till skillnad från vid en rekonstruktion. 
För en oprioriterad borgenär är en stor fördel att denne oftast får en högre 
utdelning för sina fordringar vid en rekonstruktion än vid en konkurs. Vid en 
konkurs brukar oftast de oprioriterade fordringsägarna bli utan utdelning på 
grund av tillgångar ofta säljs ut från konkursboet till låga priser. När 
företaget genomgår en rekonstruktion kan förhoppningsvis många 
borgenärer fortsätta att leverera till företaget i framtiden, om de då höjer sina 
priser med 3-4 procent kan borgenärerna ta igen förlusten som uppstod i 
samband med ackordet. 

Framtiden 

Enligt respondenterna beror framtiden för rekonstruktioner mycket på vad 
det blir för konjunktur de närmsta åren. I dagsläget har företag högre 
omsättning än tidigare, men samtidigt har de lägre marginaler. Om det 
kommer en lågkonjunktur kan det gå väldigt snabbt och många företag kan 
få problem. Om många företag som egentligen har en relativt sund kärna, i 
samband med en lågkonjunktur, hamnar i ekonomiska problem tror 
respondenterna att vi kan få se en ökning i antalet rekonstruktioner. Vidare 
ser de inte att det låga antalet rekonstruktioner beror på hur lagen är 
utformad och de kan inte peka på ändringar i lagen som skulle öka antalet. 
Det skulle i så fall vara att ta bort förmånsrätten helt.  

4.1.2 Intervju med Älvsborgs Provinsbank 

Datum: 2007-04-12 
Respondent:  Jan Alkmark, Bankchef 

Verksamhetsbeskrivning 

Älvsborgs provinsbank startades i Borås 1999. I dagsläget har banken cirka 
15 anställda och är en fullservicebank, vilket innebär att banken har ett brett 
sortiment av tjänster för både privatpersoner och företag. I Sverige finns 15 
olika provinsbanker och alla är en del av Danske Bank. 

Praktisk erfarenhet av rekonstruktioner 

Alkmark har kommit i kontakt med rekonstruktioner tidigare under 90-talet 
då han hade två ärenden gällande företagsrekonstruktion, därefter har han 
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inte kommit i kontakt med det praktiskt. Det här visar, enligt Alkmark, hur 
pass lite frekventerat det här förfaringssättet är. Det beror delvis på att 
banken har hittat andra sätt att säkerställa krediter som gör att instrumentet 
företagsrekonstruktion inte har fått den genomslagskraft som var förväntad 
från lagstiftarens sida. 

Kreditgivares syn på företag som genomgått en rekonstruktion 

Enligt Alkmark skiljer sig en kreditgivares syn på ett företag som genomgått 
en rekonstruktion beroende på orsakerna till varför företaget har hamnat i 
ekonomiska problem. Det kan hända att ett företag hamnar i den här 
situationen på grund av orsaker som de själva inte rår på. Till exempel kan 
det inträffa händelser i företagets omvärld så som utebliven betalning från en 
stor kundfordring eller att en för företaget viktig leverantör inte lyckas 
fullfölja sina åtaganden. I fall då företaget har god potential att lyckas och då 
problemen beror på orsaker som inte står i deras makt behöver inte en 
tidigare rekonstruktion påverka hans syn på företaget. I många fall har ett 
rekonstruerat företag även omstrukturerats och exempelvis fått en ny ledning 
vilket banken ser som positivt. 

Ändringen av förmånsrätten 

Trots att lagstiftarens syfte var att öka antalet rekonstruktioner har Alkmark 
inte sett någon ökning av dem, däremot har det enligt honom blivit svårare 
för nystartade företag att få krediter. Innan 2005 hade bankerna när det 
gällde säkerhet i företagshypotek en trygghet i och med förmånsrätten. Sen 
ändrades det här i den nya Förmånsrättslagen till att endast gälla 55 procent 
av tillgångsmassan. Men ändå finns det andra sätt att trygga sin 
kreditgivning genom att ha direktpant i objekt, stockar i kundfordringar så 
kallad factoring och leasing. Förändringen av förmånsrätten har inte gagnat 
företagandet, det är helt klart, enligt Alkmark. 

Anledningen till det låga antalet rekonstruktioner  

Enligt Alkmark har bankerna normalt ingenting emot en rekonstruktion, att 
det genomförs så få rekonstruktioner beror snarare enligt hans uppfattning på 
att många av de företag som hamnar i ekonomisk knipa ofta inte är värda att 
rädda på grund av att de inte har en hållbar affärsidé. 
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Framtiden 

Alkmark menar att det ligger mycket prestige från politikernas sida när det 
gäller Lagen om företagsrekonstruktion så att den kommer att försvinna tror 
han inte. Han hävdar vidare att hur lagen verkligen fungerar får vi se först 
när vi kommer till en lågkonjunktur då de företag som faktiskt har en god 
potential och tidigare varit lönsamma hamnar i ekonomiska problem på 
grund av konjunkturnedgången. Som läget är nu har Sverige befunnit sig i 
högkonjunktur ända sedan Lagen om företagsrekonstruktion infördes. 

4.1.3 Intervju med Handelsbanken 

Datum: 20007-04-18 
Respondent:  Christina Ljung, Chef Företagsmarknad 

Verksamhetsbeskrivning 

Handelsbanken är en av de ledande bankerna i Sverige. Banken 
tillhandahåller tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken finns, 
förutom i Sverige, även i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och i 
vissa andra Europeiska länder. 

Praktisk erfarenhet av rekonstruktioner 

Personligen har Ljung kommit i kontakt med rekonstruktioner väldigt lite. 
Hon menar att de i Handelsbanken haft turen att inte drabbas allt för mycket 
av engagemang med olönsamhet, som haft behov av rekonstruktion. 
Handelsbanken har en kreditportfölj där de är något mer försiktiga över tiden 
och det gör också att de sitter färre gånger i diskussioner rörande 
obeståndsärenden med kunder. Ljung påpekar dock att hon självklart känner 
till begreppet och banken har varit inblandad i den typen av affärer vid några 
tillfällen. 

Kreditgivares syn på företag som genomgått en rekonstruktion 

Enligt Ljung beror det på om det är en befintlig kund eller inte. När banken 
har affärer med en kund under en längre tid, förändras konjunkturen under 
tiden och kunden har bättre och sämre tider. En viktig del i bankens 
verksamhet är att vara med och lösa problem som kan uppstå 
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lönsamhetsmässigt. Det händer då att banken tittar på en ackordslösning om 
det inte finns någon annan utväg för att rädda engagemanget. En 
förutsättning är dock att det i grunden finns en sund affärsidé och situationen 
beror på omständigheter som företaget i sig inte kan påverka.  Om banken 
däremot möts av ett företag som har genomgått en rekonstruktion och vill 
byta bank i samband med det, så menar Ljung att man är lite mer skeptisk 
som kreditgivare. Banken bör då ställa sig frågande till om de åtgärder som 
vidtagits i samband med rekonstruktionen räcker och om alla problem är 
borta. Eftersom banken inte känner kunden sen tidigare är det svårare att 
bedöma vilka de verkliga orsakerna var till att problemen uppstod. Sen 
handlar det mycket, enligt Ljung, om personerna som driver företaget och 
vad de har för anställda.   

Ändringen av förmånsrätten 

Ljung påpekar att det inte har blivit någon större skillnad för bankerna i 
samband med ändringarna i förmånsrätten mer än att de finner andra vägar 
att säkerställa kreditgivningen. Det kan vara till exempel genom 
direktpantsättningar, leasing och avbetalning där banken har ägande direkt i 
objektet eller belåning av fakturor. Det innebär att den tillgång som tidigare 
låg i företagsinteckningen nu ligger på annat ställe. Dessutom var ett annat 
syfte med lagändringen, enligt Ljung, att leverantörer skulle få mer utdelning 
på sina fordringar vid en konkurs. I och med att bankerna hittat andra vägar 
att säkra sina krediter kan inte heller det här syftet sägas vara uppfyllt. 
Christina tycker att lagstiftaren borde ha förstått och förutsett att det här 
skulle hända. 

Anledningen till det låga antalet rekonstruktioner  

Ljung tror att en viktig orsak till att så få rekonstruktioner genomförs är att 
vi är inne i en högkonjunktur just nu. Högkonjunkturen leder till att det även 
är få konkurser för tillfället. Hon menar att konkursen är det yttersta steget 
och rekonstruktionen steget dessförinnan. Att vi har få konkurser för tillfället 
är ett mått på att vi är inne i en konjunktur som är gynnsam. Dessutom 
utifrån den lilla erfarenhet Ljung har, så har hon sett tendenser på att i de fall 
en rekonstruktion genomförts, har inte det önskade resultatet uppnåtts. I 
många fall hade det nog, enligt Ljung, varit bättre att försätta företaget i 
konkurs redan från början, på grund av att rekonstruktionsförfarandet drar ut 
på tiden och är kostsamt. En rekonstruktion bygger också på att någon 
garanterar likviditeten under rekonstruktionen. Den här frågan är, enligt 
Ljung, inte lätt att lösa då kreditmöjligheter sannolikt inte finns. Det kan 
vara bättre att genomföra någon form av rekonstruktion efter konkursen till 
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exempel i form av att någon går in och köper verksamheten. Hon har svårt 
att bedöma om ovilja från företag och banker är en bidragande orsak. Vidare 
tror hon att en bidragande orsak till att det genomförs få rekonstruktioner är 
att många inte känner till förfarandet tillräckligt bra. 

Åtgärder för att öka antalet rekonstruktioner 

Ljung har svårt att se någon lagändring som skulle öka antalet 
rekonstruktioner. Hon menar att det är möjligt att en ökning av 
medvetenheten och kunskapen hos företagare rörande rekonstruktioner 
skulle leda till en ökning av antalet fall. 

Skillnaden för kreditgivare vid konkurs kontra rekonstruktion  

Ljung hävdar att det är svårt att peka på några generella skillnader för en 
kreditgivare om ett företag försätts i konkurs jämfört med om företaget 
rekonstrueras. Det beror lite grann på rekonstruktionen och den eftergift som 
banken får göra. Banken gör en bedömning från fall till fall där de tittar på 
vad de får ut vid en konkurs efter det att konkursförvaltaren fått sitt, 
respektive vid en rekonstruktion där banken kan bli tvungen att gå med på 
ackord.  

Framtiden 

Ljung påpekar att det har talats om att återinföra de gamla reglerna rörande 
förmånsrätt igen, det här tror hon kan vara en möjlig förändring i framtiden. 
Hon påpekar att hon inte hört så mycket om regeländringen den senaste 
tiden, men hon tror att frågan kan komma att aktualiseras igen om 
konjunkturen viker nedåt. Om vi går in i en lågkonjunktur tror hon att antalet 
rekonstruktioner ökar naturligt i takt med att antalet konkurser ökar. 

4.2 Övriga samtal 

Vi har under arbetets gång kontaktat en rad personer för att få tag på 
information i ämnet. Till en början fann vi det svårt att hitta statistik på hur 
många rekonstruktioner som har genomförts i Sverige under tiden sedan 
Lagen om företagsrekonstruktion infördes. Vi tog därför kontakt med 
Tingsrätten i Borås för att få en förteckning över hur många företag i 
Boråsområdet som har genomgått en rekonstruktion. Vid kontakt med 
Tingsrätten visade det sig vara svårt att få den här informationen då de inte 
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förde statistik över rekonstruktioner. Vi kontaktade därefter 
Kronofogdemyndigheten i Borås för att se om de hade någon statistik i 
ärendet, men inte heller där fanns någon statistik att tillgå. Det visade sig att 
den praktiska erfarenheten kring rekonstruktioner hos både Tingsrätten och 
kronofogdemyndigheten i Borås var låg. Därefter kontaktade vi 
Domstolsverket i Jönköping och där lyckades vi till sist få information om 
hur många rekonstruktioner som genomförts i Sverige sedan införandet av 
Lagen om företagsrekonstruktion.  
 
Vi har även varit i kontakt med Marie Karlsson Tuula som är docent i 
Civilrätt och universitetslektor vid Göteborgs Universitet. Karlsson Tuula 
menar även hon att det är relativt svårt att få tag på statistik i ämnet, den 
statistik som finns visar även på olika siffror beroende på var den kommer 
ifrån. 

4.3 Fallstudier 

Som ett komplement till de intervjuer som vi har genomfört har vi studerat 
fyra företag som har genomgått en rekonstruktion. Vi har i de olika fallen 
studerat rekonstruktionsförloppet och tiden därefter för att undersöka 
eventuella fördelar och nackdelar utifrån olika intressenters perspektiv.  
 
Studien baseras i samtliga fall på rekonstruktörens berättelse och 
ackordsförslag. Dessutom har även artiklar och årsredovisningar använts 
som informationskälla i vissa fall.  Vi har vid studien studerat ett antal olika 
punkter i de olika fallen, vilka är: 
 
• Orsaken till de ekonomiska problemen. 
• Rekonstruktionsåtgärder 
• Uppskattade skillnader mellan rekonstruktion och konkurs. 
• Rekonstruktionens utfall och tiden därefter. 

4.3.1 Klippan AB 

Bakgrund 

Klippan var ett företag som tillverkade finpapper. Deras viktigaste produkter 
var färgat och vitt papper för kontorsbruk och grafisk industri, dessutom 
tillverkades specialprodukter till bland annat böcker, servetter och dukar. 
Klippan var ett av Sveriges äldsta företag med anor från 1600-talet (Dagens 
Industri, 2006a). 
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Orsaken till de ekonomiska problemen 

Under 2004 började Klippan få lönsamhetsproblem på grund av en 
sjunkande orderingång samt en ökande brist på likvida medel. Dessutom 
hade Klippan strukturella problem i organisationen. Problemen var 
relaterade till vissa marknadssegment men man hade också ett lågt 
kapacitetsutnyttjande i de tre pappersbruk som användes för produktionen. 
För att lösa de strukturella problemen beslutades i mars 2005 att Klippan 
skulle lämna den olönsamma marknaden för högbestrukna papper och även 
lägga ned produktionen i Mölndal för att flytta den till bruken i Lessebo och 
Klippan. I samband med nedläggningen sades 250 medarbetare i Mölndal 
upp. För att lösa de finansiella problemen beslutades i maj 2005 att en 
nyemission skulle äga rum och på så vis skulle Klippan få in 200 miljoner 
kronor i juni 2006 (Klippan, 2005). 
 
Klippans finansiella och strukturella situation resulterade i negativ publicitet 
vilket i sin tur ledde till att Klippans leverantörer minskade 
kreditmöjligheterna. Det här ledde till att de likvida medel som Klippan för 
tillfället hade inte bedömdes räcka till juni 2006 då likviden från emissionen 
skulle inkomma. Med ovanstående som bakgrund beslutade Klippans 
styrelse att ansöka om en företagsrekonstruktion, samt att skjuta upp 
emissionen till efter rekonstruktionen (Ibid). 

Rekonstruktionsåtgärder 

Tingsrätterna i Helsingborg och i Mölndal beslutade den 2 juni 2005 om en 
3-månaders rekonstruktion av Klippan fram till den 2 september och Guy 
Lofalk utsågs till rekonstruktör. Rekonstruktionen av Klippan blev inte klar i 
tid och en förlängning av rekonstruktionen på 3 månader beviljades 
(Klippan, 2005). 
 
Den 3-4 november 2005 genomfördes ackordsförhandlingar med Klippans 
borgenärer. Klippan hade tidigare lämnat ett ackordsförslag till sina 
borgenärer, förslaget innebar att de fordringsägare som var berörda skulle 
erhålla betalning motsvarande 37 procent av de totala fordringarna. 
Utbetalningen skulle enligt förslaget ske i etapper, den första utbetalningen 
avsåg 25 procent och skulle äga rum den 31 mars 2006 och utbetalning av 
resterande 12 procent skulle äga rum i juli 2007. Det fanns enligt förslaget 
även en valmöjlighet att endast få 32 procent av fordringen utbetald den 31 
mars och då gå miste om resterande 5 procent. När ackordsförhandlingarna 
ägde rum hade flera av de stora fordringsägarna redan godkänt förslaget. De 
oprioriterade leverantörsfordringar som omfattades av ackordet uppgick till 
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135 miljoner kronor. Därutöver tillkom fordringar till staten osv. (Klippan, 
2005). 
 
Ackordsförslaget antogs av borgenärerna och Klippans rekonstruktion 
slutfördes den 2 december 2005.  

Uppskattade skillnader mellan rekonstruktion och konkurs 

I ackordsförslaget framgick att en konkurs skulle innebära att oprioriterade 
fordringsägare troligtvis skulle få betydligt lägre utdelning för sina 
fordringar, vilket enligt rekonstruktören innebar cirka 8 procent. 
Enligt rekonstruktören i klippan var tillgångarna vid en fortsatt verksamhet 
värda cirka 511 miljoner kronor. Om företaget däremot skulle gå i konkurs 
skulle värdet på samma tillgångar endast vara cirka 244 miljoner kronor 
(Klippan, 2005). 

Rekonstruktionens utfall och tiden därefter 

Strax efter att rekonstruktionen var slutförd meddelade en av Klippans 
största kunder att de avbryter samarbetet med Klippan på grund av deras 
ekonomiska problem. För Klippan innebar förlusten av kunden ett bortfall av 
cirka 250 miljoner kronor i omsättning. Trots en fulltecknad nyemission som 
gav ett tillskott på 198 miljoner kronor fortsatte Klippans ekonomiska 
problem. Resultatet för 2005 blev minus 206 miljoner kronor. Under början 
av 2006 köpte Gösta Welandsson upp mer och mer aktier i Klippan och till 
sist köpte Welandsson ut hela bolaget från börsen då det blev tvångsinlösen 
på de 10 procent av aktierna som Welandsson inte ägde (Dagens Industri, 
2006b). 
 
I juni 2006 meddelade Klippans storägare Welandsson att det inte längre 
gick att finansiera verksamheten och att konkurs var den enda utvägen. 
Anledningen till situationen var en fortsatt negativ lönsamhet, dels på grund 
av att viktiga kunder lämnat företaget och dels på grund av att priserna på 
marknaden sjunkit (Dagens Industri, 2006c). 
  
Konkursförvaltaren valde att avskeda 550 av de 600 anställda. De anställda 
som fick vara kvar skulle arbeta med de produkter som fortfarande fanns 
kvar i lager. Enligt konkursförvaltaren var en stor anledning till att så många 
tvingades gå hem att lönegarantin endast betalas ut en månad om driften 
fortsätter i verksamheten. Om personalen skickas hem får de ta del av 
lönegarantin och konkursboet slipper betala lönen (Dagens Industri, 2006d). 
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4.3.2 Utfors AB 

Bakgrund 

Under 1995 startades UTH Gård Datakommunikation AB av studenter vid 
Uppsala Tekniska Högskola, målet var att studenterna skulle kunna utnyttja 
universitetets datanät hemifrån. Projektet växte sig dock större och målet 
utökades till att erbjuda Internet- och datatjänster till allmänheten. Under 
1996 började företaget leverera Internetanslutningar och företaget bytte i 
samband med det här namn till Utfors. Redan från början hade företaget 
problem i form av svagheter i affärsmodellen och ledningen vilket ledde till 
att företaget i slutet av 1997 befann sig i ett finansiellt kritiskt skede. Som en 
följd av det här genomförs en del förändringar där den största var att anställa 
en ny VD och koncernchef, Jan Werne. Under den här tiden satsades på 
uppringt Internet och Utfors erbjöd som första företag i Sverige kostnadsfritt 
Internetabonnemang, där kunden endast betalade för den tid han var 
uppkopplad. Verksamheten utökades senare till att även erbjuda förvald 
telefoni till lokalsamtalstaxa för samtal till hela Sverige. Under 2000 kom 
Utfors igång ordentligt med den verksamhet som kom att bli företagets 
kärnverksamhet, IP-baserad höghastighetskommunikation för 
företagsmarknaden (Utfors, 2002).  

Orsaken till de ekonomiska problemen 

Utfors verksamhet krävde under flera år stora investeringar och företaget var 
beroende av upplånat kapital. Finansieringen av verksamheten skedde delvis 
genom aktieägare men även till stor del av banklån från ett bankkonsortium 
bestående av åtta banker. Under 2002 uppgick det totala lånet till 765 
miljoner kronor, av totalt beviljad kredit på 1100 miljoner kronor. Under 
2001 omförhandlades villkoren för krediterna och Utfors var tvungna att 
uppnå ett antal nyckeltal för att få utnyttja ytterligare krediter (Emthén, 
2002). 
    
Under 2001 gick en av Utfors största kunder i konkurs vilket resulterade i ett 
kraftigt intäktsbortfall. Dessutom skedde en konjunkturförsämring vilket 
ledde till att Utfors var tvungna att se över sin ekonomiska situation. I slutet 
av 2001 och början av 2002 genomfördes två nyemissioner som tillförde 226 
miljoner kronor till företaget (Emthén, 2002).  
 
På grund av den negativa utvecklingen klarade inte Utfors att nå upp till de 
nyckeltal som bankkonsortiet krävde. I september 2002 meddelades Utfors 
att alla utestående lån från bankkonsortiet var förfallna till betalning. I det 
här läget var Utfors på obestånd (Ibid). 
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Rekonstruktionsåtgärder 

Den 16 september 2002 ansökte Utfors om företagsrekonstruktion hos 
Stockholms tingsrätt och Mats Emthén utsågs till rekonstruktör. Vid 
rekonstruktionstillfället bestod Utfors skulder till största del av 
bankkonsortiets prioriterade fordringar. De tillgångar som fanns i företaget 
kunde endast täcka upp delar av skulderna. Enligt ackordsförslaget som 
presenterades för de oprioriterade fordringsägarna garanteras de 25 procent 
av sina fordringar med betalning senast den 1 juli 2003. Enligt 
rekonstruktionsplanen som upprättades i samband med rekonstruktionen 
bygger en lyckad rekonstruktion i Utfors på att en ny huvudägare som har 
möjlighet att tillföra de resurser som krävs tillträder. Den nya huvudägaren 
bör även ha möjlighet att ta över delar och förhandla till sig underhands 
uppgörelser om skulderna till bankkonsortiet (Emthén, 2002).  
 
I samband med rekonstruktionen minskades personalstyrkan med cirka 130 
tjänster, man rationaliserade och samordnade funktioner och kontor samt såg 
över och minskade övriga kostnader i form av exempelvis lokaler och 
underhåll. Ackordsförslaget godtogs och fastställdes av Tingsrätten den 22 
november 2002, ackordsförslaget och uppgörelser med långivare gjorde att 
koncernens skulder minskade med cirka 1160 Miljoner kronor (Ibid). 

Uppskattade skillnader mellan rekonstruktion och konkurs 

Vid en konkurs skulle de oprioriterade fordringsägarna bli helt utan 
betalning för sina fordringar då de tillgångar som fanns i företaget inte täckte 
de prioriterade fordringarnas värde. Då en rekonstruktion genomfördes 
kunde Utfors istället upprätthålla så kallade ”going concernvärden”, det vill 
säga att kapitalförstöring undveks, vilket ökade de oprioriterade 
fordringsägarnas möjligheter till betalning. Rekonstruktion gav dessutom en 
möjlighet till att på ett smidigt sätt byta ut ledning och nyckelpersoner inom 
företaget (Emthén, 2002).  

Rekonstruktionens utfall och tiden därefter 

Efter förhandlingar gick Telenor in som ny huvudägare i Utfors och tog över 
delar av de skulderna Utfors hade till bankkonsortiet. Utfallet av 
rekonstruktionen blev i och med det här lyckat (Utfors, 2002). 
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4.3.3 Totalteknik i väst AB 

Bakgrund 

Totalteknik i Väst AB hade sitt huvudkontor i Partille men även ett kontor i 
Borås. Totaltekniks verksamhetsområde var i huvudsak el- och 
kylinstallationer, servicearbeten inom el, kyl och bygg, samt 
larmövervakningar av kylanläggningar i butiker och fastigheter (Andersson, 
2005a).  

Orsaken till de ekonomiska problemen 

På grund av förändringar i efterfrågan på bolagets tjänster och produkter 
gick bolaget med förlust 2004. Nytt kapital behövdes i företaget och några 
av delägarna tillsatte tillsammans 316 000 kr i bolaget. Bolaget fortsatte 
dock att gå med förlust och våren 2005 var Totalteknik på nytt i behov av 
nytt kapital. En nyemission genomfördes och en ny delägare kom in i 
bolaget. På grund av den dåliga efterfrågan på företagets tjänster och 
produkter drogs bolaget med för stora kostnader i förhållande till intäkterna 
vilket ledde till likviditets- och soliditetsproblem. Till sist beslutade sig 
Totalteknik för att ansöka om rekonstruktion (Andersson, 2005a). 

Rekonstruktionsåtgärder 

Mölndals tingsrätt beslutade den 16 augusti 2005 om företagsrekonstruktion 
i bolaget och Börje Andersson på Ackordscentralen i Göteborg utsågs till 
rekonstruktör. Företaget hade tidigare gjort vissa förändringar i 
verksamheten, såsom minskning av personalstyrkan, för att förbättra sin 
situation. Men det krävdes ytterligare åtgärder. Rekonstruktören upprättade 
en ackordsbouppteckning som visade en brist av kapital på cirka 1 miljon 
kronor (Ibid). 
 
Rekonstruktören Börje Andersson framställde tillsammans med VD Krister 
Bäck och huvudägaren av företaget Christian Steen, en åtgärdsplan som 
presenterades i samband med borgenärssammanträdet. Åtgärdsplanen 
innehöll följande punkter: 
 

• Bolaget behöver nytt kapital. 
• Förändring av prissättning. 
• Försäljning av bolagets industrifastighet. 
• Utökad bearbetning av befintliga och nya kunder. 
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• Ackordserbjudande till bolagets leverantörer innebärande betalning 
med lägst 25 procent av fordringsbeloppet. 

• Återställa det egna kapitalet till en nivå som lägst motsvarar det 
registrerade kapitalet. 

• Personalminskning måste genomföras för att få ett positivt 
kassaflöde. 

• Fortsatt arbete för att säkerställa en god relation med företagets 
kunder och leverantörer. 

 
De oprioriterade fordringsägarna blev erbjudna betalning motsvarande 50 
procent av deras fordringar. Med betalning senast en månad efter att alla 
fordringsägare godkänt förslaget samt att Tingsrätten fastställt det. 
Finansieringen av ackordet skedde genom att industrifastigheten såldes 
(Andersson, 2005a). 
 
Under rekonstruktionstiden fortsatte bolagets normala verksamhet. 
Personalens löner för tre månader betalades ut med hjälp av den statliga 
lönegarantin och ett factoringavtal tecknades för att öka de likvida medlen 
(Ibid).  

Uppskattade skillnader mellan rekonstruktion och konkurs 

Det bokförda värdet på de totala tillgångarna i Totalteknik uppgick vid 
rekonstruktionstillfället till cirka 7,4 miljoner kronor. Rekonstruktören 
uppskattade att värdet på tillgångarna, exklusive belånade fakturor och 
panträtt, vid en konkurs skulle vara cirka 2,4 miljoner. 
Rekonstruktören bedömde att de oprioriterade fordringsägarna vid en 
konkurs skulle få betydligt lägre utdelning på sina fordringar och dessutom 
vid ett senare tillfälle än vid en rekonstruktion (Andersson, 2005a). 

Rekonstruktionens utfall och tiden därefter 

Rekonstruktionen av Totalteknik blev lyckad och den 1 juni 2006 blev 
Totalteknik förvärvade av ACC Altys som i sin tur är ett helägt dotterbolag 
till Sodexho (Sodexho, 2006).  
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4.3.4 Triflex AB 

Bakgrund 

Triflex AB startade sin verksamhet i Ed 1998. Verksamheten bestod av att 
tillverka emballagematerial till bland annat direktreklam, 
livsmedelsproducenter och verkstadsindustri. Bolaget var ett helägt 
dotterbolag till Triflex Norge AS. 

Orsaken till de ekonomiska problemen 

Anledningen till företagets ekonomiska problem var att de under 2001 
investerade 25 miljoner kronor i en ny tryckpress. Efter investeringen visade 
det sig att efterfrågan på produkterna som kunde tillverkas med tryckpressen 
sjönk kraftigt, vilket medförde att investeringen blev olönsam. Trots att 
företagets orderingång fortsatte att vara stabil eller något stigande så 
resulterade amorteringar på tryckpressen att Triflex fick likviditetsproblem 
och därmed hade svårt att betala leverantörsfakturor i tid. På grund av det 
här blev det även förseningar i leveranser till kunder vilket förvärrade 
likviditetsproblemen (Ibid). 

Rekonstruktionsåtgärder 

När en rekonstruktion inleddes i september 2005 hade Triflex AB allvarliga 
likviditets- och soliditetsproblem. Börje Andersson på Ackordscentralen i 
Göteborg som utsågs till rekonstruktör upprättade en ackordsbouppteckning 
som visade att företaget hade en brist på kapital på cirka 21 miljoner kronor 
(Andersson, 2005b). 
 
I samband med borgenärssammanträdet presenterades en 
rekonstruktionsplan som innehöll följande punkter: 
 

• Bolaget behöver tillgång till nytt kapital och kapitalet kan erhållas 
genom ny ägare. 

• Ackordserbjudande till bolagets fordringsägare innebärande 
betalning med lägst 25 procent av fordringsbeloppet. 

• Ny ägare måste vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma en 
lönsam rörelse.  

• Arbetet under rekonstruktionen skall i första hand inriktas på att 
hitta en investerare med rätt förutsättningar för att driva bolaget 
vidare.  
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De oprioriterade fordringsägarna blev erbjudna betalning motsvarande 25 
procent av deras fordringar, med betalning senast en månad efter att alla 
fordringsägare godkänt förslaget, samt att Tingsrätten fastställt det. Ackordet 
var tänkt att finansieras genom kapitaltillskott från nya ägare (Andersson, 
2005b).  

Uppskattade skillnader mellan rekonstruktion och konkurs 

Rekonstruktören bedömde att de oprioriterade fordringsägarna vid en 
konkurs inte skulle få någon utdelning alls på sina fordringar. Vid fortsatt 
drift genom en rekonstruktion uppskattades värdet på tillgångarna i företaget 
till cirka 17 miljoner kronor. Vid en konkurs uppskattade rekonstruktören att 
värdet på tillgångarna skulle bli betydligt lägre i och med den 
kapitalförstöring som skulle uppstå till följd av konkursen (Andersson, 
2005b).  

Rekonstruktionens utfall och tiden därefter 

Rekonstruktionen av Triflex lyckades på grund av att en investerare som 
kunde tillföra kapital till verksamheten hittades. Klas Hellerström köpte i 
slutet av 2005 upp Triflex och driver det nu vidare under namnet Artinova 
Print (AC-nytt, 2007). 
 
Enligt Hellerström var det en fördel att en rekonstruktion genomfördes 
istället för konkurs. Hellerström menar även att vid en konkurs blir troligtvis 
köpet av verksamheten billigare, men nackdelen är att man förlorar kunder 
och viktiga medarbetare. I dagsläget har Artinova Print 28 anställda, jämfört 
med 14 anställda då rekonstruktionen genomfördes. Dessutom används den 
tryckpress som orsakade de ekonomiska problemen nu för fullt i 
verksamheten, den går för tillfället i 2-skift men användningen av den 
beräknas öka ytterligare (AC-nytt, 2007). 
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5. Analys 

I kapitlet analyserar vi de empiriska iakttagelser vi gjort och sätter de i 
relation till den teori som står till grund för vår studie. I kapitlet redogör vi 
även för vår personliga syn på Lagen om företagsrekonstruktion och 
sammanställer de iakttagelser vi gjort i samband med studien. 

I analysen väver vi samman den förförståelse vi hade rörande 
företagsrekonstruktioner innan studiens genomförande med den nya kunskap 
vi erhållit genom de teoretiska och empiriska studier som utförts.  I samband 
med analysen pendlar vi mellan teori och empiri för att finna eventuella 
likheter och skillnader. Vi analyserar den information som framkommit 
utifrån de forskningsfrågor som sattes upp i kapitel 1 och redogör för våra 
personliga tankar rörande företagsrekonstruktioner. För att sortera ut den 
information som är relevant att ta upp i analysen har vi med kritiska ögon 
studerat all den information som framkommit. I analysmodellen nedan 
redovisas grafiskt hur vi genomfört analysen. Analysen mynnar i det 
följande kapitlet ut i slutsatser där vi ämnar besvara våra tre forskningsfrågor 
samt testa giltigheten i den tes som sattes upp i kapitel 1. 
 
 

Egna tankarLikheter /skillnader 
empiri/mellan teori

Rekonstruktioners 
?utfall

För -/Nackdelar med 
?rekonstruktion? 

Vad krävs för att öka 
antalet  

rekonstruktioner 

Bearbetning av information

Ny Kunskap

EmpiriTeoriFörförståelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys 
 
Figur 3: Analysmodell 
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I vår empiriska studie har det framkommit att banker och myndigheter i 
Borås har liten praktisk erfarenhet av företagsrekonstruktioner. De personer 
som vi har intervjuat har haft en god teoretisk kunskap men de har haft 
relativt lite kontakt med förfarandet i praktiken. Dessutom har vi i samband 
med studien varit i kontakt med Tingsrätten samt Kronofogdemyndigheten i 
Borås men de har angivit att de saknar praktisk erfarenhet kring 
företagsrekonstruktioner. Det här är ett tydligt tecken på att förfarandet inte 
används speciellt flitigt.  
 

5.1 Vad krävs för att antalet rekonstruktioner skall öka? 
 
I samband med de intervjuer vi genomfört har det framkommit att en viktig 
orsak till varför det genomförs få rekonstruktioner är att vi för tillfället 
befinner oss i en högkonjunktur. Alla respondenter vi intervjuat har tagit upp 
det som den viktigaste orsaken. En annan orsak som nämnts är att företagen 
uppmärksammar att de har problem för sent och det enda alternativet som 
återstår är då konkurs. En lösning för att komma till rätta med problemet kan 
vara att öka medvetenheten och kunskapen hos företagen kring 
företagsrekonstruktioner. Det framkommer i både vår teoretiska och 
empiriska studie att medvetenheten kring företagsrekonstruktioner är låg.    
 
Att genomföra en lagreglerad rekonstruktion kostar en hel del pengar och 
många gånger är ägarna av ett företag inte villiga att satsa mer kapital i en 
rörelse de ser fungerar dåligt. Att ägarna inte är villiga att satsa mer pengar 
sänder ut signaler som gör att inte heller kreditgivare är villiga att bevilja 
krediter. Det här gör att en rekonstruktion i många fall omöjliggörs genom 
att det råder kapitalbrist. Så som insolvenslagstiftningen i Sverige idag är 
utformad ser många en fördel med att gå i konkurs framför att genomföra en 
rekonstruktion då man vid en konkurs på ett enklare sätt kan göra sig av med 
personal, avtal och även sina skulder. En konkurs medför även att man på ett 
relativt enkelt sätt kan starta om på nytt i en ny verksamhet. I samband med 
en rekonstruktion är syftet istället att driva den befintliga verksamheten 
vidare och under processens gång komma överens med sina fordringsägare 
och affärspartners, samt att skapa så liten skada som möjligt för sina 
anställda. En rekonstruktion ställer i och med det här högre krav på 
arbetsinsats och engagemang från företagarens sida än vad en konkurs gör. 
 
Vid vår intervju med Ackordscentralen i Borås framkom det att det 
inkommer en del frågor rörande rekonstruktioner. De flesta företagare är 
dock inte medvetna om att det vid en rekonstruktion krävs kapitaltillskott, 
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utan tror att det bara handlar om att förhandla fram ett ackord med 
fordringsägarna. I de fall där det finns förutsättningar för att rekonstruera 
verksamheten är det, enligt Ackordscentralen, om det rör sig om små 
företag, oftast möjligt att genomföra en underhandsrekonstruktion. Det vill 
säga rekonstruktionen genomförs på frivillig basis och förfarandet regleras 
inte av lagen. Det här är ytterligare en orsak till varför det genomförs så få 
lagreglerade rekonstruktioner. 
 
Sedan införandet av Lagen om företagsrekonstruktion har det från 
lagstiftarens sida vidtagits en del åtgärder med syfte att öka antalet 
rekonstruktioner. Bestämmelserna rörande bankernas förmånsrätt har 
ändrats. Förändringen innebar att man sänkte förmånsrätten från 100 procent 
till 55 procent. Syftet med ändringen var att öka bankernas vilja till att 
uppmana ett företag i kris att genomgå en rekonstruktion samt att öka övriga 
fordringsägares möjlighet till att få betalning för sina fordringar. Inget av de 
här syftena kan med facit i hand sägas vara uppfyllt, då bankerna har hittat 
andra sätt att säkra sina fordringar, till exempel genom direktpant och 
factoring. En annan viktig lagändring är att sedan 2005 kan den statliga 
lönegarantin tas i anspråk i samband med en företagsrekonstruktion. Inte 
heller den här lagändringen har gett någon märkbar ökning av antalet 
rekonstruktioner. 
 
Ovanstående åtgärder anser vi, precis som de respondenter vi talat med, 
pekar på att det ligger en hel del prestige i Lagen om företagsrekonstruktion. 
Det är ett förfarande som lagstiftaren gärna ser att företag i kris använder sig 
av istället för att försätta verksamheten i konkurs. De respondenter vi talat 
med tror inte att det dåliga utfallet beror på brister i lagen, utan det ligger 
troligtvis mer praktiska orsaker bakom. Som vi tagit upp tidigare är några av 
de här orsakerna att förfarandet är kostsamt samt att medvetandet om 
förfarandet överlag är lågt. 
 
Det har framförts önskemål om att öka kraven på rekonstruktörernas 
kunskap och att det eventuellt bör införas någon form av auktorisation för 
rekonstruktörer. Som anledning till det här har bland annat angivits att 
andelen rekonstruktioner som får ett lyckat utfall på så sätt kan ökas. Vi 
håller med om ovanstående och tror att det är en bra åtgärd eftersom en 
auktorisation av rekonstruktörerna troligtvis skulle öka medvetandet om att 
förfarandet finns och hur det går till. Vi tror att man därmed inte bara ökar 
kvalitén på de rekonstruktioner som genomförs utan även ökar andelen 
företag som väljer att genomgå en rekonstruktion vid ekonomiska problem. 
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5.2 För- och nackdelar med företagsrekonstruktion 
 
Utifrån olika intressenters perspektiv medför en företagsrekonstruktion en 
del för- och nackdelar. Utifrån gäldenärens perspektiv är fördelarna 
sammankopplade med att denne under förfarandet behåller rådigheten över 
företaget och att det vid en lyckad rekonstruktion inte blir något avbrott i 
verksamheten. Nackdelen är, som tidigare nämnts, att det krävs en relativt 
stor arbetsinsats för att lyckas samt att förfarandet kostar mycket pengar. 
Utifrån de fallstudier vi har genomfört kan vi konstatera att en betydande 
fördel för gäldenären är att dennes tillgångar är betydligt mer värda då 
verksamheten fortsätter. Vid en konkurs sker en kapitalförstörning då 
tillgångar säljs ut till allt för låga priser. Till exempel uppskattade 
rekonstruktören för Klippan att tillgångarna i företaget vid fortsatt drift hade 
ett värde på cirka 511 miljoner kronor medan värdet vid en konkurs endast 
skulle uppgå till cirka 244 miljoner kronor. Dessutom har gäldenären vid en 
rekonstruktion större möjligheter till att behålla sina kunder då det 
fortfarande är en kontinuitet i verksamheten. Vid en konkurs avbryts 
verksamheten, även om verksamheten efter konkursen skulle startas upp på 
nytt kan kunder bli tvungna att byta leverantör på grund av avbrottet i 
verksamheten.  
 
De teoretiska fördelarna för borgenärerna är relaterade till de rättigheter som 
de har vid en rekonstruktion. Borgenärerna har ett stort inflytande på 
borgenärssammanträdena där de har möjlighet att godta ett ackordsförslag 
som gör att de får betalt för en del av sin fordran. Dessutom kan 
borgenärerna ansöka om att rekonstruktionen skall avbrytas om de anser att 
deras rätt äventyras. Utifrån vår studie kan vi konstatera att borgenärernas 
främsta fördelar i praktiken handlar om den utdelning de får på sina 
fordringar. Vid en konkurs blir de oprioriterade fordringsägarna inte sällan 
helt utan betalning efter att de prioriterade fordringsägarna har fått sin del. I 
samtliga fall vi har studerat har rekonstruktören uppgett att de oprioriterade 
fordringsägarna vid en konkurs får betydligt lägre utdelning på sina 
fordringar, om de får någon utdelning över huvud taget. 
 
Även samhället har en hel del att tjäna på att ett företag räddas genom en 
rekonstruktion. Vid en konkurs tas stora belopp i anspråk i form av 
lönegaranti. Lönegaranti betalas ut även vid en rekonstruktion men om 
rekonstruktionen blir framgångsrik skall beloppet betalas tillbaka, vilket den 
oftast inte görs vid en konkurs. Det faktum att företaget efter en lyckad 
rekonstruktion finns kvar och drivs vidare leder även till att staten sparar 
pengar i form av framtida skatteintäkter och att arbetstillfällen inte 
försvinner.  
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5.3 Rekonstruktionens utfall 
 
Utifrån de få rekonstruktioner som genomförts sedan införandet av Lagen 
om företagsrekonstruktion kan utläsas att en stor del av de företag som 
genomgått en rekonstruktion en kort tid därefter försätts i konkurs. De 
respondenter vi pratat med anser att en anledning till det här är att 
rekonstruktionen i många fall ses som ett smidigt sätt att ”bädda för en 
konkurs”. Företagen ser sin möjlighet till att under rekonstruktionen driva 
verksamheten vidare under en kortare tid för att vidta åtgärder som gör att 
konkursen blir så smidig som möjligt. I många fall har det dessutom visat sig 
att företaget saknat den friska kärna i form av en bra affärsidé och goda 
framtidsutsikter som det bedömts ha vid inledandet av rekonstruktionen.  
 
Kreditmarknaden ger idag ett företag stora möjligheter att belåna 
kundfordringar, leasa sina inventarier och maskiner samt att teckna 
direktpant i objekt. Det här är en möjlighet som många gånger utnyttjas av 
företag då de märker att de börjar få ekonomiska problem. Betalningarna av 
kundfordringarna är det som traditionellt ger ett kassaflöde in i en 
verksamhet. Det faktum att många företag innan de genomgår en 
rekonstruktion försökt rädda verksamheten genom att belåna fakturorna, gör 
att de ofta hamnar i ett läge där de drabbas av kapitalbrist igen. Anledningen 
till det här är att banken tar hand om de pengar som flyter in som betalning 
för de belånade fakturorna. 
 
Att ett företag genomgått en företagsrekonstruktion är ett tydligt bevis på att 
företaget haft ekonomiska problem. Vi antog i början av studien att det här 
kunde påverka hur olika intressenter såsom kunder, kreditgivare och 
leverantörer ser på företaget. Det har under studien framkommit att 
intressenternas bild av företaget till stor del beror på vad de bakomliggande 
orsakerna till problemen var. Om det beror på omständigheter i företagets 
omvärld som det inte kunnat råda över, behöver inte en genomgången 
rekonstruktion ses som någon belastning. Vid intervjun med Christina Ljung 
på Handelsbanken framkom det dessutom att det vid en kreditgivning till ett 
företag som genomgått en rekonstruktion spelar stor roll om det är en ny 
eller befintlig kund. Är det en ny kund som banken inte känner till så väl 
ökar försiktigheten om det vid den inledande granskningen framkommer att 
företaget genomgått en rekonstruktion.  
 
Klippan är ett tydligt exempel på att ett företags rykte kan skadas i och med 
en rekonstruktion. Klippan gick i samband med sin rekonstruktion miste om 
en av sina största kunder och förlorade i och med kundförlusten intäkter på 
cirka 250 miljoner kronor. Det här var en starkt bidragande orsak till att 
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Klippan trots genomförd rekonstruktion hade fortsatta ekonomiska problem 
och senare gick i konkurs. 
 
I de fallstudier vi genomfört ser vi att de berörda företagen efter eller under 
rekonstruktionen antingen gått i konkurs eller köpts upp. Utifrån fallen kan 
vi se tendenser på att en rekonstruktion oftast inte lyckas om man inte hittar 
någon utomstående finansiär som är villig att satsa pengar i företaget. Vi tror 
att det här hänger samman med att rekonstruktionen i sig kostar mycket 
pengar. En stor del av det kapital som frigörs i och med rekonstruktionen går 
åt till att finansiera processen. 
 
Det har även framkommit i samband med fallstudierna att, tvärt emot vad 
många företagare verkar tro, ackordsförhandlingen bara utgör en liten del av 
en rekonstruktion. Andra viktiga åtgärder som har vidtagits i de fall vi 
studerat är att sälja eventuella byggnader som företaget äger, titta över sin 
personalsituation, se över prissättning samt att bearbeta nya och befintliga 
kunder. Det är med andra ord viktigt att inte bara se till rent ekonomiska 
aspekter då en rekonstruktion genomförs. Det krävs en bra balans mellan 
både finansiell rekonstruktion och rekonstruktion i sak för att 
rekonstruktionen skall lyckas. 
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6. Slutsats 

I kapitlet redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till genom vår 
studie. Vi besvarar den frågeställning vi satte upp i början av uppsatsen. Vi 
kommer även att redogöra för om tesen som vi har utgått ifrån stämmer eller 
ej. 

Syftet med vår uppsats var att beskriva och analysera anledningen till varför 
så få företag väljer att genomgå en företagsrekonstruktion samt vad som 
krävs för att antalet rekonstruktioner skall öka. Syftet var även att studera 
vilka fördelar respektive nackdelar en rekonstruktion medför utifrån olika 
intressenters perspektiv samt varför så många företag som genomgått en 
rekonstruktion går i konkurs efter rekonstruktionen. Vi ställde i början av 
uppsatsen upp tre frågeställningar som vi nu ämnar besvara. Vilket vi gör 
fråga för fråga nedan. Slutligen kommer giltigheten för den tes som vi har 
utgått ifrån att testas. 

• Vad krävs för att fler företag skall välja att genomgå en 
rekonstruktion istället för att gå i konkurs? 

Vi har kommit fram till att i dagsläget är medvetandet om 
rekonstruktionsförfarandet samt kunskapen om detsamma relativt låg hos 
företagare överlag, det leder till att när företagen söker hjälp är det oftast för 
sent för en rekonstruktion. För att öka andelen rekonstruktioner krävs 
åtgärder som informerar om att möjligheten att genomföra en rekonstruktion 
finns samt hur det praktiskt går till. Samtidigt är konjunkturläget i Sverige i 
dagsläget sådant att det kan antas att många av de företag som hamnar i 
ekonomisk knipa gör det på grund av att de saknar en frisk kärna i 
verksamheten. Vad vi menar med det här är att det kan finnas brister i 
affärsidé eller i hur företaget sköts. Läget blir troligtvis annorlunda vid en 
lågkonjunktur då företag som har en frisk kärna kan hamna i ekonomiska 
problem på grund av lågkonjunkturen. Det här gör att en större andel av 
företagen som hamnat i trångmål är värda att rekonstruera. Vi har under vår 
empiriska undersökning inte kunnat konstatera att det låga antalet 
genomförda rekonstruktioner beror på brister i utformningen av lagen.  
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• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att genomföra en 
rekonstruktion utifrån olika intressenters perspektiv? 

Utifrån ett gäldenärsperspektiv är den tydligaste fördelen att ägarna av 
företaget under en rekonstruktion behåller rådigheten över verksamheten. 
Vid en konkurs kopplas ägarna bort från driften av företaget helt och hållet. I 
och med att företaget drivs vidare under rekonstruktionen blir det inget 
avbrott i verksamheten och de kundkontakter företaget har kan upprätthållas. 
Dessutom undviks en stor del av den kapitalförstöring som uppstår vid en 
konkurs då tillgångar ofta säljs ut till underpriser. Förfarandet kostar dock en 
hel del pengar och kräver en stor arbetsinsats.  
 
Vid en konkurs har de oprioriterade fordringsägarna oftast väldigt små, om 
några alls, utsikter att få betalt för sina fordringar. Vid en rekonstruktion har 
borgenärerna möjlighet att vid en ackordsförhandling godta ett ackord som 
gör att de får betalt för en del av sina fordringar. I samtliga fall som vi har 
studerat har rekonstruktören uppskattat att en konkurs skulle innebära ingen 
eller ytterst låg utdelning till de oprioriterade fordringsägarna. Borgenärerna 
har efter en genomförd rekonstruktion möjlighet att göra fortsatta affärer 
med det rekonstruerade företaget, i och med det här ges en chans att ta 
tillbaka de förluster som uppstod i samband med ackordet. Den här 
möjligheten ges inte vid en konkurs, då företaget upphör helt. Borgenärerna 
har dessutom stort inflytande över en rekonstruktion i form av att de har rätt 
att deltaga vid borgenärssammanträden. På de här sammanträdena har 
borgenärerna bland annat rätt att kräva att rekonstruktionen avbryts om de 
anser att deras rätt äventyras. 
 
Ur ett samhällsperspektiv innebär en rekonstruktion att framtida intäkter 
säkras i form av skatteintäkter och bibehållna arbetstillfällen. Som ett 
exempel på ovanstående kan nämnas rekonstruktionen i Utfors AB där 
rekonstruktören uppskattade att samhället sparade mellan 60-100 miljoner 
kronor jämfört med en eventuell konkurs. Vid en konkurs tas stora belopp i 
anspråk i form av den statliga lönegarantin. Lönegarantin gäller sedan 2005 
även vid en rekonstruktion men då är företaget skyldigt att betala tillbaka 
utbetalt belopp efter genomförd rekonstruktion. Vid en konkurs finns oftast 
inte tillräckligt med pengar i konkursboet för att täcka återbetalning av 
lönegarantin. 
 
Något som kan ses som en nackdel med rekonstruktionsförfarandet, utifrån 
ett borgenärsperspektiv, är att förfarandet kan ta ganska lång tid. I och med 
det här kan borgenären få vänta med att få betalt för sina fordringar. Då 
alternativet ofta är en konkurs, där borgenärerna riskerar att inte få någon 
utdelning alls på sina fordringar, anser vi att det är väl värt att vänta. 
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Vi kan därför inte se några konkreta nackdelar med 
rekonstruktionsförfarandet vare sig ur ett borgenärsperspektiv eller ur ett 
samhällsperspektiv.  

• Varför går så stor del av företagen som genomgått en 
rekonstruktion i konkurs efter att rekonstruktionen är genomförd? 

En förutsättning för att en rekonstruktion skall komma på tal är att företaget i 
fråga har ekonomiska problem. Att genomföra en rekonstruktion kostar 
mycket pengar, som oftast inte finns i företaget. Det här gör att många 
företag innan rekonstruktionen har gjort försök att skaffa kapital genom 
factoring samt att sälja sina anläggningstillgångar för att sedan leasa tillbaka 
dem. I och med det här hamnar de pengar som flyter in i verksamheten efter 
rekonstruktionen inte hos företaget utan hos kreditgivare. Företaget har 
hamnat i en ohållbar situation och drabbas inte sällan kort efter genomförd 
rekonstruktion av likviditetsproblem igen. En annan bidragande orsak är att 
en företagsrekonstruktion, av många företagare, ses som ett smidigt sätt att 
förbereda för en planerad framtida konkurs. De ser sin chans att under en 
kortare period driva verksamheten vidare, med reducerade utgifter, för att 
vidta åtgärder som gör att konkursen blir så smidig som möjligt. Syftet med 
att genomgå en rekonstruktion kan i och med det här från början sägas vara 
felaktigt. Går företaget in i rekonstruktionen med syftet att så småningom 
avveckla verksamheten, är utsikterna små att utfallet blir något annat. 
 
Vi har under arbetets gång utgått från tesen ”Företag väljer hellre att gå i 
konkurs än att genomgå en företagsrekonstruktion” 
 
Det har under studiens gång framkommit att en del företag hellre väljer att 
gå i konkurs framför att genomgå en rekonstruktion, då de ser fördelar med 
att avveckla den gamla verksamheten och starta upp på nytt. Överlag anser 
vi dock att det låga antalet rekonstruktioner inte beror på ovilja från 
företagens sida utan snarare på andra faktorer. Vi hävdar däremot att många 
företag inte har några direkta valmöjligheter. Av olika orsaker har många 
företag endast konkurs som alternativ när de hamnar på obestånd. Orsakerna 
är främst att de saknar det kapital som krävs för att genomföra en 
rekonstruktion samt att de varit för sent ute med att försöka åtgärda 
problemen. Dessutom är det för företag som saknar en frisk kärna ingen idé 
att genomgå en rekonstruktion. Vi förkastar därmed vår tes då den enligt den 
information som framkommit i samband med studien inte har en generell 
giltighet.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har konstaterat att en bidragande orsak till Lagen om 
företagsrekonstruktion har haft låg genomslagskraft, är att Sverige sedan 
lagen infördes har befunnit sig i en gynnsam konjunktur. På grund av 
ovanstående konstaterande skulle det vara intressant om en liknande studie 
genomfördes i tider då konjunkturläget var sämre för att se på hur utfallet ser 
ut då. Vidare vore det intressant med en studie som utgår från lagstiftarens 
perspektiv och fokuserar på dennes bild av hur lagen fungerar.  
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Bilaga 1: Statistik 

Tingsrätter mål, antal inkomna mål 
2007-04-03 
 
Måltyp: 7076 Företagsrekonstruktion 
 
År Antal 
1996:  132 
1997:  191 
1998:  136 
1999:  109 
2000:  111 
2001:  157 
2002:  172 
2003:  166 
2004:  170 
2005:  161 
2006:  129 
 
Källa: Persson & Tuula (2001) och Domstolsverket (2007) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till banker 

• I vilken utsträckning har du praktiskt kommit i kontakt med 
företagsrekonstruktioner? 

• Hur ser man som kreditgivare på ett företag som genomgått en 
företagsrekonstruktion? Ökar kraven på säkerheter o.s.v.? 

• Under 2005 ändrades reglerna för bankernas förmånsrätt, enligt 
förarbetena till lagen var syftet att förbättra förutsättningarna för 
företagsrekonstruktioner. Anser du att syftet med lagändringen har blivit 
uppfyllt? Om inte, vad beror det på?  

• Vad anser du är anledningen till att så få företagsrekonstruktioner 
genomförs? Beror det på ovilja från företagens sida eller är det lagen 
som omöjliggör det? Har bankerna som kreditgivare någon roll i att så få 
rekonstruktioner genomförs? 

• Vad är skillnaden för er som kreditgivare om företaget går i konkurs 
kontra om en rekonstruktion genomförs? 

• Vad tror du om framtiden angående företagsrekonstruktioner? Kommer 
lagen ändras eller kommer möjligheten att genomföra en lagreglerad 
rekonstruktion rent av att tas bort? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Ackordscentralen 

• Kan ni ge en kort beskrivning av Ackordscentralen och er roll vid en 
företagsrekonstruktion? 

 
• Hur mycket jobbar ni praktiskt med rekonstruktioner? 

• Hur bedömer ni om ni ska åta er ett ärende rörande rekonstruktion? Hur 
avgör ni om företaget har utsikter att lyckas i framtiden o.s.v? 

• Vem är det generellt som ansöker om en rekonstruktion? Borgenär eller 
gäldenär? 

• Vad anser ni är anledningen till att så få företagsrekonstruktioner 
genomförs och att de som genomförs ofta misslyckas?  

• Hur uppfattas ett företag som genomgått en rekonstruktion av sin 
omgivning (leverantörer, kreditgivare osv.)? 

• Vilken åtgärd är vanligast vid en rekonstruktion? Finansiella eller 
operativa åtgärder? 

• Vad anser ni om rekonstruktörens roll i samband med en rekonstruktion? 
Kan man öka antalet lyckade rekonstruktioner genom att ställa högre 
krav på rekonstruktören? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att det finns med att 
genomföra en rekonstruktion utifrån gäldenärens perspektiv? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att det finns med att 
genomföra en rekonstruktion utifrån borgenärens perspektiv? 

• Vad tror ni om framtiden angående företagsrekonstruktioner? Kommer 
lagen ändras eller kommer möjligheten att genomföra en lagreglerad 
rekonstruktion rent av att tas bort? 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
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både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
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affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
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företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
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Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
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Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
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informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

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

Internet: http://www.hb.se 
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