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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Företagsrekonstruktioner är sällan använda trots att de ger en samhälls-
ekonomisk vinst genom att bidra med fler arbetstillfällen och genom att 
rädda affärsverksamheter. Tidigare studier har kritiserat lagen som regle-
rar företagsrekonstruktioner och även rekonstruktionsprocessen i sig. 
Studien undersöker inte varför en rekonstruktion inte fungerar utan fo-
kuserar på ett företag som faktiskt har överlevt en rekonstruktion. Hur 
ser rekonstruktionsprocessen ut, vilka faktorer påverkar, hur används re-
dovisningens information och ifall nyckeltalen kan indikera på en framti-
da betalningsoförmåga, är problemfrågor som studien kommer att 
behandla. 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att identifiera och belysa de informationskällor som till-
lämpas under rekonstruktionsprocessen. Ett delsyfte är att identifiera varje enskild 
faktor; juridisk information, redovisningens information och företagsledningens roll. 

Metod: Syftet har besvarats genom en fallstudie av ett specifikt företag och en 
triangulär insamlingsmetod har använts. Den består av en kvalitativ in-
tervju med ekonomidirektören, juridiskt material från Jönköpings tings-
rätt samt uträkningar av nyckeltal.  

Slutsats: Studiens slutsats visar att en rekonstruktionsprocess består av en ansö-
kan om rekonstruktion, val av rekonstruktör, uppförande av rekonstruk-
tionsplan, genomförande och slutligen uppfyllande av rekonstruktionens 
syfte. Dessa delar inkluderar en juridisk-, lednings- och ekonomisk pro-
cess. Juridiken sätter begränsningar medan ledningen skapar möjligheter. 
Redovisningen tillämpades vid värdering av Snickar-Per och visade den 
ekonomiska utvecklingen under perioden 2004-2008. De nyckeltal som 
visar på lönsamhet ger de tidigaste tecknen på en illikvid situation medan 
de kortfristiga måtten för finansiell balans reagerar senare på att företaget 
är i en ekonomisk kris. 
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Abstract  
 

Background:   Reconstructions of companies are rarely used even though they 
provide a socio-economic benefit by generating more jobs and 
saving business activities. Previous studies have criticized the law 
which governs business reconstructions and also the reconstruc-
tion process itself. Our study will not examine why reconstruc-
tions does not work, but has chosen to focus on a company that 
has actually survived a reconstruction. What is included in the re-
construction process, what factors affect the process, how is ac-
counting information used, and if the key ratios can verify a fu-
ture financial crisis, are problems that the essay will deal with. 

 

Purpose: The main purpose is to identify and elucidate the key sources of information 
in a process of reconstruction. A side purpose is to identify each particular 
factor; juridical information, accounts, and the role of management. 

Method:  The purpose has been answered by a case study of a specific 
company and a triangular collection method has been used. This 
method consists of an interview with the chief financial officer, 
juridical materials from the district court of Jönköping and calcu-
lations of key ratios.  

Conclusion:  The conclusion shows that a reconstruction process consists of 
an application for reconstruction, election of the administrator, 
the construction of the rescue plan, implementation, and finally 
the fulfillment of the reconstruction purposes. These elements 
include juridical, managerial, and economic processes. Jurispru-
dence confines while leadership creates opportunities. Accounts 
conform to valuation and shows economic development. The 
key ratios which are measuring the profitability show early signs 
of an illiquid position. While the short-term measures of financial 
balance gives later indications of economic crisis in the company.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel består av åtta delar och är utgångspunkt för studien. I bakgrunden får läsaren en kort histo-
risk överblick av hur insolvensrätten utvecklats samt vissa problemområden som finns med nuvarande lag-
stiftning. Denna fallstudie behandlar ett specifikt företag, Snickar-Per, varför företaget presenteras i kort-
het. Därefter följer problemdiskussion och problemfrågor som leder fram till studiens huvudsyfte. Därefter 
följer definitioner på nyckelbegrepp samt en dispositionsmodell som visar hur studien är disponerad. 

1.1 Bakgrund 
En företagsrekonstruktion är ett juridiskt förfarande. Det innebär att företag som är insol-

venta och i behov av likvida medel kan ansöka om företagsrekonstruktion. På så sätt kan de 

undvika att hamna i konkurs under en viss tid (Persson & Tuula, 2001). En företagsrekon-

struktion kan bestå av flera olika delar, exempelvis åtgärder för att öka försäljning, kost-

nadsbesparingar, organisationsförändringar och nedskrivningar av skulder. Ackord är ofta 

en del av företagsrekonstruktionen men det är inte nödvändigt. (Österholm, 2002) 

I början på 1990-talet genomgick det svenska banksystemet en finansiell kris. En av de 

främsta orsakerna var avreglering av kreditmarknaden vilket ledde till hård konkurens bland 

finansinstituten och utlåningen ökade kraftigt (Persson & Tuula, 2001). Samtidigt steg anta-

let konkurser. I många fall var dessa konkurser ett steg i att rekonstruera verksamheten. 

Dock fortsatte rekonstruktioner genom offentligt ackord att ligga på en låg nivå. (Persson 

& Tuula, 2000) 

De tidigare systemen och de lagar som fanns för att reglera obestånd var otillräckliga. Före-

tag som var värda att räddas sattes i konkurs antingen för sent för att rädda verksamheten 

eller för sent för att borgenärer och ägare skulle kunna maximera utdelning. Det var inte 

enbart i Sverige som det fanns kritik mot insolvensrätten utan det var även ett internatio-

nellt fenomen. Därför tillsattes 1988 den så kallade Insolvensutredningen för att utreda re-

konstruktionsförfaranden och 1992 kom de med sitt betänkande (Eisenberg, 1995).  Lagen 

om företagsrekonstruktioner 1996: 764 (LFR), infördes den 1 september 1996.  Målet med 

lagen är att skapa förutsättningar för sanering av livskraftiga företag och minska antalet 

konkurser. Lagen syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma företag som 

hamnat i ekonomisk kris (Persson & Tuula, 2000). 

Det finns tre huvudsakliga skäl till uppkomsten av LFR. Det första är att konkurser an-

vänds i syfte att återuppbygga företag i större utsträckning än vad som antogs av statsmak-

terna. När konkurs används i stället för exempelvis Ackordslagen (AckL) blir kostnaden för 
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staten mycket större. Orsaken till detta är den statliga lönegarantin. På så sätt är det mer 

lönsamt att gå i konkurs för företag än att göra en ackordsuppgörelse. Det andra skälet är 

att när ett företag går igenom en konkurs går de ekonomiska riskerna som gäldenärens bo-

lag bär, över till borgenärerna. Det tredje och sista skälet är frånvaron av åtgärder för att 

ändra verksamheters inriktningar eller företagsledningar. (Persson & Tuula, 2001) 

Nedan följer sex problem med LFR som tros vara bidragande faktorer till förfarandets 

blygsamma användning: 

1. Tidigare forskning anger att orsaken till det låga antalet rekonstruktioner är på grund av 

att företag ofta ansöker om rekonstruktion för sent. (Persson & Tuula, 2001)  

2. Ett annat problem kan vara att många fordringsägare tänker på rekonstruktionen som en 

simplare version av konkurs och väljer därför att inte ansöka om rekonstruktion. Kritiker 

har pekat på det faktum att statens lönegaranti inte ingår i en rekonstruktion. (Persson & 

Tuula, 2001) Ett förslag till lönegaranti även inom rekonstruktioner har gjorts och det träd-

de i kraft den 1 juni 2005 (Lönegarantilag, 1992:492). 

3. Den tidsperiod som företagsrekonstruktioner pågår under är en annan kritisk fråga. En-

ligt 4 kapitlet 8 § LFR ska en företagsrekonstruktion förfara under tre månader vilket anses 

vara alltför lång tid. Den osäkerhet som uppstår bland kunder och leverantörer beträffande 

reglerna i LFR gör att många av de inblandade företagen vägrar att göra affärer med gälde-

nären. (Persson & Tuula, 2001) 

4. LFR och dess åtgärder anses vara för dyr. (Persson & Tuula, 2001) 

5. Ytterligare problem med LFR är att det krävs mer än betalningsuppgörelser (ackord) då 

företag har hamnat i en ekonomisk kris för att få en effektiv rekonstruktion. (Persson & 

Tuula, 2001) 

6. I förarbeten till LRF framgår det att lagen lämpar sig bäst för medelstora och större före-

tag. Det är en stor nackdel eftersom det stora antalet konkurser i Sverige vanligtvis rör 

mindre företag. (Persson & Tuula, 2001) 

Som nämnts ovan finns det en hel del kritik och problem angående tillämpningen av LFR. 

Därför har en motion om en ny insolvenslagstiftning föreslagits. Den ska vinna laga kraft 

den 1 januari 2012 (SOU, 2010). Men LFR är fortfarande den gällande lagen och kommer 

att vara fokus i denna avhandling. 
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1.2 Presentation av Snickar-Per AB 
Denna studie har valt att följa Snickar-Per AB 556136-4158 under deras företagsrekon-

struktion. Deras verksamhet består av dörrtillverkning i Hånger, Värnamo. Snickar-Per äg-

des tidigare av Holmer Holding AB 556277-2201 och samma bolag ägde även systerbola-

get, Moddörren AB 556151-7110. I samband med Snickar-Pers ansökan om företagsrekon-

struktion den 13:e december 2005 ansökte också systerbolaget om rekonstruktion. 

Vid tidpunkten då ansökan om företagsrekonstruktion gjordes befann sig Snickar-Per i en 

sådan situation där företaget inte kunde fortsätta drivas utan tillskott av likvida medel. Bo-

laget önskade därför att inom ramen för rekonstruktion utreda omstruktureringsfrågor och 

frågor rörande kapitalisering av företaget.  

Efter rekonstruktionsutbrottet visade flera spekulanter intresse och vände sig till rekon-

struktören. Till sist träffades ett avtal om att Inwido Sverige AB 556583-4693 skulle överta 

samtliga aktier Holmer Holding AB det vill säga moderbolag till både Snickar-Per och 

Moddörren AB. Ett krav från Inwido var att det 50 procentiga ackordet gick igenom, vilket 

gjorde att Inwido första kvartalet 2006 var nya ägare till Holmerkoncernen. (Jönköpings 

Tingsrätt, Ä 3397-05)  

Nedan presenteras en figur över koncernen som Snickar-Per är en del av idag. Ratos, som 

är ett börsnoterat bolag, äger Inwido AB till 97 procent. Inwido Sverige AB är i sin tur ett 

dotterbolag till Inwido AB tillsammans med 8 andra bolag (Inwido: Norge, Danmark, Fin-

land, Ryssland, UK., Irland, Home Improvement och Supply). I Inwido Sverige AB finns 

flera olika varumärken däribland Diplomatdörrar, Elitfönster, Allmogedörrar och även 

Snickar-Per.  

Under räkenskapsåret 2007 ändrar bolaget Snickar-Per namnet till Hångerdörren AB i vil-

ket namn verksamheten bedrivs idag. (Årsredovisningar Snickar-Per AB, 2004-2008)  
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Figur 1-1 Inwidokoncernen (konstruerad av författarna) 

1.3 Problemdiskussion  
LFR har varit i bruk i fjorton år och det har konstaterats att den i vissa fall inte har kunnat 

leva upp till sina förväntningar. Tidigare forskning visar också att förfarandet sällan är an-

vänt (Persson & Tuula, 2000). Under en period på fyra år (1996-2000) gjordes endast 593 

ansökningar om rekonstruktion jämfört med 25 879 konkurser under 1997 till 1999. En av 

flera nackdelar med LFR är att endast 23 procent av de företag som genomgår en rekon-

struktion överlever. Resten går i konkurs. (Persson & Tuula, 2001) 

En företagsrekonstruktion är unik för varje enskilt fall, men alla agerar inom vissa ramar 

och regelverk. För att förtydliga problemdiskussionen, kan ett exempel vara SAAB:s VD 

och hans insatser under SAAB:s egen rekonstruktion. Hade SAAB:s rekonstruktion gett 

samma resultat om någon annan hade varit VD? Hur stor roll kan en enskild persons enga-

gemang och motivation spela under en rekonstruktion? Vilka faktorer påverkar rekonstruk-

tionen? 

Behovet av rekonstruktionen samt hur rekonstruktionen genomförs är beroende av infor-

mation och kompetens. En rekonstruktion kan anses bestå av både en juridisk process och 

en företagsledningsprocess. Den juridiska processen definieras av lagar och de bestämmel-

ser som begränsar en rekonstruktionsprocess. Ledningsprocessen är de begränsningar och 

möjligheter som rekonstruktören och ledningen sätter. Den juridiska processen är tydligare 

än ledningsprocessen. Definitionen på process i denna studie är en kedja av aktiviteter i syf-

te att förändra. Hur redovisningens information används, hur juridiken används och hur 

ledaren agerar. En rekonstruktions handlingar är aldrig fria, utan begränsas av flera faktorer 
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exempelvis moral, juridik och andra intressenter. Det är svårt att veta hur processen ser ut, 

hur processen formas beroende av informationen och hur ansvariges kompetens påverkar 

processen. Studien kommer att undersöka rekonstruktionsprocessen i ett unikt företag. 

1.4 Problemfrågor 

Tidigare forskning fokuserar främst på varför företagsrekonstruktioner inte utnyttjas i stör-

re utsträckning och varför så få av de utförda rekonstruktionerna har varit framgångsrika. 

Denna studie är inte intresserad av att utforska varför rekonstruktioner inte fungerar utan 

vill undersöka varför de fungerar och hur de kan användas för att få företag att överleva 

under finansiella kriser samt vilka faktorer som påverkar rekonstruktionen. Studien fokuse-

rar på rekonstruktionsproblem och adresserar följande frågor. 

 

Huvudfråga i studien är:  

• Vilka aktiviteter genomförs under rekonstruktionsprocessen?  

Delfrågor i studien är: 

• Vilka faktorer påverkar rekonstruktionen?  

• På vilket sätt tillämpas redovisningens information för att genomföra rekonstruk-

tionen?  

• Vilka faktorer påverkar rekonstruktörens ansvar?  
 

1.5 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att identifiera och belysa de informationskällor som tillämpas under rekon-
struktionsprocessen. Ett delsyfte är att identifiera varje enskild faktor; juridisk information, redovisnings 
information och företagsledningens roll. 

 

1.6 Avgränsning 
Studien belyser en fallstudie av ett företag genom juridisk information, ekonomisk informa-

tion samt intervju med ekonomidirektören. Snickar-Per AB är ett unikt företag och resulta-

ten går därför inte att generalisera. 
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1.7 Definitioner av nyckelbegrepp 
Följande begrepp är viktiga och ofta förekommande i studien.  

 

Ackord  Fordringsägarna godkänner att deras fordringar skrivs ner till 

viss procent (Österholm, 2002). 

Due diligence  Undersökning av ett företag för en köpares räkning. Syftar 

till att ge köparen bättre vetskap om företaget.              

(Grant Thornton, 2010) 

Illikvid  Bristande likviditet. Inte någon konkursgrund i sig men kan 

medföra att gäldenären kommer på obestånd. (Heuman, 

2009) 

Insufficiens  Skulderna är större än tillgångarna. Ingen grund för konkurs 

till skillnad från obestånd/insolvens. (Ekonomiverket, 2010) 

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år (Thomasson et al., 2004). 

Lönegaranti Ett skydd för dem som inte fått sin lön utbetald. Garantin 

gäller vid konkurs och företagsrekonstruktion. Garantin be-

talas ut av Länsstyrelsen men innehåller vissa begränsningar i 

rätten till ersättning. (Kronofogden, 2010) 

Obestånd/Insolvent  När gäldenären inte kan betala sina skulder och det inte är 

endast en tillfällig oförmåga (Bergström, 2002). 

Offentligt ackord  Ackord inom företagsrekonstruktionsprocessen. För att ett 

offentligt ackord ska accepteras krävs ej samtycke av alla, 

utan endast viss majoritet av fordringsägarna. (Österholm, 

2002) 

Oprioriterad borgenär En borgenär som har en fordran för vilken säkerhet inte 

ställts. Fordringar kan säkras genom bland annat pant och 

inteckningar. (Europeiskt Rättsligt Nätverk, 2007) 

Ramavtal  Avtal som ingås med en eller flera upphandlade myndigheter 

och en eller flera leverantörer. Syftet är att fastställa villkoren 
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för senare fördelning av avtal under en given tid. (Konkur-

rensverket, 2010) 

Rekonstruktion Ett juridiskt förfarande där bolag som hamnat i ekonomiska 

svårigheter kan rekonstrueras och på så sätt få skydd mot 

konkurs under en viss tid (Persson & Tuula, 2001). Rekon-

struktionen kan innebära olika åtgärder såsom nedskrivning 

av skulder, ökning av försäljning samt ackord (Österholm, 

2002).  

Rekonstruktör Sakkunnig person som utreder företagets ekonomiska situa-

tion och bedömer hur företaget på lång sikt skall bli mer 

lönsamt (Heuman, 2009).  

Underhandsackord  Frivillig överenskommelse där fordringsägaren avstår från en 

viss del av fordringen. Alla fordringsägare måste acceptera 

ackordet för att det ska gälla. (Österholm, 2002) 
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1.8 Dispositionsmodell 
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Kapitel 2 

Metod 

Kapitel 4 

Resultat 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 

I introduktionen presenteras bakgrunden till studien, pro-
blemdiskussion samt problemfrågor. Här presenteras även 
studiens syfte. Eftersom det är en fallstudie på ett specifikt 
företag följer sedan en presentation av det utvalda företaget. 
Slutligen förklaras nyckelbegrepp samt en dispositionsmo-
dell av studien. 

I metoden introduceras läsaren till olika undersökningsme-
toder. En interaktiv ansats och en triangulär datainsam-
lingsmetod används. Triangulära data är både kvalitativ och 
kvantitativ. Kapitlet berör även de viktiga begreppen reliabi-
litet och validitet och avslutas med kritiska tankar kring me-
todvalet.  
 

I referensramen presenteras den litteratur som ligger till 
grund för analysen. Den första delen inleds med principal- 
agentteorin och ansvarskyldighet och förtroende. Nästa ka-
pitel skildrar en företagsrekonstruktions faser, olika perspek-
tiv på lagstiftningen samt ackord och konkurs. Det sista ka-
pitlet redogör för redovisningens roll samt viktiga nyckeltal 
och hur de beräknas.  

 
I resultatet sammanfattas informationen från de empiriska 
undersökningarna. I första kapitlet presenterar intervjun 
med Stefan Carlson tillsammans med det juridiska materialet 
från Jönköpings tingsrätt. Det andra kapitlet visar en sam-
manställning av resultatet från de utvalda nyckeltalen.  

 

I analysen jämförs resultaten från de empiriska undersök-
ningarna med teorierna från referensramen för att kunna be-
svara de uppställda problemfrågorna.  

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. De 
är baserade på problemformuleringarna och utifrån dessa 
har studiens syfte besvarats. Slutligen presenteras förslag på 
framtida studier. 
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2 Metod  
Detta kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt. En interaktiv forskningsmetod och en triangulär data-
insamlingsmetod används. Triangulära data är både kvalitativ och kvantitativ och består av intervju med 
ekonomidirektör, juridiskt material från Jönköpings tingsrätt samt information från Snickar-Pers årsredo-
visningar. Kapitlet berör även de viktiga begreppen reliabilitet och validitet och avslutas med kritiska tan-
kar kring studiens metodval.  

2.1 Undersökningsmetod 
Det finns två huvudsakliga forskningsmetoder inom redovisningen, deduktiv och induktiv 

metod. Den deduktiva metoden testar principer och normer och relationer med praktiken 

medan induktiva metoden börjar med en studie av praktiken. (Saunders, Lewis & Thorn-

hill, 2007) I användandet av en deduktiv metod anses objektiviteten stärkas genom att utgå 

från befintliga teorier och allmänna principer för att testa hypotesen. (Patel & Davidson, 

2003) Vid induktiv metod är data insamlad och en teori utvecklad som ett resultat av data-

analysen (Saunders et al., 2007).  Genom att använda en induktiv metod bildas teorier med 

faktisk kunskap (Arbnor & Bjerke, 2008). En induktiv metod kan vara mer begränsad i sin 

omfattning. En risk med att använda deduktiv metod är att utgå från redan existerande teo-

rier vilket kommer att påverka resultatet och förhindra nya upptäckter. Genom att använda 

induktiv metod minskas den risken. (Patel & Davidson, 2003) I denna fallstudie kommer 

en interaktiv metod användas vilket är en kombination av induktiv och deduktiv forsk-

ningsmetod. Detta eftersom det är en fallstudie av ett unikt företag, samtidigt används tidi-

gare studier om företagsrekonstruktioner. 

Forskningsprojekt görs med olika syften. Dessa är utforskande, beskrivande och förklaran-

de. Studier som bildar orsaksförhållanden mellan variabler kan mycket väl kallas för förkla-

rande studier. Här läggs tyngden på att studera situationer eller problem för att kunna för-

klara förhållandet mellan variabler. (Saunders et al., 2007) Denna studie behandlar alla 

forskningssyftena. Detta eftersom alla studier till viss del är utforskande. Studien kan även 

anses vara beskrivande då ett specifikt företags företagsrekonstruktion undersöks. Studien 

är förklarande då den undersöker olika processer i en unik fallstudie. Hur data samlas in, 

bearbetas och analyseras avgör huruvida studien är kvalitativ eller kvantitativ (Patel & 

Davidson, 2003). Denna studie kommer att använda både kvalitativ och kvantitativ data. 
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2.2 Fallstudie  
En fallstudie lämpar sig väl för en studie av processer i en företagsrekonstruktion. Saunders 

et al. (2007) definierar en fallstudie som en strategi för forskning som involverar en empi-

risk undersökning av ett särskilt nutida fenomen inom studiens verklighet, genom att an-

vända flera källor av bevis. Inom en fallstudie är gränserna mellan fenomenet som under-

söks och sammanhanget som fenomenet studeras inom inte klart stadgade. Det är alltså 

upp till författaren att forma förhållandet till existerande teori för att demonstrera en breda-

re signifikans av fallstudiens upptäckter. Fallstudier är av intresse för att få en stor förståel-

se av sammanhanget av studien och processen som är uppförd. Fallstudier har framgång då 

frågor som varför, vad och hur ska bli besvarade. För den här typen av undersökning an-

vänds oftast förklarande eller utforskande perspektiv som forskningsstrategi. Datainsam-

lingsmetoden som används kan vara skiljd och troligen använd i kombination. Exempelvis 

kan intervjuer, observationer, dokumentäranalys och även enkäter användas. Vid använ-

dandet av en fallstudie kommer troligtvis triangulära flerfaldiga källor av data att behövas.  

Triangulär refererar till användandet av olika datainsamlingsmetoder inom samma studie 

för att försäkra sig om att den insamlade informationen berättar det du tror den berättar. 

(Saunders et al., 2007) Darmer & Freytag (1995) talar om triangulering som en datainsam-

lingsmetod och innebär att kombinera både kvalitativa och kvantitativa tekniker som när-

mar sig problemställningen. Genom att använda sig av flera vinklar på studien förbättras 

analysresultatets validitet. (Darmer & Freytag, 1995) Denna studie kommer att fokusera på 

tre olika empiriska delar. Dessa delar är intervju med Stefan Carson, juridiskt material från 

Jönköpings tingsrätt och årsredovisningar (2004-2008) från Snickar-Per och refereras till i 

figur 2:1 nedan. 

                                                 Intervju 

 

   

 

 

 

Juridiskt material        Årsredovisningar  



Företagsrekonstruktion ‐ En fallstudie av processen     Sebenius & Vernersson 

 

  11 

Figur 2-1 Triangulär över empiriska materialet (konstruerad av författarna)  

 

Det finns olika typer av fallstudier. Singel- eller flerfaldig studie och holistisk- eller inbäd-

dad studie. Singelstudie används när ett kritiskt, extremt eller unikt fall undersöks. Flerfal-

diga studier inkluderar mer än ett fall och används för att försäkra sig om resultaten från 

det första fallet gäller även i andra fall. Flerfaldiga studier anses vara att föredra och vid va-

let av en singelstudie bör det ges en stark motivering för det valet. Holistisk eller inbäddad 

studie refererar till enheten av analys. Exempelvis kanske fallstudien görs inom en organisa-

tion där forskaren varit anställd, om forskningen berör enbart organisationen som helhet, 

är undersökningen holistisk. Undersöks även dotterbolag i studien inkluderar studien flera 

enheter och anses vara en inbäddad studie. En fallstudie är en bra metod för att utforska 

existerande teori. En väl genomförd studie kan utmana existerande teori och utgöra en käl-

la för nya forskningsfrågor. (Saunders et al., 2007) Denna studie är en holistisk singelstudie 

eftersom endast ett företag är undersökt och enbart den organisationen som helhet berörs. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med att söka efter ett företag som passade in på kriterierna; ett företag 

som genomgått en företagsrekonstruktion och som fortfarande bedrev sin verksamhet. 

Dessutom skulle företaget helst finnas i närheten av Jönköping. Till en början försöktes ett 

företag hittas genom databasen Affärsdata, men snart insågs att det skulle bli svårare än så. 

Bolagsverket kontaktades som vidarebefordrade till ett företag vid namn Soliditet, men 

utan framgång. Slutligen var tingsrätten i Jönköping en hjälpande hand där information 

som söktes kunde hittas. Eftersom företagsrekonstruktioner inte är vanligt förekommande 

och eftersom procentandelen företag som faktiskt ”överlever” är ännu mindre kunde Jön-

köpings tingsrätt hjälpa till med namnen på de företag som varit aktuella för rekonstruktion 

vid Jönköpings tingsrätt. Ytterligare krav var att rekonstruktionen skulle var klar sedan någ-

ra år tillbaka eftersom ett före, efter och underperspektiv önskades för att se hur nyckelta-

len förändrades. Valet blev mycket enkelt då det enbart var Snickar-Per som fortfarande 

idag har verksamhet.   

2.3.1 Olika typer av empiri 
Den empiriska undersökningen består av tre delar; 1. Juridiskt material 2. Årsredovisningar 

och 3. Intervju. Genom att göra en intervju kopplas det juridiska materialet och årsredovis-

ningarna samman och belyses. En viktig del av empirin har varit det juridiska material som 
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varit tillgängligt via tingsrätten i Jönköping. Genom dessa handlingar kunde hela Snickar-

Pers rekonstruktion följas från att de ansökte om företagsrekonstruktion den 13:e decem-

ber 2005 till att den ansågs avslutad den 15:e maj 2006. Ansökningsprocessen, val av rekon-

struktör, uppförande av rekonstruktionsplan, ackordsbeslut och slutligen företagsöverlåtel-

sen har kunnat följas. Också fem av Snickar-Pers årsredovisningar under åren 2004-2008 

har studerats för att få en uppfattning om hur nyckeltalen föll ut, innan, under och efter re-

konstruktionen. Ett nyckeltal erhålls genom att relatera poster från balansräkning och resul-

taträkning till varandra. Nyckeltalen är uppdelade efter kortsiktigt mått på finansiell balans, 

långsiktigt mått på finansiell balans samt lönsamhet. Vid undersökning av den finansiella 

balansen i företaget är det främst kapitalstrukturen som undersöks (Carlsson, 2004). Hur 

tillgångarna i företaget är betalade har undersökts. Är det ägarna som tillskjutit kapital eller 

främmande kapital i form av lån? En annan avgörande faktor är om det finns tillräckligt 

med likvida medel och om Snickar-Per kan betala sina kortfristiga skulder. För att avgöra 

det har det bland annat använts nyckeltal; kassalikviditet, soliditet samt skuldsättningsgrad. 

Utan lönsamhet kan ett företag ej existera på lång sikt och lönsamhetsmåtten beskriver hur 

effektivt företaget använder sina resurser för att skapa vinst (Carlsson, 2004). Därför analy-

seras Snickar-Pers lönsamhet utifrån olika mått av räntabilitet samt vinstmarginal. Sista de-

len av empirin var intervjun med Stefan Carlson, ekonomidirektör på Inwido Sverige AB. 

Mötet med honom gav inblick i Snickar-Pers rekonstruktion men bidrog också till en god 

bild av varumärket Snickar-Per samt vart Snickar-Per är idag, fyra år efter rekonstruktio-

nens avslut.  Tillsammans utgör dessa tre delar av empirin en bra grund för en framtida 

analys. 

2.3.2 Juridiskt material 
Det juridiska materialet är hämtat från Jönköpings tingsrätt och är offentliga handlingar. 

Tingsrättshandlingarna består av protokoll och redogörelser från tingsrätten, Snickar-Per, 

samt advokatfirman. Handlingarna har genomlästs och sammanfattats i resultatdelen. De 

har varit ett bra komplement till intervjun då respondenten i vissa fall inte kunnat ge detal-

jerade svar på de frågor som ställts. Materialet har givit en förståelse för rekonstruktions-

processens delar och bidragit med mer detaljerad information om rekonstruktion. I resul-

tatavsnittet har informationen från tingsrätten vävts samman med intervjusvaren.  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2.3.3 Balansräkning och resultaträkning 
Informationen från redovisningen har många användare och finns i flera syften. Balans- 

och resultat räkning finns varje år presenterad i en årsredovisning och finns sedan bevarad i 

flera år. Informationen kan användas i olika syften såsom, budget, nyckeltal och i relation 

med banken. Nyckeltal reflekterar bäst redovisningen över tiden eftersom de visar historisk 

information. 

Årsredovisningarna har hämtats från databasen Affärsdata. Information från årsredovis-

ningarna hämtades för perioden 2004-2008 och avser kvantitativ data (Årsredovisningar 

Snickar-Per AB, 2004-2008). På sidan redovisas kungörelser och olika tingsrättsbeslut ex-

empelvis alla företag som ansökt om företagsrekonstruktion. Enligt Artsberg (2005) kan 

årsredovisningar räknas som primärdata. Att årsredovisningarna har granskats av en revisor 

ger dem högre trovärdighet. Anledningen till valet att använda årsredovisningar från fem 

olika år var för att undersöka om några förändringar kan ses innan, under och efter rekon-

struktionen. I slutet av 2005 ansökte Snickar-Per om företagsrekonstruktion och i mitten av 

2006 avslutades rekonstruktionen. Genom att granska årsredovisningar för 2004-2008 har 

nyckeltal från tidpunkten innan rekonstruktionen, under och även efter att rekonstruktio-

nen avslutats kommit med. Nyckeltalen som valts att undersökas och som beskrivs i den 

teoretiska referensramen (3.3) är använda på grund av att de ger en bred grund av under-

sökta mått. Vid urval av nyckeltalen har dem som lämpar sig bäst för det unika företaget 

och den här studien valts. Mått som behandlar både resultaträkningen och balansräkningen 

och som även kombinerar rapporterna har använts. En uppdelning mellan kortsiktig och 

långsiktigt finansiell balans har gjorts för att avgöra betalningsoförmåga. Nyckeltalen pre-

senteras i tabell 4-1 i resultatdelen. Uträkningarna är bifogade i Bilaga 5. Bilaga 2-3 innehåller 

Snickar-Pers balans och resultaträkningar. Vid uträkning av nyckeltalen har det använts siff-

ror från Snickar-Pers årsredovisningar. För att underlätta uträkningen har det räknats med 

hela tusental och sedan avrundats efter matematiska principer. I bilagan för uträkningar av 

nyckeltalen (se bilaga 5) är fyra decimaler använda men i sammanställningen (Tabell 4-1 Sam-

manställning av nyckeltal) är det avrundat till två decimaler. Vid analysen av nyckeltalen har 

det utgåtts från den utvalda litteraturen som jämförts med de uträknade måtten. 

2.3.4 Intervju 
Syftet med intervjun är att förstå hur ansvarsskyldighet och den juridiska informationen 

påverkar individers handlande under processen. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) finns det 
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tre olika sätt att samla in primär data; direkt observation, intervju och experiment. Intervju 

brukar kallas för ett samtal med ett specifikt syfte. Genom intervjun erbjuds en inblick i en 

annan värld och det centrala är att den intervjuade får berätta sin historia på sitt sätt. (Ryen, 

2004)  

Efter mycket arbete hittades ett företag som klarat en rekonstruktion och på så sätt skapa-

des också kontakten med Stefan Carlson. Efter telefonkontakt blev intervjudatum bestämt 

till 29 april 2010. Intervjun hölls på Stefan Carlson, ekonomidirektörens kontor i Vetlanda 

och intervjun tog 73 minuter. Enligt Ryen (2004) är en till två timmar en rekommenderad 

längd för en kvalitativ intervju. 

Den mest utbredda intervjutypen är den halvstrukturerade som innebär att vissa teman och 

frågor är bestämda men inte i exakt ordfölj, vilket ska inbjuda till en mer öppen kommuni-

kation (Ryen, 2004) och passar en studie med förklarande syfte (Saunders et al., 2007). 

Denna typ av intervju användes och Stefan Carlson fick en vecka innan intervjutillfället 

ämneskategorier per e-post (se bilaga 4). Det fanns en medvetenhet om risken att på så sätt 

kunna förbereda mer fördelaktiga svar. Dock var en avgörande orsak att rekonstruktionens 

avslut ligger några år tillbaka i tiden och risken fanns att Stefan Carlson inte skulle komma 

ihåg vissa frågor som intresserade. När intervjufrågorna utformades var målet att få en in-

divids tankar och upplevelser om rekonstruktionen. Detta skulle sedan fungera som ett 

komplement till den information som fanns i det juridiska materialet rörande rekonstruk-

tionsprocessen. 

Innan intervjutillfället hade förberedelse skett genom att medta fungerande anteckningsma-

terial, extra kopior på ämnena som önskades diskuteras samt dubbelkollat att inspelnings-

funktionen på datorn fungerade. Innan inspelning frågades ekonomidirektören om lov att 

spela in intervjun för att vara säkra på att han kände sig bekväm i situationen (Patel & Da-

vidson, 2003) En av fördelarna med att spela in intervjun är att inte endast behöva förlita 

sig på minnet och anteckningar utan kan lätt återupprepa den intervjuades svar. (Pashang, 

2003).  Den transkriberad version av intervjun finns bifogad i bilaga 1.   

 

Under intervjun gjordes ansträngningar för att agera goda lyssnare och skapa en öppen och 

trygg atmosfär. Att den intervjuade känner sig lyssnad till samt motiverad till att svara ger 

mer givande och utförliga svar, vilket är en hjälp i studien (Patel & Davidsson, 2003).  En-

ligt Ryen (2004) är det viktigt att redan från början skapa denna atmosfär och att första frå-
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gan under intervjun ska vara okontroversiell, vilket försöktes ta fasta på. Som tack för trev-

ligt bemötande överräcktes en enkel gåva till Stefan Carlson vid intervjuns avslut.  

2.4 Reliabilitet och validitet 
Vad är god forskning? Synen på vad som kännetecknar god forskning varierar och ofta kri-

tiseras de två centrala begreppen reliabilitet och validitet för att vara otillfredsställande. 

(Ryen, 2004).  

Reliabilitet refererar till i vilken omfattning som den valda datainsamlingstekniken och ana-

lysen kommer att ge konsekventa resultat. Alltså om andra forskare skulle komma fram till 

samma resultat om studien gjordes igen. (Saunders et al., 2007) Om det i studien finns 

samma tendenser stärks tron på att resultatet är sant. Dock finns vissa motargument som 

säger att olika personer ger olika versioner och att det är omöjligt att komma fram till 

samma resultat. (Ryen, 2004) För att reliabilitet ska uppnås har Stefan Carlson fått möjlig-

het att granska den sammanställda intervjun. Som tidigare nämnts har intervjun spelats in 

för att sedan transkriberas för att minimera risken att något viktigt glömts bort. Nyckelta-

lens mått har räknats två gånger av olika personer för att minska risken för felräkningar och 

i slutändan felaktig analys. Vid osäkerhet kring hur något nyckeltal bäst räknas eller förstås 

har hjälp tagits utifrån av en revisor.   

 

”Validitet hänvisar till en sanning som man kan fånga genom ord och som förhåller sig till stabil social re-

alitet” (Ryen, 2004, s 138)  

Validitet berör huruvida resultatet verkligen är vad det verkar vara. Är förhållandet mellan 

två variabler ett orsaksförhållande (Saunders et al., 2007) och är generalisering möjligt? 

(Ryen, 2004). I litteraturen brukar det skiljas på begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Be-

greppsvaliditet handlar om att det måste finnas ett samband mellan teoretiska definitioner 

och operationella indikatorer samt frånvaro av systematiska fel. Resultatvaliditet handlar 

om att faktiskt undersöka syftet. God begreppsvaliditet samt hög reliabilitet skapar en bra 

resultatvaliditet vilket innebär en studie med frånvaro av systematiska fel. (Esaisson, Gill-

jam, Oscarsson & Wägnerud, 2005) Under processens gång har frågor som uppkommit 

diskuterats, läst och kommenterats, allt för att uppnå en så hög validitet som möjligt. I stu-

dien har en triangulär datainsamlingsmetod använts vilket innebär att det finns flera olika 

vinklar vilket i sin tur förbättrar slutresultatets validitet (Saunders et al., 2007).  
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2.5 Litteraturinsamling 
I dagens samhälle är utbytet av information stort, därför krävs en skeptisk grundhållning till 

all information. Det finns fyra källkritiska regler som kan bedömma informationen efter; 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. En tumregel är att välja oberoende källor 

framför beroende, primärkällor framför sekundär källor, samtidiga källor framför gammalt 

material och neutrala berättare framför påverkade berättare. (Esaiason et al., 2005) 

Denna tumregel har i studien försökt bibehållas i minnet. Till studien har artiklar, böcker, 

internet och årsredovisningar använts för att samla information. Framförallt har informa-

tion sökts efter i Jönköpings Högskolebibliotek och vid ett enstaka tillfälle gjordes ett fjärr-

lån. Viktiga sökord för studien är; nyckeltal, key ratio, företagsrekonstruktion, fallstudie, tri-

angulär datainsamling, principal och agentteorin, ansvarskyldighet och ackord. Dessa sök-

ord har även kombinerats med varandra för att få fler alternativ. Till metodavsnittet har 

bland annat författarna Runa Patel och Bo Davidson, Anne Ryen samt Mark Saunders, 

Philip Lewis och Adrian Thornhill använts. En del av teorin fördjupar sig i vad en företags-

rekonstruktion är och varför den existerar och då har Annina Persson och Marie Tuulas 

böcker varit användbara. Den andra delen behandlar nyckeltal och då har det främst refere-

rats till Mikael Carlson. Från högskolans databassystem fanns två användbara artiklar i Jour-

nal of business and finance accounting och FAR-SRS branschtidning Balans. Genom databasen 

Affärsdata har de årsredovisningarna (2004-2008) som studien fördjupas i hittats.  

2.6 Kritiskt övervägande av metodval 
Som tidigare har beskrivits i kapitlet har triangulära empiriska undersökningar gjorts och 

kommer här kritiskt att diskutera studiens val samt vad som hade kunnat göras annorlunda.  

Vilka nyckeltal som valts att analysera, är en del av studien som hade kunnat göra annor-

lunda. Andra nyckeltal skulle kunna valts, analyserats och följaktligen genererat andra per-

spektiv och synvinklar. Andra metoder för analys av siffror hade också varit möjliga att an-

vända exempelvis kassaflödesanalys. Dock så anses att de nyckeltal som valts för studien är 

de mest relevanta och vanligt förekommande. De passar även Snickar-Pers situation och 

bransch. 

Även valet av respondent för intervjun kan ifrågasättas. Stefan Carlson som intervjuades 

var inte med under hela rekonstruktionsprocessen eftersom rekonstruktionen startade in-

nan företaget som Stefan Carlson arbetar för, förvärvade Snickar-Per. Kanske kunde studi-

en fått andra perspektiv på rekonstruktionen genom att intervjua någon av de tidigare ägar-
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na. Intervjun har en hög trovärdighet då den är inspelad, transkriberad och dessutom del-

tog båda under intervjun. 

Valet av företag är också en del av studien som kritiskt bör diskuteras. Eftersom endast ett 

företag är undersökt betyder det att resultaten inte kan generaliseras för andra företag. Som 

tidigare förklarats görs en singelstudie och enligt Saunders et al. (2007) är flerfaldiga studier 

att föredra och vid användandet av en singelstudie ska det väl motiveras. Anledning till va-

let av singelstudie beror på att studien undersöker ett unikt fall av företagsrekonstruktion. 

Dessutom uppstod svårigheter med att hitta ett företag som genomgått en rekonstruktion 

och fortfarande var aktivt. Att undersöka flera företag hade varit alltför tidskrävande för 

tidsramen och dessutom hade det varit svårt att hitta fler fall där företag överlevt en rekon-

struktion.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel har tre delar. Den första delen inleds med principal- agentteorin som behandlar förhållandet 
mellan den ”frånvarande” ägaren och företagsledningen. Här behandlas också ansvarskyldighet och förtro-
ende. I den andra delen skildras en företagsrekonstruktions faser, olika perspektiv på lagstiftningen samt 
ackord och konkurs. Den sista delen behandlar redovisningens information med fokus på viktiga nyckeltal 
och hur de beräknas. Nyckeltalen är uppdelade efter kortsiktigt och långsiktigt mått på finansiell balans 
samt lönsamhet.  

3.1 Principal och agentteorin 
En välkänd teori inom redovisning är principal och agentteorin. Den behandlar förhållandet mellan princi-

palen och agenten. Denna teori kan också användas för att förstå förhållanden i en företagsrekonstruktion.  

Behovet av revision kan förstås genom de förändringar som har skett i och med att företag 

expanderar och att ägarna inte nödvändigtvis är de som driver företaget. Fram till tidigt 

1900-tal var de flesta företag enskilda firmor och ägaren hade en central roll i företaget. Be-

hovet av extern rapportering till andra intressenter fanns inte. Dagens krav på redovisning-

en och vem som ska stå som ansvarig föddes genom den industriella revolutionen när nytt 

kapital efterfrågades och öppnade dörrarna för en ny form av företagande. Principal och 

agentteori beskriver förhållandet mellan principalen (frånvarande ägaren) och agenten (före-

tagsledningen) och går ut på att en ägare har anställt en företagsledning som ska sköta före-

tagets dagliga arbete. Detta kan leda till en informationsasymmetri mellan ägare och företags-

ledningen. Företagsledningen har oftast den mest verkliga bilden av verksamheten. Det kan 

också innebära att ägaren inte alltid kan vara helt säker på att företagsledningen gör det 

”bästa” för företaget. Att de råder delade meningar om företagets mål leder till en intresse-

konflikt där båda parter försöker maximera sitt egenintresse. Företagsledningen kanske inte 

alltid gör vad som är bäst för ägarna utan kan försöka manipulera siffror för att få högre 

bonus. (Eilifsen, Messier Jr, Glover, &. Prawitt, 2010) En lösning på problemet enligt 

agentteorin är att ägaren behåller det förväntade värdet av inkomstbortfallet och på så sätt 

minskar ledningens ersättning. Problemet ligger i och med detta hos ledningen. Lösningen 

blir då att anlita en tredje oberoende part, en revisor, som kan bestyrka företagsledningens 

uttalanden och lämna en försäkran om detta (Carrington, 2009). Enligt denna teori är alltså 

syftet med redovisning att hålla agenten ansvarig gentemot ägaren (Elifsen et al., 2010). 

Laughlin (1996) menar att en av grundstenarna i principal och agentteorin är att principalen 

har en naturlig rätt att ställa krav eftersom de äger tillgångarna. När tillgångarna är överflyt-

tade till agenten uppstår förväntningar från principalens sida och dessa bör agenten leva 
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upp till. Principalen begär information och handling och detta ska agenten bistå med.  För-

väntningarna kan både vara formella eller informella och detaljerade eller odetaljerade. I 

och med detta har principalen också en rätt att kontrollera agentens beteende och allt bete-

ende som går emot principalens önskan är att se som en överträdelse. Det kan inte nog på-

pekas att agentens beteende måste följa principalens krav, alltid utan motstånd. Denna 

överrenskommelse kan inte alltid säkerställas utan är ett välkänt problem och ett moraliskt 

risktagande. (Laughlin, 1996, hämtad ur Munro & Mourtitsen, 1996)   

3.1.1 Ansvarsskyldighet och förtroende 

Ett alternativt sätt att se ”principal och agentteorin”, då den inte alltid räcker till för att tolka de hand-

lingar som sker i rekonstruktionen, är teorier kring förtroende. Förtroendet är en faktor som styr rekon-

struktionsprocessen. Ansvarsskyldighet i en rekonstruktionsprocess är ett moraliskt dilemma och är ett sätt 

att förstå processen. 

Vidare talar Laughlin (1996) om förtroendets betydelse för ansvarsskyldigheten. Om det 

finns stor tilltro till agentens förmåga att nå upp till förväntningarna är formella kontroll-

verktyg av mindre betydelse. Däremot vid låg tilltro gör sig principalen stort besvär med att 

kontrollera agentens beteende (Laughlin 1996, hämtad ur Munro & Mourtitsen, 1996).  

Jönsson (1996) talar om förtroende som ett viktigt fenomen och en viktig del av ansvars-

skyldighet. Att lämna över ansvaret åt någon annan innebär ett risktagande men kan också 

innebära en relation för dem som gör det. Förtroende kan även vara identitetsbyggande i 

ett socialt sammanhang. Genom en utökning av förtroende och identitetsskapandet ges 

medlemmarna energi att tillsammans prestera utan hierarkisk kontroll (Jönsson, 1996 häm-

tad ur Munro & Mouritsen, 1996).  

Ansvarsskyldighet har i ökad utsträckning blivit ett verktyg för att ändra på djupt rotade so-

ciala vanor. Det anses vara både en dagordning och en undertext av många aktuella utveck-

lingar och initiativ där företagskultur, kvalitet, kamp om kunder och HR är inräknade. Re-

dan på 60-talet visade forskare att ansvarsskyldigheten befinner sig inom organisationer. 

Ansvarsskyldigheterna blir kontinuerligt skapade, förhandlade, utmanade och bestämda. 

Vem drar fördel av det? Vem bär bördan? Hur? Och när? Dessa effekter är alltid inblanda-

de i profileringen och reformeringen av sociala relationer och de får aldrig något slutligt av-

görande. Den kritiska punkten är att se skillnaderna i den ansvarsskyldighet som uppstår. 

Nedan följer förklaringar på olika former av ansvarsskyldighet. (Munro & Mouritsen, 1996) 
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Kirk & Mouritsen (1993) beskriver ansvarsskyldighet ur ett brett perspektiv, som behovet 

och provisionen av förklaringar. De anser att redovisningssystem hänvisar till dess teknolo-

gi medan ansvarsskyldighetssystem hänvisar till hur teknologin anspelas på människor i de-

ras interaktion med varandra. Boland & Schultze (1996) beskriver ansvarsskyldighet som 

kapaciteten och viljan att ge förklaringar för förvaltning, alltså fullgörandet av någons an-

svar. De anser att ansvarsskyldighet inkluderar både beskrivning och beräkning. Genom 

beskrivande ansvarsskyldighet kan medverkande i diskussioner själva bli ansvarsskyldiga. 

Användandet av både beskrivande och beräknande ansvarsskyldighet ger de inblandade en 

chans att skapa sitt eget system av ansvarsfrihet, samtidigt som de agerar inom det. (Boland 

& Schultze, 1996, hämtad ur Munro & Mouritsen, 1996) Czarniawaska-Jorges (1996) be-

skriver ansvarsskyldighet som ett centralt begrepp i förståelsen av social aktion. Ansvars-

skyldighet kan ses som det huvudsakliga bandet i mänsklig interaktion. Czarniawaska-

Jorges (1996) förtydligar att för att genomföra förändringar är det viktigt att veta vem du är 

och var du är för att ha möjlighet att försöka övertyga andra om din handling. För att veta 

vem du är, är det viktigt att veta vilken grupp eller vilket samhälle som du tillhör eller re-

presenterar. Alltså vems krav du är skyldig att uppfylla. (Czarniawaska-Jorges, 1996, hämtad 

ur Munro & Mouritsen, 1996) 

3.2 Företagsrekonstruktionen genom lagstiftning 
För att förstå rekonstruktionsprocessen krävs även en inblick i de lagar och regler som finns gällande före-

tagsrekonstruktioner. Nedan kommer en presentation av hur en rekonstruktionsprocess kan förfara och 

olika perspektiv på lagstiftningen. Därefter följer förklaringar av de till företagsrekonstruktion nära be-

greppen ackord och konkurs. 

En ansökan om företagsrekonstruktion görs vid den tingsrätt i den ort där gäldenären bör 

svara i tvistemål. Ansökan kan göras av gäldenären eller av borgenären med motivet att det 

är viktigt att förfarandet inleds så tidigt som möjligt. Dock krävs, när ansökan inkommer 

från borgenären, att gäldenären själv medger ansökan. Förutsättningarna för inledandet av 

ett förfarande är att gäldenären ska ha betalningssvårigheter, vilket innebär att gäldenären 

ska vara illikvid eller ha en föreliggande risk för snar illikviditet. Insufficiens är inte tillräck-

ligt för att ett förfarande ska inledas. Eftersom ingen nedre ekonomisk gräns har angivits av 

lagstiftaren kan gäldenären mycket väl vara på obestånd när ansökan kommer in. Domsto-

len är inte skyldig att utreda om gäldenären är illikvid utan ska undersöka om förfarandet 

kan utföras framgångsrikt. En formell och materiell prövning av ansökan görs. Den for-
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mella handlar om huruvida ansökan är vänd till rätt forum och den materiella fokuserar på 

om en rekonstruktion kan ge ett framgångsrikt resultat. Den materiella bedömningen 

kommer att upprepas tre veckor efter att ansökan om företagsrekonstruktion beviljats, det-

ta sker vid borgenärssammanträdet. (Persson & Tuula, 2001) 

När beslut om företagsrekonstruktion har fattats ska rätten utse en rekonstruktör. Sökan-

den får ange förslag på rekonstruktör när ansökan om rekonstruktion skickas in. Rekon-

struktörens uppgift är att undersöka om verksamheten i fråga kan fortsättas, helt eller del-

vis. Rekonstruktören ska även ange hur rekonstruktionen ska genomföras, i sak eller en fi-

nansiell rekonstruktion. Rekonstruktören bör ha kunskap inom juridik, obeståndsrätt, före-

tagsekonomi och företagsledning. Allra vanligast är att advokater utses till rekonstruktörer. 

(Persson & Tuula, 2001) 

Vid inledandet av rekonstruktionsprocessen behåller gäldenären rådigheten över verksam-

heten, gäldenären är dock skyldig att följa rekonstruktörens råd och anvisningar. Gäldenä-

ren har dessutom upplysningsplikt gentemot rekonstruktören. Skulle gäldenären inte följa 

rekonstruktörens anvisningar kan rekonstruktören eller borgenären ansöka om att proces-

sen ska upphöra. (Persson & Tuula, 2001) 

En rekonstruktionsprocess ska normalt pågå i högst tre månader från den dag då beslut om 

rekonstruktion fattades. Om tiden löper ut, utan att gäldenären ansökt om förlängning, 

upphör processen. Förlängning ges med högst tre månader i taget vid särskilda eller synner-

liga skäl. (Persson & Tuula, 2001) 

Det finns flera olika skäl till en rekonstruktions upphörande. Det första skälet är om syftet 

med processen är uppnått. För det andra kan processen upphöra om gäldenären begär det 

och det inte heller inkommit beslut om offentligt ackord. Ett tredje skäl är om gäldenären 

uteblir från det första borgenärsmötet. För det fjärde om rekonstruktören eller en borgenär 

begär att processen ska upphöra. Processen kan också upphöra på grund av att gäldenären 

inte följer anvisningarna. Andra skäl till upphörande är vid särskilda skäl och konkurs. Vid 

alla skäl utom vid konkurs ska gäldenären, rekonstruktören och borgenärerna få tillfälle att 

yttra sig över beslutet. (Persson & Tuula, 2001) 
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3.2.1 Olika perspektiv på lagstiftning 
Tre olika perspektiv kan användas som förklaring till hur den insolvensrättsliga lagstiftning-

en har utvecklats. Dessa är: det borgenärsinriktade perspektivet, det gäldenärsinriktade per-

spektivet och det samhällsinriktade perspektivet. (Persson & Tuula, 2001) 

Borgenärsinriktade: I den svenska insolvensrättsliga lagstiftningen har borgenärsperspek-

tivet spelat störst roll då borgenärens intressen har tagits tillvara i första hand. Även LFR 

innehåller flera skyddsregler för borgenären. Till exempel ska en rekonstruktör beakta att 

ingen borgenärs ställning försämras under rekonstruktionsförfarandet enligt 2:12 LFR. 

Skulle en borgenärs position försämras har den rätt att ansöka om upphörande av rekon-

struktionen, 4:7 p. 4 LFR. Enskild borgenär kan utse en borgenärskommitté som rekon-

struktören är skyldig att samråda med i väsentliga frågor (2:16 LFR). (Persson & Tuula, 

2001) 

Gäldenärsinriktade: Konkurslagen (KL) är i huvudsak borgenärsinriktad och saknar reg-

ler som tar hänsyn till gäldenärens intressen framför borgenärens. Även LFR är borgenärs-

inriktad men i motsats till KL finns det gäldenärsinriktade bestämmelser. Till exempel mås-

te en rekonstruktion, ansökt av en borgenär, godkännas av gäldenären samt att gäldenären 

fortfarande har rådighet över verksamheten under rekonstruktionen. (Persson & Tuula, 

2001) 

Samhällsinriktade: Det samhällsinriktade perspektivet har visats ett större intresse under 

de senaste decennierna. Det har uttryckts i doktrinen att en effektiv konkurs är en viktig del 

i näringslivets dynamik. Vid införandet av LFR har det samhällsintriktade perspektivet be-

aktats. Om alla företag kunde rekonstrueras istället för att sättas i konkurs vore det en sam-

hällsekonomisk vinst. (Persson & Tuula, 2001) 

3.2.2 Ackord 
Ett företag med varaktiga betalningsproblem måste vidta åtgärder för att inte själva bli per-

sonligt ansvariga. Lagstiftningen erbjuder ackord eller konkurs. För att avgöra vilket alter-

nativ som är aktuellt krävs en analys av företaget. Om företaget tros vara lönsamt på sikt 

bör ackord övervägas. (Österholm, 2002) 

Ett ackord innebär att borgenärerna ger efter på sina betalningsanspråk. Borgenärerna får 

tillsammans med gäldenärsföretaget komma överens om vilken utdelningsprocent som ska 

betalas. Det finns olika typer av ackord. Tvångsackord innebär att en borgenärsmajoritet 



Företagsrekonstruktion ‐ En fallstudie av processen     Sebenius & Vernersson 

 

  23 

kan anta ett förslag om ackord med bindande verkan för minoriteten. Tvångsackord utgörs 

av ackord i konkurs och offentligt ackord. Underhandsackord som är ett tredje slags ac-

kord, (Heuman, 2007) är en frivillig överenskommelse mellan fordringsägarna att avstå en 

viss del av fordringen. En förutsättning för att ett underhandsackord ska accepteras är att 

alla fordringsägare samtycker. (Österholm, 2002) Vid rekonstruktion används frivilligt och 

offentligt ackord. Det frivilliga ackordet består av en uppgörelse mellan gäldenären och 

borgenärerna. Om borgenärerna inte kan enas om det frivilliga ackordet kan gäldenären an-

söka om offentligt ackord som även gäller vid konkurs. (Persson & Tuula, 2001) För att ett 

offentligt ackord ska gå igenom krävs inte samtycke av alla fordringsägare utan det bestäms 

utefter andra kriterier. Om ackordet är lägre än 50 procent krävs det att fordringsägarna har 

75 procent av fordringsbeloppet. Är det ett högre utdelningsbelopp räcker det med 60 pro-

cents majoritet. (Österholm, 2002)  

3.2.3 Konkurs  
Närmaste begreppet till rekonstruktion är konkurs. En konkurs uppstår när en gäldenär har 

så stora skulder att han inte kan betala dem. Hela gäldenärens förmögenhet tas då i anspråk 

för att kunna betala skulderna i så stor utsträckning som det är möjligt. En konkurs syftar 

till att fördela skulderna proportionellt mellan borgenärerna med hänsyn till storleken på 

den fordring de innehar hos den skuldsatta gäldenären. Genom konkursen görs en uppgö-

relse mellan gäldenären och borgenärerna. Det är tingsrätten som beslutar ifall en gäldenär 

ska sättas i konkurs. Till den del som skulderna inte kan betalas kommer gäldenärens skul-

der kvarstå. Detta innebär att om gäldenären är en fysisk person kan borgenärerna fortsätta 

kräva betalning från gäldenären och vidare ansöka om utmätning, och i sista hand, konkurs. 

Men i de fall som gäldenären är en juridisk person, alltså ett bolag, upphör skulderna i och 

med konkursen. Borgenärerna kan då inte kräva bolaget på skulderna. Det finns undantags-

fall, men de är sällsynta och innebär att ny likviditet kommer in i bolaget. Detta kan ske ge-

nom en företagsrekonstruktion, men det är en process som sällan används. (Heuman, 

2009)  

3.3 Redovisningens roll i rekonstruktionen 
Redovisningen bär också en viktig funktion i en företagsrekonstruktions process och därför kommer dens 

roll presenteras nedan. I denna studie är årsredovisningarnas balans- och resultaträkningar en signifikant 

del eftersom nyckeltalen bygger på den dokumentationen. Därför kommer dessa delar presenteras först följt 
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av information om nyckeltalens funktion och hur de analyseras. Nyckeltalen är en del av redovisningens in-

formation. 

Alla företag redovisar sitt resultat i kvantitativa termer i form av balans och resultaträkning. 

Genom att kombinera olika delar av rapporterna kan ny information skapas. (Carlson, 

2004)  

3.3.1 Balansräkning och resultaträkning 
Företags information och dokumentation av sin verksamhet är väldigt viktig. Dokumenta-

tionen kan vara både intern och extern. Den externa dokumentationen består av; balans- 

och resultaträkning, samt kassaflödesanalys och nyckeltal som baseras på dessa, och slutli-

gen tilläggsinformation. Den interna dokumentationen består av; budget, produktkalkyler 

och lönsamhetskalkyler. Denna dokumentation används för att styra och kontrollera före-

taget medan den externa dokumentationen används för att exempelvis aktieägare ska kunna 

skapa sig en uppfattning om företagets ekonomiska ställning. (Hult, 1998) 

Årsredovisningens balansräkning är primärt en resultatutredningsbalans. Den ska visa peri-

odisering av inkomster och utgifter, så att periodresultat kan bestämmas. Den ska visa 

sammansättningen av företagets tillgångar och hur dessa är finansierade. Ställda säkerheter 

och ansvarsförbindelser ska redovisas, samt företagets samtliga tillgångar, skulder, avsätt-

ningar och eget kapital. Resultaträkningen syftar till att visa hur resultatet uppkommit. För 

att göra det redovisas företagets samtliga intäkter och kostnader under året. (Thomasson, 

2004) 

Enhetsteorin och ägarteorin ger olika syner på vad som är viktigt - balansräkningen eller re-

sultaträkningen. I enhetsteorin är verksamheten betraktad som en separat verklighet, eller 

även en individ av sig själv. Grundarna eller ägarna till verksamheten behöver inte nödvän-

digtvis förknippas med existensen av verksamheten. (Hendriksen & van Breda, 1992) En 

generell syn är att den ekonomiska aktiviteten av en enhet är källan för redovisning och 

värdering. Idén bakom denna syn avslöjar att för att kunna ha redovisningsvärdering som 

en neutral process, ska redovisningen vara frikopplad från påverkan av ägande (aktieägare) 

och ledning. (Hendriksen, 1982) Enligt Littleton (1953) är rollen av redovisning att överfö-

ra handling till konton, vilket menar att redovisare ska redovisa för de aktiviteter som tar 

plats inom en enhet och mellan en enhet och den exteriöra världen. Aktiviteterna skapar 

värde för balansräkningen och inte tvärtom (Littleton, 1953). 
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Ägarteorins huvudsyfte är att ägaren är i fokus. Tillgångar antas tillhöra ägarna och skyldig-

heter ligger på ägarens ansvar. I ägarteorin ökar intäkter ägarens kapital och kostnader 

minskar ägarens kapital. Alla transaktioner är därför direkt relaterade till ägarens välstånd. 

(Hendriksen, 1982) Ägarteorin anser att resultaträkningen är viktigast medan enhetsteorin 

menar att balansräkningen skulle vara viktigare.  

3.3.2 Nyckeltal 
Nyckeltal är ett sammanfattande index över förhållanden. Dessa kännetecknas av att de be-

rättar en historia, utgör en reduktion eller konstruktion av verkligheten och fungerar som 

förankringspunkt inför framtiden. Med hjälp av nyckeltal kan det utläsas något av intresse. 

(Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2001)  

Nyckeltal används för flera ändamål. Till exempel kan det användas för att förutspå om ett 

företag kan betala sina fakturor, för att utvärdera företagets eller ledningens prestation eller 

för att se hur effektivt ett lands lagar fungerar. Nyckeltal kan alltså användas av företags-

ledningen eller redovisningsansvarig för att förutspå framtiden men även av forskare och 

analytiker för att testa hypoteser, dra lärdom av exempelvis företags misslyckanden eller 

kreditbedömning. (Barnes, 1987) Det vanligaste är intresse av det egna företagets status och 

utveckling, för att försäkra sig om att företaget på ett effektivt sätt utnyttjar de investerade 

resurserna. Ett annat viktigt område är att bevaka konkurrenter och fastställa företagets re-

lativa utveckling. Ytterligare anledningar kan vara att analysera viktiga kunder och leveran-

törer eftersom företaget till stor grad är beroende av deras betalningsförmåga, stabilitet och 

priseffektivitet. Nyckeltal kan dessutom användas som målvärden till budget och i plane-

ringsprocesser. (Carlson, 2004) Engstöm (2002) poängterar att nyckeltal grundar sig på re-

dovisade värden vid ett enstaka tillfälle, och att dessa värden inte alltid är representativa för 

verksamheten. Vidare betonar författaren att varje företag är unikt och en jämförelse med 

branschnyckeltal också kan vara nyckfull. Dock har det visat sig att finansiella nyckeltal kan 

vara användbara vid bedömning av en framtida betalningsoförmåga. (Engström, 2002) Ca-

tasús et al. (2001) talar om vissa kriterier när företaget väljer nyckeltal. För att nyckeltalen 

ska fylla sitt syfte är det viktigt att inte använda för många; de nyckeltal företaget väljer, ska 

vara enkla att tolka och förstå vilket ökar chansen till att företaget senare kan förbättra vär-

dena. Vidare ska nyckeltalen vara relevanta för verksamheten, kunna jämföras över tiden 

och vara svåra att manipulera. (Catasús et al., 2001) 
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3.3.3 Beräkning av nyckeltal 
I denna studie kommer nyckeltalen som rör kortsiktiga och långsiktiga mått på finansiell 

balans samt lönsamhet att vara i fokus. När det pratas om finansiell balans behandlas 

främst kapitalstrukturen avseende finansieringen av verksamheten. Hur har företagets till-

gångar betalats?  Om flertalet av tillgångarna är betalda med eget kapital blir företaget 

mindre känsligt för räntekostnader och lån. Det är dock inte alltid säkert att ägarna har 

möjlighet att tillskjuta kapital och på grund av dubbelbeskattning av utdelning så blir detta 

alternativ dyrare. Denna typ av nyckeltal visar företagets styrkeposition i nuläget. Lönsam-

het är en avgörande faktor för företagande eftersom inget företag kan finnas på lång sikt 

utan att vara lönsamt. Lönsamhet beskriver hur effektivt företagets resurser används för att 

skapa vinst.  (Carlsson, 2004)   

3.3.4 Kortsiktiga mått på finansiell balans 
Den främsta faktorn till betalningsoförmåga är tillgången till likvida medel. Om likvida me-

del saknas blir istället frågan hur företaget skulle kunna erhålla likvida medel. Därför kan 

bedömningen av solvens göras utifrån tre grundpelare; förvärvsförmåga, förmåga att erhålla 

krediter samt förmåga att erhålla riskvilligt kapital från aktieägare. (Engström, 2002) 

Enligt Engstöm (2002) är trender och tendenser viktiga indikatorer på hur den finansiella 

situationen utvecklas i verksamheten. (Engström, 2002) 

                          

   Kassalikviditet= Omsättningstillgångar – Varulager 
        Kortfristiga Skulder   

                         

                
 

Kassalikviditet har sedan länge varit ett känt mått för att förutsäga betalningsoförmåga.  

(Engström, 2002) Om värdet är 100 procent betyder det att företaget kan betala av sina 

kortfristiga skulder direkt utan andra åtgärder såsom att sälja anläggningstillgångar eller ta 

lån. Det är viktigt att kontrollera den kortsiktiga balansen då det annars försvagar företaget. 

(Carlsson, 2004)   
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 Balanslikviditet=      Omsättningstillgångar    

        Kortfristiga Skulder   

                         
 

Balanslikviditet är inte en lika bra indikator och har oftast haft konstant värde ändå fram till 

konkurser, utan varnande signaler. (Engström, 2002) Dock är balanslikviditet ett bättre 

nyckeltal om företaget har mycket kontantförsäljning och samtidigt högt varulager, detta ef-

tersom varulagret snabbt växlas till likvida medel. Därför bör balanslikviditeten bedömas 

parallellt med kassalikviditet. Om det är stora skillnader betyder det att mycket kapital binds 

i varulager vilket kan bidra till ränteförluster och inkurans. (Carlsson, 2004) Är betalnings-

beredskapen god bör balanslikviditeten ligga på 200 procent (Thomasson, 2004).  

 

3.3.5 Långsiktiga mått på finansiell balans 
 

                          

    
Soliditet=  Justerat eget kapital  

  Totalt kapital      
              
                          

 

Soliditet är ett mått på långsiktig stabilitet i kapitalstrukturen och ett annat namn är ”för-

måga att motstå förluster” då förluster avräknas mot det egna kapitalet. Talet visar hur 

mycket av tillgångarna som är finansierade med främmande kapital. Definitionsmässigt är 

soliditet justerat eget kapital i relation till den totala balansomslutningen. Med justerat eget 

kapital avses beskattat eget kapital och eget kapital -andelen av obeskattade reserver. Ju 

större andel främmande kapital desto känsligare är företaget för räntekostnader och amor-

teringar. Samtidigt ökar kraven på ett internt kassaflöde vilket kräver en stabil verksamhet 

vad avser konjunktur och säsongsvariationer. Låg soliditet leder också till en ökad känslig-

het vid utebliven betalning, därför måste även likviditetstalen hållas under uppsikt när soli-

diteten är låg. (Carlsson, 2004) En soliditet under 15 procent tillsammans med en negativ 

utveckling över tiden är ett tecken på att företaget är inne på en farlig väg (Rock, 1995). För 
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att ett företag ska kunna överleva på längre sikt krävs att verksamheten är lönsam. Möjlig-

heten att förbättra soliditeten hänger ihop med lönsamheten. (Thomasson, 2004) 

                          

   Skuldsättningsgrad= Justerade Skulder   

         Justerat eget kapital   

                          
 

Skuldsättningsgraden visar hur mycket pengar som har lånats per egen krona och är ett 

omvänt soliditetstal. Det beräknas genom att sätta inlånat kapital i förhållande till det egna 

kapitalet. Med justerade skulder menas befintliga kort och långfristiga skulder, ökade med 

en latent skatteskuld från obeskattade reserver. Med justerat eget kapital menas det egna 

kapitalet, ökat med den andel av obeskattade reserver som är eget kapital. Förhållandet 

mellan soliditet och skuldsättningsgrad är det omvända; när soliditeten är hög är skuldsätt-

ningsgraden låg och tvärtom. (Carlsson, 2004) Är skuldsättningsgraden låg betyder det att 

företaget är finansiellt starkt. Är skuldsättningsgraden hög betyder det att den procentuella 

avkastningen på eget kapital ökar snabbt så snart tillgångarnas avkastning ökar snabbare än 

skuldräntan. (Rock, 1995) 

                          

   Räntetäckningsgrad=  Resultat efter avsk - fin. Intäkt 
             Räntekostnader   

                         
 

Räntetäckningsgraden är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader och 

beräknas genom att relatera ”faktiska” räntebetalningarna till resultatet före räntebetalning-

ar. Detta anses vara ett mer dynamiskt mått eftersom det utgår från företagets kassaflöde 

och vinstpotential. Till skillnad från tidigare mått på långsiktig finansiell balans så används 

inte balansräkningens ackumulerade värden utan resultaträkningsvärden och kan därför ti-

digare signalera om något inte står rätt till. Ett värde på mindre än 1 betyder att företaget 

måste leva på extraordinära intäkter eller tidigare års obeskattade reserver för att skydda 

eget kapital. Befinner sig företaget i den situationen kan det påvisa likviditetsproblem efter-

som företaget förbrukar mer likviditet än det ger. Måttet kan därför fungera som en var-

ningsklocka på ett tidigt stadium. Viktigt att komma ihåg är också att långivarna inte nöjer 
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sig med ränta utan även kräver viss amortering. Så för att få ett överskott på denna nivå 

krävs det att hänsyn tagits till amorteringar. (Carlsson, 2004)   

Vid bedömning av den finansiella balansen är nyckeltalen, soliditet och räntetäckningsgrad 

de allra viktigaste parametrarna. Måtten visar hur kapitalstrukturen ser ut och hur företaget 

hanterar den rådande balansnivån. Generellt kan sägas att ju mer främmande kapital företa-

get har desto viktigare blir det att företaget har kontroll över det. En önskvärd situation är 

att båda värdena ökar samtidigt vilket indikerar på finansiell balans. Dock kan företag ham-

na i den omvända situationen då båda nyckeltalen sjunker, vilket kan inträffa om andelen 

främmande kapital ökar samtidigt som kontrollen över skulderna försämras. Denna situa-

tion bör bevakas noga. Att andelen främmande kapital ökar kan endast accepteras om soli-

diteten ökar. (Carlsson, 2004)   

3.3.6 Lönsamhet 
Lönsamhet är ett relativt mått vilket betyder att det är relaterat till input eller kapitalbas för 

att se hur effektivt företaget utnyttjar sina resurser.  

 

                          

   Vinstmarginal=  Resultat efter avsk + Fin intäkter 
             Omsättning   

                          
 

Vinstmarginalen är vinstandelen av omsättningen när resultatet mäts före räntekostnader.  

Med detta mått betraktas företagets hela vinst innan finansieringen beaktats, detta innebär 

att allt utom kapitalstrukturen påverkas. Måttet visar hur stor vinsten är per krona, när allt 

utom räntekostnader är betalade. (Carlsson, 2004)   

Lönsamhets mått relaterade till totalt kapital är mycket användbart för att kontrollera och 

styra att den interna kapitalbindningen utnyttjas på ett konkurrenskraftigt sätt.  

                         

   Räntabilitet på total kapital=  Res efter avsk + fin intäkt 
               Totalt Kapital 
                          
 



Företagsrekonstruktion ‐ En fallstudie av processen     Sebenius & Vernersson 

 

  30 

Detta är ett av de absolut viktigaste nyckeltalen. Genom att relatera överskottet till den to-

tala tillgångsmassan mäts hur effektivt företagets resurser använts. Alla kostnader är här in-

kluderade (till skillnad från andra nyckeltal presenterade tidigare) vilket gör att hela verk-

samheten betraktas. Nyckeltalet fokuserar på tillgångar och det investerande kapitalet oav-

sett vart det kommer från. Ofta riktar sig nyckeltalet till styrelse och ledning och går lätt att 

jämföra med andra branscher. (Carlsson, 2004)   

                          

   Räntabilitet på eget kapital efter skatt=  Nettoresultat * (1-28 %)  
               Justerat eget kapital 
                          

 

Aktieägarna kan tänkas vara en av företagets viktigaste intressenter. I noterade företag är 

inte alltid ägarna verksamma i företagets dagliga arbete utan väldigt ofta sköts den dagliga 

driften av andra. I detta fall blir utbytet av aktieinnehavet beroende av hur väl det egna ka-

pitalet förvaltas. I mindre företag är aktieägarna väldigt ofta även delaktiga i den dagliga 

driften och får sin lön utbetalt från företaget. Även i dessa företag är kapitalstrukturen vik-

tig och inte minst med tanke på de lagar som finns vad gäller utdelning.  De senaste årens 

mer liberala lagstiftning har gjort att utdelning har blivit mer attraktivt för ägarna.  Räntabi-

litet på eget kapital visar också företagets konsolideringsmöjligheter. (Carlsson, 2004) Pro-

centtalet bör normalt inte understiga 20-30 procent (Rock, 1995). Skillnaden mellan 

räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital är att i det senare har kostnaden 

för främmande kapital beaktats genom att den ingår i nettoresultatet. Den andra skillnaden 

är att nämnaren är justerat eget kapital, det vill säga eget kapital och andelen av eget kapital 

av obeskattade reserver. (Carlsson, 2004)  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från den triangulära insamlingen. Första kapitlet pre-
senterar det juridiska materialet från Jönköpings tingsrätt och intervjun med Stefan Carlson. Detta för att 
ge läsaren en tydlig bild av företagsrekonstruktionens delar. Det andra kapitlet presenterar resultatet av re-
dovisningens information, där de utvalda nyckeltalen från kapitel tre behandlas.  

4.1 Sammanställning av juridiskt material och intervjun 
Snickar-Per tillverkar dörrar i Värnamo och samtidigt med Snickar-Pers ansökan om före-

tagsrekonstruktion, ansöker även systerbolaget om rekonstruktion. Snickar-Pers bedöm-

ning var att exportmarknaden förväntades behålla position och kanske öka medan den 

svenska marknaden bedöms öka fragment. Marknaden bedömdes fortsätta utvecklas så att 

Snickar-Per i framtiden kan generera positivt resultat. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  

På grund av förändringar i marknaden såväl i Sverige som utomlands hade bolaget planerat 

att omstrukturera bolagets verksamhet. Bolagets ägare funderade därför på företagsöverlå-

telse till konkurrerande verksamhet på grund av stora förluster under 2003 och 2004. Dessa 

täcktes med balanserade vinstmedel. Snickar-Pers önskan var därför att inom ramen för fö-

retagsrekonstruktion utreda omstruktureringsfrågor och frågor rörande kapitalisering av fö-

retaget. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  

Stefan Carlsons anser att en företagsrekonstruktion ska innebära en förändring, någon form 

av byte, till exempel en ny affärsplan, nya ägare, eller förändringar inom företagsledningen. 

”Jag tror inte rekonstruktionen blir bra om man inte byter ut något. För det är ju ofta så att det inte är… 

fel på företaget alla gånger. ” (personlig kommunikation, 2010-04-29) 

Vidare anser Carlson att det inte räcker med att göra ett ackord och sedan fortsätta precis 

som innan. Han tror att det är många som har det som enda åtgärd och därför går i kon-

kurs. (personlig kommunikation, 2010-04-29)  

Ansökan om före tagsrekonstruktion 

Ansökan om företagsrekonstruktion kom in till Jönköpings tingsrätt den 13 december 

2005. Vid tidpunkten då ansökan om företagsrekonstruktion gjordes var Snickar-Pers likvi-

da situation sådan, att den inte kunde fortsätta drivas utan likvida tillskott. Bolaget hade vid 

den tidpunkten inga restförda skatter eller avgifter. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  
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När ansökan om företagsrekonstruktion gjordes hade Snickar-Per obetalda leverantörs-

skulder för ca: 6,9 miljoner utspridda på 116 fordringsägare. Vidare fanns en skuld till 

Handelsbanken om ca: 12,4 miljoner samt ett lån till Akzo Nobel AB om 500 000 kronor. 

Handelsbanken hade säkrat sina fordringar med såväl företagsinteckningar som fastighets-

pant. Därför hoppades bolaget på att sälja fastigheten med ett övervärde och med eventu-

ellt övervärde betala leverantörsskulder och fortsätta driva verksamheten under rekonstruk-

tionstiden. Till säkerhet för fordran finns två fastigheter Hånger 2:58 samt Backen 1:135. 

Vidare är samtliga kundfordringar belånade. Ackordförfarande kan inte uteslutas. I första 

skede hade inte någon förhandling med personalen påbörjats men uppsägning kunde tän-

kas komma i fråga. Avsikten var att se över organisationen och styrelsen hoppades på att 

bolaget skulle kunna kapitaliseras enligt vad som var nödvändigt för fortsatt drift och för 

att fullfölja företagsrekonstruktionen.  (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  

Prel iminärt  rekonstruktions förs lag 

Den 2 januari 2006 kallades samtliga fordringsägare till Jönköpings tingsrätt där de under-

rättades om Snickar-Pers situation. I samband med rekonstruktionsutbrottet blev flera leve-

rantörer och banken mer försiktiga. Handelsbanken sade upp kreditavtalet rörande belå-

ning av kundfordringar. Snickar-Per har också känt av ett ökat tryck från leverantörer rö-

rande förskottsbetalning och disposition av pengar för att kunna upprätthålla driften. (Jön-

köpings tingsrätt Ä 3397-05)  

Bolagets anställda och deras fackförbund informerades om den kommande rekonstruktio-

nen. Rekonstruktören beslutade om lönegaranti till 37 anställda som utbetalades från och 

med 13 december, 2005 till och med 12 januari, 2006. Tack vare lönegarantin klarade bola-

get likviditetssituationen. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  

Efter rekonstruktionsbrottet vände flertalet intresserade spekulanter sig till rekonstruktö-

ren. Till sist träffades ett ramavtal med Inwido Sverige AB (Inwido), som ägs av börsnote-

rade Ratos. Avtalet innebar att samtliga aktier skulle övertas i Holmer Holding AB det vill 

säga moderbolag till både Snickar-Per och Moddörren. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05) I 

en intervju med Stefan Carlson berättar han att Inwido vid den tidpunkten redan hade en 

egen produktionsanläggning med dörrar, så de såg möjligheten att kunna komma in och re-

konstruera verksamheten. Dörrbranschen var vid det tillfället svårt präglad av dålig lön-

samhet och är fortfarande idag.  (personlig kommunikation, 2010-04-29) 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I januari 2006 företog Inwido en due diligence i Snickar- Per. För att underlätta likviditets-

frågan hade ett dotterbolag till Inwido, Elitfönster i Vetlanda, lämnat garanti till förmån för 

Snickar-Per. Kundfordringarna kunde därför belånas till 100 procent till skillnad från tidi-

gare 70 procenten. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  

Orsaker t i l l  betalningssvårigheter  

Under 2004 gjorde Snickar-Per en förlust på 664 583kr. Nästkommande år, 2005, var för-

lusten över 3 miljoner kronor. Därför kapitaliserade Inwido bolaget till den nivå som var 

nödvändig för fortsatt drift. Den tidigare nämnda fastighetsförsäljningen fick underordnad 

betydelse då det enligt det avtal som uppkommit skulle ligga kvar i respektive bolag. (Jön-

köpings tingsrätt Ä 3397-05)  

Ett ackordsförfarande var nödvändigt med hänsyn till tillgångarnas värde hade de nya ägar-

na fått möjlighet till en genomgång av bolaget, bland annat genom det så kallade due dili-

gence förfarandet, vilket analyserar bolagets tillgångar. Stefan Carlson berättar att begreppet 

due diligence består av två delar. En legal- och en ekonomisk del. Den legala innefattar oli-

ka typer av avtal och genomförs av en advokat. Den ekonomiska innebär oftast att ta hjälp 

av en revisionsbyrå som ser till att bokslut, periodiseringar och lager är rätt.  

”Due diligence innefattar flera processer och kan liknas vid en företagsbesiktning. ”                           

(personlig kommunikation, 2010-04-29) 

Enligt Stefan Carlson var det tack vare att Inwido förvärvade Snickar-Per som rekonstruk-

tionen lyckades. De hade gått i konkurs om de inte hade hittat en annan ägare. 

”Vi stoppade in pengarna som behövdes.” (personlig kommunikation, 2010-04-29) 

Ett fullständigt köpeavtal var planerat att undertecknas efter att årsredovisningen för Snick-

ar-Per den 31 december, 2005 var reviderad. Tillträde var tänkt till första kvartalet 2006. 

(Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05) Rekonstruktören hade tillsammans med Snickar-Pers 

verkställande direktör och revisor granskat bolagets balansräkning. Ur ett rekonstruktions-

perspektiv måste posterna granskas separat. Bolagets förluster ansågs ha uppkommit på 

grund av för låg omsättning i förhållande till lokaler och maskinparkens kapacitet. Ökade 

kostnader av produkter, löner och annat material samtidig som efterkalkylerna uteblivit. Ef-

ter utredning bedömdes Snickar-Per ha fullgjort sin bokföringsskyldighet och någon kon-

trollbalansräkning hade inte upprättats. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05)  
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Dagen innan beslut om företagsrekonstruktion sade Svenska Handelsbanken upp facto-

ringlimiten. Detta gjorde enligt Stefan Carlson att hela situationen ”brann till” och läget 

blev mer akut för Snickar-Per och det var en stark orsak till att förvärvet blev av. (Personlig 

kommunikation, 2010-04-29) Dock fick Snickar-Per nya lägre limits för att de skulle kunna 

betala kontant för kostnader som uppstod, men de var inte tillräckligt höga. Bolaget hade 

även deponerat medel till leverantörer för att fortsätta verksamheten.  Först därefter be-

stämdes ackordserbjudandet och en ackordslikvid garanterades genom köparna. Köparna 

kunde dock avböja att köpa Holmer Holding AB efter genomförd due diligence. (Jönkö-

pings tingsrätt Ä 3397-05)  

Inwido krävde att det 50 procentiga ackordet skulle accepteras samt att konkurrensmyn-

digheten i Sverige och Norge godkände köpet. Varumärket Snickar-Per tillhör bolaget se-

dan 18 januari, 2006, vilket var ytterligare en förutsättning för förvärv.  (Jönköpings tings-

rätt Ä 3397-05)  

Enligt Stefan Carlson (personlig kommunikation, 2010-04-29) tittade de på bokslutet för att 

bedöma hur mycket Inwido skulle betala för Snickar-Per. De följde en beräkningsmodell 

för hur mycket köpeskilling de skulle betala för bolaget.  

Förlängning av före tagsrekonstruktionen 

Den 3 mars 2006 ansökte Snickar-Per om förlängning av rekonstruktionen eftersom ac-

korden ännu inte var genomförda. Stefan Carlson anser att tre månader är för kort och han 

är kritisk till rekonstruktionstiden. (personlig kommunikation, 2010-04-29)  

”Jag tror aldrig någon har klarat de här på 3 månaderna som lagen har ställt upp. Rörvik Timber nu, 

den pågick väl i nästan i 12 månader…” (personlig kommunikation, 2010-04-29) 

Ett ackorderbjudande sändes ut till borgenärerna där de informerades. I detta erbjudande 

gjordes det klart att vid utfall av konkurs riskerar de inblandade oprioriterade ford-

ringsägarna att inte erhålla någonting. Alternativet att godkänna ett 50 procentigt ackord 

kunde därför vara mer attraktivt. Den 15 mars beslutade tingsrätten att företagsrekonstruk-

tionen fick fortsätta med anledning av ackordsförhandlingen. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-

05)  

På grund av att några av leverantörerna inte svarade innan utsatt datum var det inte möjligt 

att genomföra ett underhandstackord. Eftersom det finns en majoritet för bolagets ackord-
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förslag fanns dock möjlighet att fastställa bolagets förslag genom ett offentligt ackord. Det 

innebar att även om en borgenär ej accepterat erbjudandet fick de nöja sig med 50 procent 

reducerad betalning. Därför ansökte Snickar-Per hos tingsrätten om att ett offentligt ackord 

skulle prövas. Eftersom mer än 60 procent av fordringsägarna hade godkänt ackordsförsla-

get och att deras fordring översteg 60 procent av fordringsbeloppet finns förutsättningar 

för att fastställa ackordsförslaget. Den 15 maj 2006 avslutades rekonstruktionen eftersom 

syftet var uppfyllt. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05) 

Val av rekonstruktör  

Snickar-Per hade en advokat som rekonstruktör under sin rekonstruktion (Jönköpings 

tingsrätt Ä 3397-05). Valet av rekonstruktör är en kritisk punkt i rekonstruktionen enligt 

Stefan Carlson. Han anser att en advokat inte bör vara ansvarig för att rekonstruera företag 

eftersom de inte är utbildade eller besitter den kunskap som krävs för att driva ett företag. 

”Jag kan tycka det är fel, alltså rekonstruktionsdelen är feltänkt i sig för du ska ju inte lämna över det till 

en advokat, han kan juridik men är inte en ”business-man” ” (personlig kommunikation, 2010-04-29) 

En advokats kunskaper behövs då många juridiska processer och beslut ingår men rekon-

struktionen består även av affärsbeslut som ska fattas. Stefan Carlson tror att det hade varit 

bättre om en affärsman, andra kunniga personer eller en företagsdoktor hade varit rekon-

struktör och att det hade skapat mer framgångsrika rekonstruktioner. Vidare berättar han 

att det sägs att ägarna eller de personer som driver företaget skulle vara de bästa att göra 

rekonstruktionen. Men han håller inte med om det påståendet. Eftersom det är de nuva-

rande ägarna som hamnat i finansiell kris är det inte trovärdigt att de skulle ha kunskap eller 

resurser att ta sig ur den, det är de som skapat situationen. Risken finns att leverantörerna 

tappar förtroendet för ägarna och istället jublar när nya ägare kommer till. Stefan Carlson 

anser också att det är just bristande förtroende som leder till misslyckade rekonstruktioner. 

(personlig kommunikation, 2010-04-29)  

”Frågan som bör ställas är; finns det några muskler bakom företaget?” (personlig kommunikation, 2010-04-29)  

Vad det är för åtgärder som görs och vilka affärsplaner som finns är viktiga faktorer för re-

konstruktion enligt Carlson. Vidare berättar han att det är vanligt att företag går med på ett 

ackord men att de sedan slutar göra affärer med företaget eftersom det illikvida företaget 

inte kommer klara sig ändå. Han anser att likviditetsfrågan är den kritiska punkten för om 
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en rekonstruktion lyckas eller inte. (Personlig kommunikation, 2010-04-29) Avslutningsvis 

svarar Stefan på frågan om vad som har mest betydelse för en företagsrekonstruktion: 

”Jag tror det har en stor betydelse om man skulle hitta en struktur där det fanns människor som kunde 

hjälpa till mer affärsmässigt, för det kan inte en advokat göra.” (Personlig kommunikation, 2010-04-29)  

 

4.2 Presentation av redovisningens information 
Nedan presenteras en sammanställning av de utvalda nyckeltalen för Snickar-Per. En scha-

blonskatt på 28 procent har använts vid uträkningarna (se bilaga 5). Alla siffror använda för 

uträkningarna är hämtade från Snickar-Pers årsredovisningar (se bilaga 2-3.)  

 

Nyckeltal 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

Kassalikviditet 142,50 % 66,65 % 84,89 % 71,64 % 67,43 % 

Balanslikviditet 231,63 % 122,53 % 164,13 % 174,22 % 214,87 % 

Soliditet 17,94 % 2,61 % 10,22 % 15,98 % 22,09 % 

Skuldsättningsgrad 4,57 ggr 37,31 ggr 8,79 ggr 5,20 ggr 3,49 % 

Ränteteckningsgrad -0,42 ggr -5,14 ggr 3,29 ggr 4,20 ggr 1,99 ggr 

Vinstmarginal -0,59 % -7,27 % 3,75 % 6,70 % 4,39 % 

Räntabilitet på 

totalt kapital 

-1,02 % -1,40 % 6,52 % 11,51 % 7,43 % 

Räntabilitet på eget 

kapital efter skatt 

-13,85 % -459,36 % 31,95 % 39,52 % 12,02 % 

Tabell 4-1 Sammanställning av nyckeltal 

 

Kassalikviditeten har för Snickar-Per haft en nedåtgående trend från 2004-2008, med un-

dantag för ett uppsving år 2006. 2004 är det enda året där kassalikviditeten håller tillfreds-

ställd nivå, det vill säga där företaget kan betala av sina kortfristiga skulder direkt.  
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Balanslikviditeten har å andra sidan ingen jämn trend då den ligger i topp i början av den 

undersökta perioden, för att sedan sjunka och sedan öka igen. Slutligen ligger värdet nästan 

på den ursprungliga siffran.  

Soliditeten är 2004 nästan 18 procent för att året efter sjunka till det låga värdet på 2,6 pro-

cent. De kommande åren ökar värdena sakta för att på det sista undersökta året vara uppe i 

22 procent. Trots den slutliga ökningen är soliditeten låg. 

Skuldsättningsgraden är år 2005 väldigt hög och där kan en parallell dras till soliditeten 

samma år som då ligger på en väldigt låg nivå. Övriga år är skuldsättningsgraden relativt 

jämn då den ligger på en nivå mellan 3-9 gånger. 

Ränteteckningsgraden har tillfredsställande värden år 2006-2008. År 2004 och 2005 ligger 

nyckeltalet på negativa värden. 

Vinstmarginalen ligger under de två första åren på minusvärden. De följande åren håller 

vinstmarginalen visserligen positiva värden men de har långt ifrån en tillfredsställande nivå. 

Räntabiliteten på det totala kapitalet har ett negativt värde de första undersökta åren, 2004-

2005. De följande åren varierar värdena mellan 6-12 procent. 

Räntabiliteten på det egna kapitalet efter skatt har stora minusvärden de två första åren. 

Kommande två år ligger den på runt 31-39 procent för att under det sista undersökta året 

falla till 12 procent. 
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5 Analys  
I detta kapitel analyseras den teoretiska referensramen med det empiriska materialet. Först analyseras re-
konstruktionsprocessen och därefter följer analys av den ekonomiska informationen. Resultatet av analysen 
kommer leda fram till svar på problemformuleringen. 

5.1 Analys av företagsrekonstruktionsprocessen 
Ekonomiska kriser resulterar i många konkurser. Ur ett samhällsinriktat perspektiv vore en 

företagsrekonstruktion att föredra framför en konkurs då det räddar arbetstillfällen och af-

färsverksamheter. Om alla företag kunde rekonstrueras istället för att sättas i konkurs vore 

det en samhällsekonomisk vinst. Trots detta, tvingas många företag idag att gå i konkurs 

istället för att i ett tidigt skede ansöka om företagsrekonstruktion. En anledning till detta är 

att det finns flera problem med LFR. (Persson & Tuula, 2001) Men det finns fler anled-

ningar till svårigheterna kring företagsrekonstruktioner dens processer och problem kom-

mer att avhandlas nedan. 

Denna fallstudie följer en specifik företagsrekonstruktion och kommer att diskutera rekon-

struktionsprocesserna och dess olika vinklar nedan. Det kan ses att det dels ingår en juri-

disk process i rekonstruktionen men också en ledningsprocess. Enligt Stefan Carlson, (per-

sonlig kommunikation, 2010-04-29) finns det även en tredje process i rekonstruktionen och 

det är den ekonomiska processen. Redovisningen spelar en stor roll då det är den som av-

gör exempelvis vad ett företag är värt. Vid en bedömning av vad Inwido skulle betala för 

Snickar-Per var deras senaste bokslut en viktig faktor (personlig kommunikation, 2010-04-

29). Därav blir redovisningens information en viktig del eftersom det är den som berättar, 

dels vad ett företag är värt men också hur det har utvecklats över tiden.  

En företagsrekonstruktion uppstår genom att en ansökan skickas in till tingsrätten. Ansö-

kan kan komma från antingen gäldenären eller borgenären. Men om ansökan kommer ifrån 

borgenär måste gäldenären godkänna ansökan vilket visar på att LFR även har gäldenärsin-

riktade bestämmelser trots att lagen främst riktas till att skydda borgenärerna. (Persson & 

Tuula, 2001) I Snickar-Pers fall skickades ansökan in av gäldenärerna den 13 december 

2005 (Jönköpings Tingsrätt Ä 3397-05). Detta är en del av ledningsprocessen, att ledarna 

själva i tid måste inse att företaget befinner sig i en riskzon och handling måste till för att 

rädda företaget från en finansiell kris. Handling måste också ske för att inte ledningen ska 

bli personligt betalningsansvariga. Detta förutsätter att ledarna är kompetenta och kunniga 

nog för att kunna fatta ett avgörande beslut. 
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Rekonstruktörens ro l l  

En rekonstruktör ska utses under företagsrekonstruktionen och enligt Persson & Tuula 

(2001) kan sökanden själva ge förslag på en rekonstruktör i ansökan. Det vanligaste är att 

rekonstruktören är en advokat (Persson & Tuula, 2001) och så var det också i Snickar-Pers 

rekonstruktion (Jönköpings Tingsrätt, Ä 3397-05). Detta faktum var Stefan Carlson (per-

sonlig kommunikation, 2010-04-29) kritisk till då han anser att en advokat inte bör vara an-

svarig för att rekonstruera företag eftersom de inte är utbildade eller besitter den kunskap 

som krävs för att driva ett företag. Rekonstruktören spelar en viktig roll då rekonstruk-

tionsprocessen innefattar många steg. En viktig del i rekonstruktionen är den juridiska kun-

skapen då processen är styrd av många lagar och god inblick i den svenska insolvensrätten 

är självklart en fördel. Den juridiska kunskapen är inte alltid tillräcklig då det handlar om att 

stärka ett företag på fall. Många gånger kanske det hade varit bättre att ta in en person med 

erfarenhet av affärsstyrning och verksamhetsutveckling eller en entreprenör med förmågan 

att tänka nytt. I rekonstruktörens roll ligger också att avgöra ifall verksamheten kan fortsät-

ta och att göra en plan på hur rekonstruktionen ska fortgå (Persson & Tuula, 2001). Rekon-

struktören ska också granska den finansiella informationen, exempelvis avgöra om någon 

del av produktionen inte är tillräckligt lönsam. Med detta i beaktande bör även den ekono-

miska kunskapen även vara viktig för en rekonstruktör. Som det ser ut idag är majoriteten 

av rekonstruktörerna advokater vilket starkt kan ifrågasättas. Ett företag i en rekonstruk-

tionsprocess är i behov av nytänkande och kanske skulle en entreprenör eller en erfaren 

och kunnig företagsledare passa bra i rollen som rekonstruktör. 

Princ ipal  och agentteor in ur e t t  rekonstruktionsperspektiv 

När ett företag är under rekonstruktion behåller gäldenären rådigheten över verksamheten. 

Detta är ännu ett tecken på att lagstiftning har gäldenärsinriktade perspektiv. Dock är gäl-

denären skyldig att följa rekonstruktörens anvisningar och företaget har även upplysnings-

plikt. (Persson & Tuula, 2001) Enligt Laughlin (1996) har principalen en naturlig rätt att 

ställa krav eftersom de äger tillgångarna. När ansvaret för tillgångarna flyttas över till en fö-

retagsledning, uppstår naturligt förväntningar från principalerna att företagsledningen ska 

förvalta tillgångarna på ett tillfredställande sätt. Agentens beteende måste följa principalens 

krav, men det är en överenskommelse som inte kan säkerställas utan blir ofta ett problem 

och ett moraliskt risktagande (Laughlin, 1996). Här kan en parallell dras till principal och 

agentteorin där Snickar-Per kan tänkas vara principalen, och rekonstruktören agenten. Un-

der rekonstruktionstiden måste Snickar-Per följa råd och anvisningar från rekonstruktören 
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för att inte riskera att rekonstruktionsavtalet upphör (Persson & Tuula, 2001). Även om 

inte rekonstruktören har full rådighet så bär han ändå på det största ansvaret.  Snickar-Per 

har då i sin roll som principal vissa förväntningar och krav på rekonstruktören (agenten) 

exempelvis att rekonstruktionen uppfyller sitt syfte. Enligt Jönsson (1996) innebär ett över-

lämnande av ansvar till rekonstruktören en risk, men kan också innebära en relation för den 

som gör det. Här blir förtroendet mycket viktigt (Jönsson, 1996, hämtad ur Munro & Mou-

ritsen, 1996). Att företaget känner förtroende för rekonstruktören och litar på att denna lö-

ser den kritiska situationen är viktigt eftersom företagsledning och rekonstruktör jobbar 

nära varandra och till viss del driver de under processen företaget tillsammans.  

Ett problem med principal och agentteorin är att den förutsätter att principalen med sitt 

ägande har större incitament och motivation att få företaget att överleva. I och med detta 

skulle principalen (ägarna) genomföra rekonstruktion bättre eftersom de är ägare till verk-

samheten och har ett personligt intresse i att det går bra. Stefan Carlson är av en annan 

uppfattning (personlig kommunikation, 2010-04-29) eftersom det är ägarna som har skapat 

situationen och gjort att företaget hamnat i en finansiell kris. Här kommer återigen frågan 

om förtroende upp, men här mellan ägare och leverantörer. Hur ska leverantörerna kunna 

ha förtroende för de gamla ägarna eftersom de har orsakat att de hamnat där, frågar sig Ste-

fan Carlson (personlig kommunikation, 2010-04-29). Han tillägger också att han tror att det 

måste ske någon form av förändring i rekonstruktionen. Att bara göra ett ackord och sedan 

fortsätta som vanligt är inte tillräckligt. Detta stämmer överens med tidigare studier som vi-

sar att det krävs mer än betalningsuppgörelser för att få en effektiv rekonstruktion (Persson 

& Tuula, 2001). Det är inget krav att företagsförvärv ska ske i en rekonstruktion men för 

leverantörernas förtroendes skull är det en fördel. Kommer nya ägare in blir det en större 

trygghet för leverantörerna. Dels eftersom nytt kapital kommer in i företaget men också för 

att nytt tänkande kommer in. Det är de gamla ägarna som har försatt företaget i en illikvid 

situation och självklart kan de då bli ifrågasatta. Nytänk i form av nya ägare ger leverantö-

rerna trygghet och indikationer på att det är tryggt att fortsätta handla med företaget. 

Ansvarsskyldighet  i  rekonstruktionen 

Ansvar är också vitalt för rekonstruktionsprocessen. Ansvarsskyldighet befinner sig inom 

organisationer och blir kontinuerligt skapade, förhandlade, utmanade och bestämda (Mun-

ro & Mouritsen, 1996). Vid en rekonstruktion kan det vara svårt att veta vem som har an-

svar och vilken typ av ansvar varje enskild person har. Ägarna har fortfarande rådighet över 
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verksamheten men måste också följa råd och anvisningar från rekonstruktören för att inte 

riskera att rekonstruktionen upphävs. Det kan vara en svår situation att befinna sig i. Vem 

har egentligen ansvaret i en rekonstruktion? Är det ett delat ansvar mellan rekonstruktören 

och ägarna? Vilken typ av ansvar har rekonstruktören och ägarna? Att företaget ska överle-

va eller att genomföra rekonstruktionen i enlighet med de lagar som finns? Enligt Munro & 

Mouritsen (1996) är den kritiska punkten att se skillnaderna i den ansvarsskyldighet som 

uppstår. Kirk & Mouritsen (1993) beskriver ansvarsskyldighet som behovet och provisio-

nen av förklaringar. Ansvaret i en rekonstruktionsprocess måste bli utstakade innan rekon-

struktionen genomförs så att alla inblandades roller och krav är tydliga. Vems krav du är 

skyldig att uppfylla är även en viktig aspekt av ansvarsskyldigheten enligt Czarniawaska-

Jorges (1996, hämtad ur Munro & Mouritsen, 1996).  

Snickar-Pers ackordsuppgöre lse  

Ackord är en vanligt förekommande åtgärd i en företagsrekonstruktion. Underhandsackord 

är en frivillig överenskommelse mellan fordringsägare att avstå från en viss del av fordring-

en. En förutsättning för att ackordet ska accepteras är att alla fordringsägare samtycker. 

(Österholm, 2002) I Snickar-Pers fall var ett underhandsackord inte möjligt att genomföra 

på grund av att några leverantörer inte lämnade svar innan utsatt datum. Det kan vara svårt 

för en leverantör att förstå vad ett ackord är och vad det kan få för konsekvenser. När det 

då dimper ner en förfrågan från en advokat om ett underhandsackord blir nog leverantören 

frågande och lägger förfrågningen på hög istället för att ta reda på vad det innebär att vara 

en oprioriterad borgenär. För Snickar-Per blev istället ett offentligt ackord aktuellt. (Jönkö-

pings tingsrätt Ä 3397-05) Ett offentligt ackord hör till tvångsackorden och gäller då bor-

genärerna inte är eniga och gäldenären får ansöka om ackord (Persson & Tuula, 2001). För 

att ett offentligt ackord ska gå igenom behövs inte samtycke av alla borgenärer utan det av-

görs efter andra kriterier, vid högre utdelningsbelopp räcker en 60 procent majoritet (Ös-

terholm, 2002). Mer än 60 procent godkände ackordet för Snickar-Per och därför ansågs 

det finnas förutsättningar för att kunna fastställa ackordet (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05). 

Enligt Stefan Carlson (personlig kommunikation, 2010-04-29) var det inte på grund av ac-

kordet som rekonstruktionen gick igenom utan en fråga om likviditet. Hade inte Inwido 

förvärvat Snickar-Per hade de inte klarat rekonstruktionen. Inwido satte in de pengarna 

som behövdes. Likviditetsfrågan är den kritiska punkten för ifall en rekonstruktion lyckas 

eller inte. (personlig kommunikation, 2010-04-29) Det hade inte räckt enbart med ett ac-

kord för att rekonstruktionen syfte skulle uppfyllas utan att det var nya ägare var en avgö-
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rande faktor.  Att ackordet gick igenom var ett krav från Inwido för att köpet skulle gå ige-

nom.  

Rekonstruktionens t ids fr i s t  

Normalt ska en rekonstruktionsprocess pågå i tre månader men gäldenären kan ansöka om 

förlängning vid särskilda skäl med högst tre månader i taget (Persson & Tuula, 2001). 

Snickar-Per inledde sin rekonstruktion den 13 december 2005, det var då ansökan om före-

tagsrekonstruktion kom in till tingsrätten. Den 3 mars 2006 ansökte de om förlängning, 

alltså knappt tre månader senare. Anledningen till att förlängningen tilläts av tingsrätten är 

på grund av ackordsförhandlingen som pågick då. Den 15 maj 2006 avslutas rekonstruktio-

nen eftersom syftet ansågs vara uppfyllt. (Jönköpings tingsrätt Ä 3397-05). Företagsrekon-

struktionen hade då pågått i drygt fem månader totalt. Persson & Tuula (2001) anser att ti-

den för en företagsrekonstruktion är för lång då det skapar osäkerhet bland leverantörer 

och kunder. Stefan Carlson (personlig kommunikation, 2010-04-29) är av en annan åsikt då 

han anser att det knappt är några företag som klarar av att uppfylla rekonstruktionssyftet på 

de tre månader som lagen har angett. Tre månader är en knapp tid för en rekonstruktion 

men eftersom lagen ger utrymme för förlängningar anses det inte vara ett stort problem för 

rekonstruktionsprocessen. Ackordsuppgörelser kan ta väldigt lång tid. I Snickar-Pers fall 

fanns 116 fordringsägare till ett värde av 6,9 miljoner, vilket förklarar att det tar tid att in-

formera alla dem. I Snickar-Pers första steg av ackordsuppgörelse, underhandsackord, fick 

de inte in svar från alla borgenärer innan utsatt tid och därför var de tvungna att ansöka om 

förlängning. Sedan gick de in i nästa fas, offentligt ackord, och även det är en process som 

tar tid. Dock krävdes inte samtycke från alla och ackordet kunde slutligen fullbordas. (Jön-

köpings tingsrätt Ä 3397-05) Det är betydelsefullt att ägare arbetar mer med förtroende för 

att inte förlora kunder under en rekonstruktionsprocess. Trots att borgenärer godkänner 

ackord behöver det inte betyda att de fortsätter handla med det illikvida företaget (person-

lig kommunikation, 2010-04-29). Detta på grund av att borgenärerna inte vill riskera att för-

lora mer pengar. Ett sätt att visa att företaget går att lita på är att nya ägare kommer in och 

nytt kapital tillskjuts, som det i Snickar-Pers fall gjordes. 

5.2 Analys av rekonstruktionen genom nyckeltal 
Nyckeltalen är uppdelade efter kortsiktiga mått på finansiell balans, långsiktiga mått på fi-

nansiell balans och lönsamhet. De kommer att analyseras utefter vilket mått de tillhör och 

slutligen sammanfattas alla delar i en summering. 
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Analys :  korts ikt iga mått  på f inansie l l  balans 

Kassalikviditet och balanslikviditet hör till de kortfristiga måtten. Kassalikviditet är företa-

gets förmåga att betala av sina kortfristiga skulder (Carlsson, 2004). År 2004 är det enda 

året Snickar-Per har en kassalikviditet över 100 procent. Enligt Carlsson (2004) ska kassa-

likviditeten ligga över 100 procent för att företaget skall kunna betala sina kortfristiga skul-

der. Därmed kan ses att år 2004 har Snickar-Per en tillfredställande kassalikviditet på 142,5 

procent. Följande år, 2005-2008, ligger kassalikviditeten under den 100 procentiga gränsen. 

Värdena varierar mellan 66-85 procent och är inte tillräckliga för att betala skulderna på 

kort sikt. Detta kan indikera på betalningsoförmåga. Det betyder att Snickar-Per under 

denna period varit tvungna att sälja anläggningstillgångar, ta lån eller utföra andra åtgärder 

för att kunna betala sina kortfristiga skulder. Året då kassalikviditeten är som sämst är 2005. 

I jämförelse med 2004 års värden har de kortfristiga skulderna ökat och då framförallt leve-

rantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.  

Engström,(2002), menar att balanslikviditeten som ensamt mått inte alltid indikerar på be-

talningsoförmåga och bör därför bedömas parallellt med kassalikviditeten (Carlsson, 2004). 

Är det stora skillnader mellan de båda nyckeltalen betyder det att mycket kapital binds i va-

rulager vilket kan bidra till ränteförluster och inkurans (Carlsson, 2004). De åren som det 

har varit störst skillnad mellan kassalikviditeten och balanslikviditeten är år 2007 och 2008, 

alltså i slutet av den undersökta perioden. Detta kan alltså betyda, att som ovan nämnts 

mycket kapital binds i varulagret. Minsta skillnaden ses år 2005. Enligt Thomasson et al. 

(2004) bör balanslikviditeten ligga på 200 procent för att företaget ska ha en god betal-

ningsberedskap. I Snickar-Pers fall ligger balanslikviditeten över 200 procent i början och 

slutet av den undersökta perioden, år 2004 och 2008. Åren där emellan är den under grän-

sen, speciellt år 2005 är balanslikviditeten kritiskt låg på 122,5 procent. Detta beror också 

på att de kortfristiga skulderna har ökat jämfört med 2004. 

Analys :  långs ikt iga mått  på f inansie l l  balans 

De långsiktiga måtten för finansiell balans består av soliditet, skuldsättningsgrad och ränte-

teckningsgrad. Soliditeten är enligt Carlsson (2004) ett företags förmåga att motstå förlus-

ter. En varningssignal är när soliditeten är under 15 procent samt har en negativ utveckling 

över tiden. År 2004 och 2007-2008 håller sig Snickar-Per över gränsen på 15 procent, men 

det är nätt och jämnt. År 2005 har Snickar-Per den lägsta soliditeten för den undersökta pe-

rioden, en siffra på 2,61 procent. Detta kan härledas till en stor minskning av det egna kapi-
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talet jämfört med året innan, året visar ett negativt eget kapital. Under 2005 har Snickar-Per 

förbrukat mer än halva aktiekapitalet, men efter bedömning så avgörs att avskrivningar 

över plan; maskiner och inventarier kan täcka det egna kapitalet (se bilaga 2) (Snickar-Per 

AB:s årsredovisningar, 2005). Året därpå har soliditeten ökat till 10,22 procent men trots 

ökningen är siffran fortfarande alltför låg.  

Skuldsättningsgraden visar hur mycket pengar som lånas per krona och det är ett omvänt 

soliditetstal (Carlsson, 2004). Det innebär att när soliditeten är hög är skuldsättningsgraden 

låg och tvärtom (Carlsson, 2004). Att soliditeten och skuldsättningsgraden speglar varandra 

kan tydligt ses. Är skuldsättningsgraden låg betyder det att företaget är finansiellt starkt 

(Rock, 1995) och de lägsta värdena visas åren 2004 och 2006-2008. De långfristiga skulder-

na har minskat och de kortfristiga har ökat jämfört med tidigare år. Liksom för soliditeten 

har det justerade egna kapitalet minskat stort och har under 2005 ett negativt värde.  (Se bi-

laga 2) 

Ränteteckningsgraden är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader 

(Carlsson, 2004). Är värdet mindre än 1 betyder det att företaget måste leva på tidigare års 

obeskattade reserver eller extraordinära intäkter för att skydda det egna kapitalet. Måttet 

fungerar som en varningsklocka på ett tidigt stadium. (Carlsson, 2004) Snickar-Per håller 

sig inte över 1 de två första undersökta åren, 2004-2005. Dessa år har Snickar-Per inte ens 

positiva resultat efter avskrivningarna vilket är en orsak till de negativa värdena. (Se bilaga 2) 

Resterande år, 2006-2008 visar nyckeltalet värden över 1 vilket anses vara tillfredsställande 

värden enligt Carlsson (2004). 

Analys :  lönsamhetsmått  

Måtten för lönsamhet är nyckeltalen vinstmarginal, räntabilitet på totalt kapital och räntabi-

litet på eget kapital efter skatt. Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är per krona, när allt 

utom räntekostnader är betalt (Carlsson, 2004). För detta nyckeltal visar Snickar-Per nega-

tiva värden för 2004-2005, och då speciellt för 2005. Då har Snickar-Per en högre omsätt-

ning än 2004 men högre rörelsekostnader vilket gör att rörelseresultatet är en förlust tre 

miljoner (Se bilaga 3). Detta betyder att de inte kunnat betala sina lån och inte heller andra 

fordringar fullt ut under de åren. De följande åren ligger vinstmarginalen på positiva vär-

den, men de kan inte anses vara tillfredställande höga. Det högsta värdet är 2007 och visar 

på en vinst på 6,7 procent per krona.  
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Räntabiliteten på totalt kapital är ett av de absolut viktigaste nyckeltalen (Carlsson, 2004). 

Det mäter hur effektivt företagets resurser är använda (Carlsson, 2004). Snickar-Per visar 

positiva värden för alla år utom 2004 och 2005. Övriga år varierar nyckeltalet mellan 6-12 

procent vilket indikerar på att de sista åren, 2006-2008 har Snickar-Per använt sina resurser 

effektivare än 2004 och 2005. Att räntabiliteten är negativ dessa år beror på att resultatet ef-

ter avskrivningar är negativt för dem åren.   

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt visar ett företags konsolideringsmöjligheter och vi-

sar på hur väl det egna kapitalet förvaltas (Carlsson, 2004). Nyckeltalet ska normalt inte un-

derstiga 20-30 procent (Rock, 1995). De enda åren som Snickar-Per inte understiger den 

här gränsen är 2006-2007. År 2004-2005 visar de negativa tal, speciellt år 2005 har ett oer-

hört stort minustal. År 2008 ligger nyckeltalet visserligen på plus, men är inte uppe i den 

nivå som måttet bör hålla enligt Rock (1995). Alltså visar måtten att det egna kapitalet inte 

har kunnat förvaltas tillfredställande 2004-2005 och 2008. Detta på grund av att nettoresul-

tatet varit negativt år 2004 och 2005. 2008 är verksamheten kapitaliserad av att ägarna skju-

tit till kapital men resultatet är inte tillfredställande högt för att väga upp detta.  

Summering av nyckel ta lsanalys  

För att sammanfatta ovan förda diskussion visar nyckeltalen minst fördelaktiga tal under 

2005. Det går tydligt att utläsa att någonting har hänt då. Även under 2004 har några av 

nyckeltalen indikerat på att Snickar-Per är ute på hal is, men talen blir sämre under det 

kommande året, 2005. Kassalikviditeten och balanslikviditeten ligger på en god nivå under 

2004. De kortsiktiga måtten på finansiell balans visar således ingen indikation på att Snick-

ar-Per skulle ligga illa till finansiellt. Det sker dock en drastisk förändring av de här nyckel-

talen till kommande år, 2005, då kassalikviditeten visar på det lägsta värdet under hela den 

undersökta perioden och balanslikviditeten likaså. Dock antyder Carlsson (2004) att stora 

skillnader mellan kassalikviditeten och balanslikviditeten kan bidra till inkurans och ränte-

förluster. Här visar 2004-2006 de minsta skillnaderna medan 2007 och 2008 visar på högre 

skillnader.  

De långsiktiga måtten på finansiell balans ger lite mer vägledning då ränteteckningsgraden 

visar ett värde under 1 redan 2004 och 2005. Resterade år håller sig nyckeltalet över 1. 

Skuldsättningsgraden visar på ett finansiellt starkt företag alla år utom 2005. År 2005 håller 

också ett otroligt lågt mått på soliditeten.  
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Vinstmarginalen ligger på negativa värden 2004 och 2005 vilket visar på att Snickar-Per har 

gått med förlust. Även räntabiliteten på totalt kapital visar redan 2004 och 2005 ett negativt 

resultat. Likaså räntabiliteten på eget kapital efter skatt men där är värdet ännu sämre år 

2005. Dock kan utläsas att lönsamhetsmåtten är de mått som tidigast har visat Snickar-Pers 

svåra ekonomiska situation.  
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6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. De är baserad på problemformuleringarna och ut-
ifrån dessa har studiens syfte besvarats. Slutligen presenteras förslag på framtida studier. 

Vilka aktiv i t e ter  genomförs under rekonstruktionsprocessen? 

En rekonstruktionsprocess innefattar flera olika steg varibland många av dem kräver en 

god juridisk- ekonomisk och ledningskunskap av rekonstruktören. En rekonstruktion tar 

ofta längre tid än de tre månaderna som lagen ställer upp. Rekonstruktionsprocessen består 

av följande delar: ansökan om rekonstruktion, val av rekonstruktör, uppförande av rekon-

struktionsplan, genomförande och slutligen uppfyllande av rekonstruktionens syfte.   
 

Vilka faktorer  påverkar rekonstruktionen?  

Som tidigare nämnts består en rekonstruktion av flera olika processer däribland en juridisk 

och en ledningsprocess. En rekonstruktions handlingar är aldrig fria, utan begränsas av fle-

ra faktorer exempelvis moral, juridik och intressenters krav. Rekonstruktionsprocesserna 

styr och påverkar utfallet. Juridiken, med insolvensrätten sätter begränsningar, medan led-

ningen med kompetenta individer kan skapa möjligheter. Ledningen kan vara antingen fö-

retagsledningen eller rekonstruktören eftersom båda har ansvar under en rekonstruktion. 

Att kunna förstå och tolka siffrorna samt tyda trender i årsredovisning är också en avgö-

rande faktor. Ju fortare ett företags betalningsoförmåga upptäcks desto större möjligheten 

har ledningen att rädda företaget, exempelvis genom rekonstruktion. 

På vi lket  sät t  t i l lämpas redovisningens information för  at t  genomföra rekonstruktio-

nen?  

Det har tydligt kunnat ses, att redan på ett tidigt stadium så indikerar siffrorna att något inte 

står rätt till. Detta kan fungera som ett verktyg åt företagsledningen för att tolka varnings-

signalerna. Om det ändå hinner gå så långt att företaget befinner sig under rekonstruktion 

har redovisningen flera funktioner. Årsredovisningarna ger information om företagets 

ekonomiska status, vilka tillgångar och skulder som finns. Vid ett företagsförvärv används 

även redovisningen för att avgöra vad företaget egentligen är värt. Vid ackord så ger 

leverantörsreskontra information om vilka fordringsägarna är och till vilka belopp de har 

fordringar.  
 

Genom de nyckeltalsberäkningar som gjorts, kan det konstateras att de kortsiktiga måtten 
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på finansiell balans inte indikerar på ekonomisk kris året innan rekonstruktionen. Dock vi-

sar de långsiktiga måtten för finansiell balans samt lönsamhetsmåtten att företaget har fi-

nansiella problem. Under rekonstruktionen 2006, blir nyckeltalen avsevärt bättre med un-

dantag från de kortsiktiga måtten som försämras. Efter rekonstruktionen ligger de kortsik-

tiga måtten fortfarande under gränsen för vad som är acceptabelt. De långsiktiga måtten 

håller en tillfredställande nivå med undantag från soliditeten. Måtten för lönsamhet visar de 

bästa värdena under 2007.  

Vilka faktorer  påverkar rekonstruktörens ansvar?  

Ansvar kan ha stor betydelse för en rekonstruktionsprocess. Att tydligt klara ut vem som 

har ansvar och vilket ansvar varje enskild person har kan underlätta för rekonstruktionen. 

 

6.1 Förslag till framtida studier 
Studie har visat tecken på att rollen som rekonstruktör är oerhört viktig. Rekonstruktören 

är oftast en advokat och det är något som har kritiserats av medverkande i studien. För 

framtida studier anses det intressant att gräva djupare in i rekonstruktörens roll. Lyckas 

ekonomer bättre som rekonstruktörer än advokater? Varför är det vanligast att advokater är 

rekonstruktörer? Skulle rekonstruktioner få bättre resultat generellt om fler rekonstruktörer 

hade erfarenhet inom affärsstyrning och affärsverksamhet? Vem är lämplig som rekon-

struktör?  

Det hade även varit intressant att ha ett större urval av företag för att undersöka ifall nyck-

eltalen visar samma trender. Går det att förebygga betalningsoförmåga genom att ha nyck-

eltalen under uppsikt? Vilka nyckeltal är relevanta? Skiljer sig de mest påverkade nyckeltalen 

under en rekonstruktion mellan olika företag?  

Idag är det många företag som efter rekonstruktion ändå slutar i konkurs. Vad går det att 

göra för att rekonstruktionsprocessen ska bli mer effektiv?  
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Bilaga 1 Transkriberad intervju 
 
Intervju med Stefan Carlson torsdagen den 29 april 2010, intervjuad av Anna Sebenius och Charlotte 
Vernersson. 
 

Anna: Till att börja med blev vi förvånade över att det stod Elitfönster, kan du berätta lite 
om hur det är uppbyggt?  
Stefan: Mm, det kan jag göra. Enklast är ju egentligen att visa på skärmen hur Inwido är 
uppbyggt överhuvudtaget. Vi har en liten presentation som man kan köra. 
Anna: Men du är anställd av Inwido, du jobbar på Inwido? 
Stefan: Nej, det är så här att vårt moderbolag Inwido AB ligger i Malmö och det bolaget är 
ju ägt av Ratos som är börsnoterat…eh till 97 % tror jag det är så äger dem oss då. Under 
där så finns det ett träd kan man säga med Inwido Sverige, Inwido Norge, Inwido Dan-
mark, Inwido Finland, något som heter Inwido Supply….eh…Inwido Home improvement, 
och sen har vi Inwido Russia eller Ryssland, Inwido Irland, och Inwido U.K. Och under 
dem här, om vi tar Sverige så finns ju bland annat då de här varumärkena Elitfönster, 
Snickar-Per, Allmogefönster, Dimplomatdörrar. 
Anna: Vi läste någonting om Exit door? 
Stefan: Ex Door. När vi köpte Snickar-Per och Moddörr så bildade vi ett moderbolag 
emellan, som hette Ex Door. Och det bolaget är sedan fusionerat uppåt till Inwido Sverige. 
Anna: Okej, så det finns inte längre? 
Stefan: Det finns inte längre, så nu äger Inwido Sverige Moddörr och Snickar-Per direkt. 
Sen är det så att Moddörr har vi lagt ner helt och hållet, den delen. Fast vi bedriver produk-
tion där med ytterdörrar så det har varit väldigt mycket strukturförändringar på vägen då 
va. Så egentligen det ni har sett och frågat efter det är ju den ni har hittat i tingsrätten i Jön-
köping på Snickar-Per och Moddörr. 
Anna: Ja, och då är det ju främst Snickar-Per vi är intresserade av för att begränsa oss. 
Stefan: Ja det är ju bra att ni är kvar där för Moddörren finns egentligen inte kvar så att 
säga. 
Charlotte: Sen har väl Snickar-Per bytt och heter Hångerdörren nu om vi förstått det rätt? 
Stefan: Ja precis. Och det varumärket Snickar-Per ligger i Elitfönster så vi säljer Snickar-Per 
genom Elitfönster varumärket nu. 
Anna: Och därav kom vi in i Elitfönster byggnaden.  
Charlotte: Ja precis. Vi var lite osäkra när vi kom hit för vi visste inte riktigt vad vi skulle 
leta efter. 
Stefan: Men jag är anställd av Inwido Sverige så Inwido Sverige har sitt huvudkontor här 
också.  
Anna och Charlotte: Okej. 
Stefan: Det är en ganska stor koncern idag som har sitt ursprung i faktiskt Vetlanda, Len-
hovda. (Sätter igång presentationen på datorn och visar) Det här är hela Inwido AB och ur-
sprunget till Inwido det kommer nästan från 2006 så gjordes det en fusion mellan Elitföns-
ter i Lenhovda och Myrsjöfönster här i Vetlanda. Det hette Myrsjöfönster här tidigare och 
det var så att ägarna till Myrsjöfönster var Skanska och ägare till Elitfönster var Industri-
världen, just två börsnoterade bolag. Det är så att Industrivärlden äger ganska mycket i 
Skanska så det fanns en gemensam så att säga, man pratade om branschen och det var ju så 
att hela byggsidan fick en jättekris 2001 i och med skatteomläggningen. Det gjordes ju väl-
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digt stora förändringar i skatter, det kanske ni har läst om också. Väldigt stora förändringar 
som gjordes med ränteavdrag och bidrag och så här. Marknaden på några år där gick ju, 
vad ska jag säga, nu säger jag fel här 2006, 1996 är det ju givetvis. – 96 var det! Så markna-
den gick ju ner väldigt några år innan där -90-91. Ja 1991 var det ja, jag är ju 10 år fel, men 
1991 var det i alla fall den här stora krisen med skatteomläggningen och på fönstersidan då 
så var marknaden ungefär 2 miljoner fönster i Sverige. På tre år så gick det här ner till 800 
000. Så en tredjedel. Småhusindustrin tappade ungefär 90 % av sin marknad så det var ju 
gigantiska tal alltså. Försvinna två tredjedelar på fönstersidan är ju ett jätteproblem och då 
gjorde man jättestora omstruktureringar. Då bestämde de här två ägarna att vi slår ihop de 
två stora som vi äger tillsammans då eftersom vi känner varandra och så gör vi ett 50 % ägt 
bolag, vi äger 50 % av Elitfönster då, döper om allting till Elitfönster. Och så började man 
jobba med det här, så 1998 bestämde man sig för att byta VD och då var Skanska helägare 
till…då ägde man detta helt och hållet. Då omsatte bolaget totalt 354 miljoner. Vår VD då 
som hette Sven-Gunnar Skog kom in…han avgick förra året då så han har varit med på en 
ganska lång resa. Då började vi med att skapa det här som egentligen är Inwido idag, alltså 
vi började konsolidera i Sverige, den svenska verksamheten. Köpa bolag, göra fler brands 
och så vidare. Men det var så här att under -99…jag började i början av -99, jag hann i stort 
sett börja så bestämde Skanska att det här ska säljas. Då såldes det här till ett bolag som har 
trisskapital som heter Triton som ägde oss fram till 2004-12-31, då köpte Ratos oss och har 
ägt oss sen 2005. Från 2005 och framåt fanns en Europasatsning att vi skulle köpa bolag el-
ler i Norden, en Nordensatsning kan man säga. Det var det som pågick då och det är det vi 
har genomfört fram till idag. Vi har alltså gått kan man säga från 453 miljoner till 5,6 mil-
jarder. Ifrån de har två små orterna som bas, för det är hela basen egentligen till Inwido. 
Det är lite kul att det är så. Det är kul att ha varit med på den här resan för jag var revisor 
när jag kom in här -96. 
Anna: Ja för vi såg här på väggen (pekar på revisorsdiplom). 
Stefan: Jaha, ja så jag kommer från KPMG. Så jag har varit där i tretton år. Jobbar där från 
-86 till -99 då eller -98. Så jag kom in som revisor här kan man säga, så jag har varit med på 
hela resan, till viss del. 
Anna: Men i olika roller? 
Stefan: Precis, och så köptes jag över eller vad man ska säga. Jag tyckte det här verkade så 
kul så jag kände det att det var dags att göra nåt annat då.  
Anna: Så då började du som revisorsassistent blev revisor, och sen vad är din roll här lik-
som? 
Stefan: Jag är ju CFO, alltså ekonomidirektör i Inwido Sverige. Det är översatt, jag kallar 
mig ekonomichef. Titlar och så där bryr jag mig inte så mycket om men egentligen är det 
den titeln, men det är ingenting som jag säger så där. Det är ju lite Sverige, så där lagom. 
Men är man utomlands så måste man använda det där på ett helt annat sätt.  
Anna: Vad intressant! 
Stefan: Mm, så det är lite kul. Så jag är ansvarig idag för den svenska verksamheten Inwido 
Sverige som omsätter ungefär 2 miljarder av det där, de 5,6 idag. Sen är det så att jag också 
ansvarar för all konsolidering av hela. Så jag jobbar också med Inwido AB i Malmö så jag 
sitter på två stolar kan man säga för jag sköter hela konsolideringen också av koncernen. 
Jag konsoliderar alla bolag som finns här varje månad.    
Charlotte: Det är en del. 
Stefan: Det är många ja. 
Anna: Men jag funderar på, ser jag Snickar-Per här? (Pekar på datorn) 
Stefan: Det kanske inte är med här…där! 
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Anna och Charlotte: Där ja! 
Stefan: I Sverige har vi ju Wesy, Highon, Elitfönster, Snickar-Per, Allmoge, och Diplomat 
som varumärke. Sen har vi ju ganska mycket fabriker också i koncernen, totalt har vi 32 fa-
briker utspridda. 
Anna: Det är stort. 
Stefan: Så vi är ju den ledande fönster- och dörrgruppen i Norden och faktum är nog att vi 
är störst i Europa när det gäller att tillverka träfönster. Den största träfönstertillverkaren i 
Europa tror jag vi är. Vi är etta tvåa på samtliga nordiska marknader, i Sverige är vi etta, i 
Finland är vi också etta med högst marknadsandel. I Norge är vi tvåa och i Danmark är vi 
tvåa. Så här ser strukturen legalt ut då som jag pratade om (visar på datorn). Irland ligger 
faktiskt under Danmark. Annars är det ganska rätt, och under här då finns en massa bolag 
och varumärken. Så här är vi geografiskt spridda precis som det låter då. Vi har produk-
tionsanläggningar i alla länder förutom Irland. Vi har faktiskt en liten produktionssight även 
i U.K. Det är inte många som har produktion i U.K., det är ganska ovanligt. Här är lite av 
hur organisationen ser ut, det är inte jag det (pekar), jag sitter här egentligen. Så vi har ju en 
CFO nere i Malmö som jobbar också. Sen har vi VD:ar från respektive land här. Här ser ni 
resan som jag beskrev. – 96-99 Elitfönster Myrsjö fusion. Omsättning 500 står det, det var 
453 men det är väl avrundat lite.  
Anna: Avrunda uppåt ja.  
Stefan: Sen den svenska expansionen, en omsättning på 1,2 miljarder ungefär efter den ti-
den. Sen den här nya då…nordiska resan. Det är fokuserat på tillväxt med bibehållen lön-
samhet då. Som vi har lyckats med. Här ser man också lönsamheten hur den har utvecklats 
och vid 2006 så hade vi ju 11,9 i EBITA om ni vet vad det är? 
Anna och Charlotte: Nej? 
Stefan: Earnings before interest. And Amortisation. Alltså det är före goodwillavskrivning-
ar. Här har vi då sista året 2009, finns ju på Internet också om ni vill titta och så vidare. 
Sverige, ja som jag sa 2,1 det är inte uppdaterat då 2009 års siffror men dem var ju väsent-
ligt lägre då. Finns också i årsredovisningen på Inwido.com där vi visar hur omsättningen 
var för respektive område då. Så ni bara får lite uppfattning då. Här ser ni ju också då Elit-
fönster, Allmoge, Whesy och Era. Här har vi produktion av dörrar och det är separata bo-
lag idag. Det här är mer en beskrivning på hur vi jobbar marknadsmässigt, sen är det ju en 
annan bolagsstruktur och så vidare. Man får skilja på hur man arbetar ledningsmässigt och 
hur man arbetar bolagsmässigt för det är…det hänger oftast inte ihop alla gånger. Här är ju 
konsumentsidan som är den största delen. Sen har vi husfabriker och projektsidan som är 
ungefär lika stora där. Konsumenter är viktigt för oss, vi säljer ju väldigt mycket via återför-
säljare, bygghandel och den sidan. Sen kan man ju säga att i slutänden är det ju nästan alltid 
konsumenter för det är ju konsumenter som använder våra produkter. Det ingår i vårat sätt 
att tänka, vi ska vara ett konsumentföretag och inte ett producentföretag. Vi gör ju någon-
ting för konsumenten. Vi säljer ju faktiskt någonting mer än ett fönster, vi säljer ju faktiskt 
att stänga ute allt som inte är bra utanpå egentligen. Vi vill ju skapa värden…eller ett välbe-
finnande egentligen inomhus. Vi jobbar väldigt mycket med dem sakerna, att skapa ett väl-
befinnande. Sen kan man ju tycka det att fönster är inget välbefinnande men visst är det ju 
det. Fönster och dörrar är ju för att stänga huset så att säga, och ändå få in ljuset.  
Anna: Mm det är intressant. 
Charlotte: Ja jag bläddrade lite i era tidningar där nere och såg… 
Stefan: Ja det är ganska intressant, vi har faktiskt ändrat ganska mycket på vårat sätt att 
vara. Det är mycket mer känslor.  
Anna: Ja där har vi just det där välbefinnande igen (kollar i tidning). 
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Stefan: Där har vi just mycket mer bilder…att skapa mer…jobba lite på andra sidan av 
hjärnhalvan. Det har oftast varit väldigt produktifisierat eller vad man ska säga. Fokuserat 
på teknik och vi tror inte att dagens konsumenter tänker så mycket på teknik. Det finns 
kanske dem som gör det men ungdomar idag och dem som ska köpa av oss i framtiden 
tror jag präglas mycket mer av en…känslor…att det ska vara…att man ska känna. Det ska 
framkalla känslor. Det här ska kännas…mm.  
Anna: Mm det är snyggt. Men det är fönster, som här (pekar), för det är väldigt mycket, 
man skulle kunna tro att det är en inredningstidning? Men det är fönster? 
Stefan: Ja. Just att det är bilder på människorna också. Tidigare har det varit rakt upp och 
ner en presentation utav ett fönster, alltså rent tekniskt. Nu är det mer att känna, att få en 
känsla av att det här, det här vill vi. Vi hoppas att det här är rätt men det är jättesvårt. Jag 
tror det är viktigt att få det här…det är så mycket annat som är viktigt idag, med nätet, Fa-
cebook och alla andra saker. Alltså det går i en rasande takt.  
Charlotte: Men man måste väl nästan idag som ett företag, att man ger någonting mer än 
bara själva produkten, för att kunna… 
Stefan: Jag tror det, jag tror det. Men till synen och sist tror jag faktiskt att problemet som 
är idag, det är att det är för prisfixerat fortfarande. Finns ingen som kan tjäna pengar på In-
ternet idag. Dem som säger något annat ljuger för du gör inte det. Finns inga som gör det, 
för allting går ut på pris. Du har allting Pricerunner, du har alla dem här leta-lägsta-pris, 
leta-lägsta-pris, men man måste också hitta det här med hur får du en upplevelse och hur 
kan du få betalt för att det är någonting som är mycket bättre än allt annat. Det fattas! 
Anna: Hur ligger ni till prismässigt? Ni har lite högre nivå va? 
Stefan: Ja det har vi. Vi ligger högre upp, på en högre nivå men vi har ju också en produkt 
som är oerhört mycket bättre. Det gäller ju att få fram det här att det man betalar får man 
för. Det finns väldigt många bolaget idag på nätet som säljer bara på pris och man vet 
egentligen inte, det finns dem som inte vet om att de köper plastfönster när de köper föns-
ter då på nätet. För det står inte att det är plast.  
Anna: Vad hemsk, så kommer en plastruta!  
Stefan: Ja det står komposit. 
Anna: Ja, ja det är klart. Det tror man ju inte.  
Stefan: Så det är lite… 
Anna: Ja det är intressant. 
Stefan: Vi har ju alla produkter som finns…eller som man behöver. Vi säljer alla produkter 
för alla miljöer kan man säga.  
Anna: Men har ni så man kan köpa direkt, alltså från nätet eller måste man gå till en åter-
försäljare? 
Stefan: Ja, vi har lite olika där. Vi jobbar…det är därför vi har lite olika varumärken också 
och jobbar med lite olika saker, för att attrahera olika. Vi har ingen nätförsäljning, Elitföns-
ter kan ni inte gå in och hitta på nätet idag för då har vi inga återförsäljare kvar. Det är för 
stora volymer, man måste bestämma sig för vilken kanalstrategi ska du ha för de olika va-
rumärkena. Så det är jätteviktigt, kanalstrategi är oerhört viktigt överhuvudtaget. (Paus, 
återgår till datorpresentationen.) Material, det är ju en massa olika huvudleverantörer vi har, 
man kan ju säga att träkomponenter, glas och färg är…och aluminium till viss del som vi 
har på utsidan på fönstren också för att få en regnrock, kan man säga. Det är huvudkom-
ponenterna egentligen och då kan man ju tycka att det kan väl inte vara så svårt att göra 
detta men det är ganska komplicerat i vart fall produktionsmässigt. Det finns massa med 
olika storlekar, olika glas och olika komponenter. Så egentligen finns det inga bra affärssy-
stem som klarar av att konfigurera våra produkter idag. Det är oerhört svårt, komplicerat. 
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Vi har alltså 3-4 miljarder alternativ på…på..eh…eh…så det går inte ha en, ja vad ska jag 
säga, artikelnummer för varje grej för då dödar man systemet. Så det måste vara flexibla ar-
tikelnummer. Det kan man inte tro att det är så komplicerat, men det är det. Process, det 
är, det kanske vi inte ska titta på, för det är… Så här ser vi ut då i Sverige. Sju fönsterfabri-
ker, två ytterdörrsfabriker står det här, det har vi inte längre, eller jo det har vi, förlåt. Vi har 
en i Bankeryd och en i Hånger.  
Anna: Vilken är det i Bankeryd? Vad heter den? 
Stefan: Det är ju där Moddörren låg förut, eh..det är på…vad heter gatan? På industriom-
rådet, vad heter det…Tallvägen heter det va?  
Charlotte: Nja, jag är inte så hemma i Bankeryd. 
Stefan: Ja du kör förbi, alltså den skylten där du svänger in till Bankeryd, den kör man förbi 
och så kör man nästa in.  
Anna: Ja jag tänkte jag jobbar i krokarna där, så tänkte jag om jag visste vilken det var.  
Stefan: Mm…första till vänster där har vi Tallvägen. Så där har vi våra huvudfabriker när 
det gäller dörrar. Och sen har vi en skjutdörrsfabrik och sen har vi en glasfabrik…och vad 
är en glasfabrik, det är ju alltså, vi gör ju, sätter ihop isolerglaspaketen, så det är Sveriges 
största isolerglasfabrik, som ligger där. Näst största ligger här borta (pekar längre ner på ga-
tan), Kombiglas. Där köper vi inte någonting av, det är inte vi, det äger inte vi. Sen har vi ju 
häruppe i Bjurträsk, uppe i Skellefteå har vi ju en fabrik. Tillverkar inåtgående fönster eller 
mer sådana som är på hyreshus, som går in, eller är sådana man öppnar inåt. Edsbyn, uppe 
i Helsingland har vi, tillverkar vi mest, ett-plus-ett. Det är sådana här man delar på och put-
sar innanför. Såna här gamla ”bonnafönster” man kan säga att man har, ja, ute på landet.  
Charlotte: Ja, hjälp, vad många typer det finns. 
Stefan: Och sen har vi ju Bankeryd här och Hånger där. Femman där har vi gör vi sådana 
här skjutdörrar, sliding doors, alltså… 
Anna: Sådana till balkong eller altan? 
Stefan: Nej alltså, sådana där jättestora, som man skjuter åt sidan så. 
Charlotte: Typ industriport eller? 
Stefan: Nej, inga industri, utan mer…det är väldigt populärt nu i, att man vill ha, vill öppna 
upp, kanske till ett uterum, så har man sådana stora, alltså i trä. Väldigt…i designvillor. Vi 
kanske hade någon här (bläddrar i tidning). Som här, kunde man haft en, ett jättestort 
skjutparti istället, som är, det är delat så och sen skjuter man så här och öppnar så här 
mycket. Istället för att ha öppna så. Så har du ett helt skjutparti.  
Charlotte: Ja det måste ju spara plats.  
Stefan: Ja, alltså, det är fantastiskt snyggt också. Väldigt, det är exklusivt med kan man säga. 
Sen har vi våra två huvudfabriker, egentligen de två största, Vetlanda och Lenhovda. Sen 
har vi Hångerfabriken där vi tillverkar de exklusivaste ytterdörrarna. Och har uppe har vi 
också i Överum, där vi tillverkar också inåtgående produkter. Precis som de gör här uppe. I 
Vetlanda-Lenhofta tillverkar vi mest vridfönster och det är de här som man snurrar runt. 
Det är den största produkten i Sverige överhuvudtaget. Säljs mest. Sen har vi en produktion 
också i Vetlanda, det är ingen bild på och det ligger här borta, gamla JOC-fabriken.          
Här har vi Överum, Bjurträsk, Hedsbyn, Väröbacka, Hajom, Bankeryd har ni där, och 
Hånger. Och det är väl de här två kanske vi ska koncentrera oss mer på sen och Lenhovda 
är glasfabriken då. Så de här två är väl de jag ska koncentrera oss mest på tror jag.  
Anna: Ja, då har vi fått en genomgång där. Kan vi gå in lite mer på rekonstruktionen? Och 
då är första frågan hur och när genomfördes den?  
Stefan: Egentligen är det ju som jag sa till dig i telefonen då, det var ju att dem som var de 
tidigare ägarna då till Hånger…eller till Snickar-Per och Moddörr, det var ju dem som hade 
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ekonomiska bekymmer. De gick ju in i en företagsrekonstruktion själva, först. Det var ju 
utan vår tillverkan, så de låg ju i en företagsrekonstruktion. I samband med den här före-
tagsrekonstruktionen så hittade vi varandra på ett eller annat sätt. Så är det ju att jag vet inte 
om det var advokaten som sökte upp eller den som var rekonstruktör, men vi hittade ju 
varandra på något sätt då. Började diskutera om…för vi hade ju ett intresse, vi hade ju re-
dan idag en verksamhet som låg nere i…vid den tidpunkten så hade vi Elitdörren, en egen 
produktionsanläggning, med dörrar. Vi såg det här att vi kanske skulle kunna konstrukture-
ra det här, eller göra, rekonstrukturera upp branschen lite för det har ju varit präglat av 
ganska dålig lönsamhet överhuvudtaget på dörrsidan och det gör den fortfarande. Det är 
ganska jobbigt fortfarande på dörrsidan, ytterdörrsidan med lönsamheter. Det är väldigt få 
som tjänar pengar och det är så att ytterdörrar är…har blivit lite, en nästan för stor lockva-
ra. Och man trycker priser, det är kampanjer, det är saker hela tiden som rullar på då och 
har gjort och det har tryckt prissättningen för långt ner helt enkelt. Man kan ju fundera på 
vad tycker man att man ska behöva betala för en ytterdörr. Tittar man på andra länder, tit-
tar man på Tyskland då finns det inga ytterdörrar som kostar de pengarna som de gör här i 
Sverige, alltså det finns inte… Där vill man visa upp sin ytterdörr, att det här…det är vägen 
in i hemmet på något sätt. I Sverige är det nästan så att man ska köpa det billigaste man kan 
få tag i, betala 3-4-5 tusen kronor max för något sådant. I Tyskland där betalar man kanske 
50 000 för samma sak eller 100. 
Charlotte: Så vi ser inte samma värde här i Sverige? 
Stefan: Nej vi ser inte, precis. Det är väldigt nertryckt. Det vi såg, det var ju Snickar-Per 
som ett av de bästa varumärkena inom ytterdörrar. Det var ju det vi var intresserade av, vi 
var ju inte jätteintresserade av institutionsdörrarna som Moddörr sålde i Bankeryd. Men för 
att få alltihopa var vi tvungna att köpa det här, helheten då.  
Charlotte: Så det var därför ni köpte Moddörren också eller? 
Stefan: Ja det ingick ju i den koncernen, det var ju en koncern kan man säga där som satt 
ihop, alltihopa. 
Anna: Tror du att den här trenden att man kan tänka sig betala mer för dörrarna kan vända 
här i Sverige? 
Stefan: Vi jobbar ju jättehårt med detta. För samtidigt tror jag det har ganska mycket med 
att skapa värde för människan att inse, det här är ändå ditt hem. Ska du köpa skit eller ska 
du köpa någonting som är bra? Det är fortfarande så att du får vad du betalar för. De här 
billiga är faktiskt så att den som har sålt dem eller den fabriken som har sålt dem har för-
modligen inte tjänat några som helst pengar på det. Det betyder ju att du utvecklar inga 
produkter, du utvecklar ju ingenting. Du tar inte betalt för det du skapar. Jag är övertygad 
om att det gäller bara att få människan därute och få alla med sig för man vill ju köpa nå-
gonting som är bra, man vill ju köpa någonting som man tycker är snyggt, det tror jag fak-
tiskt är utgångspunkten. Jag brukar jämföra det med att man kan köpa saker i heminredning 
som kostar oerhört mycket mer pengar som du egentligen kanske använder under kort tid. 
Här köper du faktiskt en ytterdörr som ska stå där i 20 år. Bara jämför med det att man kan 
köpa en toalettrulleshållare eller någonting för tusen spänn och det blinkar man inte över, 
men sen kanske man funderat på det att ska jag betala 10 000 för en ytterdörr, som du ska 
ha i 20 år. Du kan köpa gardiner för flera tusen i en upphängning som man inte har mer än 
ett år.  
Anna: Nej man måste ju byta till jul. 
Stefan: Ja men sen kanske du tycker att du inte kan sätta upp den sen efteråt. Det 
där…förstår inte. Det… 
Anna: Det finns lite att jobba med… 
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Stefan: Det finns mycket att jobba med där. 
Charlotte: Vet du hur länge den här rekonstruktionen pågick? 
Stefan: Egentligen inte…hur länge…alltså. Det syns ju i protokollet…eller i tingsrätten. Jag 
tror det är 6 månader den fick pågå. 
Anna: Ja jag tror det blev lite förlängt….tror jag att jag läst. Men ni blev väl ägare under 
början på 2006? 
Stefan: Mm det kan nog stämma. 
Charlotte: För jag vet att grunden är väl att man får ha 3 månader rekonstruktion och sen 
får man ansöka om man vill ha längre? 
Stefan: Jag tror aldrig att någon har klarat de här 3 månaderna som lagen har liksom ställt 
upp. Alltså Rörviks Timber nu den pågick väl i nästan…ja det var väl 12 månader den på-
gick nästan va? Den är väl den extremaste. 
Anna: Men är den klar nu? 
Stefan: Ja det är den. Den är klar. Ja för man har ju fått in nytt kapital också. Den är precis 
klar, så den är ju verkligen aktuell. Där har du faktiskt en som verkligen har lyckats. Abso-
lut. Men ja, jag ska se, jag har ju dokumentation här i… 
Anna: Vad vi också, eller vad vi har kunnat ana är ju att det var flera olika köpare. Har du 
någon uppfattning om hur det kom sig att ni köpte? 
Stefan: Holmer Holding hette det…då ska vi se… Varför vi köpte? Att? 
Anna: Ja hur det kom sig att ni? 
Stefan: Alltså, vet ni att det var flera? 
Anna: Ja det stod i tingsrättenpapperna. Att de varit i kontakt med flera tänkbara köpare. 
Stefan: Ja, nej det är säkert så att advokaten hade varit det, eller han som var rekonstruktör 
då va. Och det är ju en advokat alltid. Men det skriver han säkert i… 
Anna: Ja okej, det lät snyggt? 
Stefan: Ja det lät snyggt. Det är ju också ett skäl till att få längre…att fortsätta rekonstruk-
tionen. Det som gjorde att det brann till tror jag överhuvudtaget det var ju att jag vet ju att 
Handelsbanken agerade lite jobbigt gentemot dem som bank då. Man stängde deras konto 
och gjorde lite saker så det blev lite akut. 
Charlotte: Var det innan rekonstruktionen eller under? 
Stefan: Nej under.  
Anna: Men då gick väl ni in där och gjorde att de… 
Stefan: Yes. Det var egentligen det som gjorde att förvärvet blev av och vi då, då satt vi ju 
väldigt bra till i det sammanhanget. Så bolaget, och vi hade ju det. Hade inte…vi hade ju 
som krav då bland annat en…när man skriver avtal så skriver man ju avtalet, vad som skall 
vara uppfyllt. Alltså för att man ska genomföra förvärvet. Och en av dem punkterna var ju 
bland annat att ackordet skulle gå igenom också. Det var det som triggade egentligen att 
förvärvet blev av.  
Anna: Okej. 
Stefan: För annars hade det ju inte blivit av. Det var ju, det är ju liksom, man ställer ju upp 
grundförutsättningar i ett avtal då va. 
Anna: Okej, och då var ackordet det som vägde tungt. 
Stefan: Mm, conditions president, som det heter. CP kallas det. CP dokument. Conditions 
president. Det är villkor det. Egentligen, mycket av det där, många gånger är det ju så att, 
som jag ser en rekonstruktion så är det antingen att man har en ny affärsplan, man har gjort 
något byte, man har fått in ny ägare, alltså delägare. Det kan vara ny ägare helt och hållet. 
Det kan vara, fått in…att man har gjort någonting, stor skillnad. Skalat av någonting i ett 
bolag. Jag tror inte att rekonstruktioner blir bra om man inte byter. För det är ju ofta så att 
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det är inte kanske fel på företaget alla gånger. Nu ska jag inte säga att det är fel på Holmer, 
dem som sådant, för det är fel att uttrycka sig så. Men man måste kanske ändra på saker 
och företagsledning kan vara ett sätt att ändra på. Det kan vara ett sätt att ändra ägarstruk-
turer och få in andra visioner, få in en annan trygghet bakom sig och så vidare, och så vida-
re. Jag tror inte att man lyckas med att göra en rekonstruktion och sen fortsätta som det är. 
Och det tror jag en del har gjort, alltså man har gjort egentligen ett ackord 25 eller 50 % 
och sen ser man det att de går ändå i konkurs efter ett tag. Men då, jag tror att man kan 
spåra, för jag tror det är det ni är ute efter. Jag tror att man kan spåra att man inte lyckas.  
Charlotte: Mm ja precis. Men var det i och med att ni förvärvade Snickar-Per då som re-
konstruktionens syfte ansågs vara uppfyllt? 
Stefan: Absolut. Det blir ju så, då kan man ju i och med att man kommer till ackordet och 
man kommer till att det är en ny ägare så är det ju, finansieringen var klar från vår sida. Vi 
stoppade in de pengarna som behövdes. 
Charlotte: Har du någon aning om hur mycket den här rekonstruktionen kostade för Snick-
ar-Per? 
Stefan: Det vet faktiskt inte jag. Jag tror det framgår också av, de pengarna är ju uttagna då 
av bolaget. Vi tittade ju på bokslutet och hur mycket vi skulle betala för det här bolaget. 
Alltså det fanns ju uppställt precis och däri ingick ju de här kostnaderna, det fanns ju en be-
räkningsmodell för hur mycket köpeskilling vi skulle betala och så vidare. Men det togs ju 
av de medlen som var och givetvis av de här 50 %. Men jag tror, måste inte advokaten re-
dovisa det även officiellt i tingsrättshandligarna?  
Charlotte: Det är möjligt, det är väldigt mycket papper och vi har inte gått igenom alla, kan 
vi ju erkänna. Men det är möjligt att det finns.  
Stefan: Ja för jag tror de måste framlägga det i…. 
Anna: Ja, men då har vi säkert det. 
Charlotte: Vi har ju redan varit inne lite på det men varför tror du Snickar-
Per/Hångerdörren lyckades med sin rekonstruktion? 
Stefan: Ja alltså. De hade gått i konkurs om de inte hade hittat en annan ägare för jag tror 
inte det hade räckt med de här medlen. För det krävdes mer likviditet för att klara det. Och 
ägarna var nog färdiga med det de, de kände sig färdiga.  
Anna: Mm det hade kämpat. 
Stefan: De hade kämpat för länge tror jag. De kände det fanns bara ett sätt kvar. Och det 
var att få något betalt över huvud taget i det här läget och lämna över stafettpinnen till nå-
gon annan. Det var nog så jag, så tolkar jag dem. Det var ju så att mamman och pappan 
hade drivit det här och nu var det sönerna på varsin sida. Den ena körde moder och den 
andra körde Snickar-Per. Jag tror att det var generation två, det var inte dem, de brann inte 
för det precis som mamman och pappan hade gjort innan. Och de var gamla och pappan 
var nog rätt sjuk också tror jag. Mamman hade dragit ett hårt lass länge, hon var jättetuff 
dam detta. Är fortfarande tror jag.  
Anna: Men hur kommer det sig, vet du varför de ansökte om företagsrekonstruktion? 
Stefan: Jag tror det var så här att de kom i kontakt med den här advokaten som är duktig på 
detta i Jönköping. Han är inblandad i väldigt många, han bor väl i Nässjö egentligen. Tror 
jag.  
Anna: Ja det är mer än vad jag vet. 
Stefan: Jag tror man kommer i kontakt på den vägen och insåg att det var enda läget. Alter-
nativt, jag vet ju inte det, alternativt var det banken som rådgjorde detta då.  
Anna: Mm för vad vi har förstått då är ju att det görs ju ganska få företagsrekonstruktioner 
och det är ju väldigt få som lyckas. 
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Stefan: Jag tycker det är ganska obegripligt men jag tror att det har betydelse för egentligen 
kan jag inte förstå att man ska lägga över ansvaret i händerna på en som är advokat. Jag kan 
tycka det är fel, alltså rekonstruktionsdelen är feltänkt i sig för du ska ju inte lämna över det 
till en advokat. Han kan inte driva ett företag. Det är lite skumt på något sätt, han kan driva 
det juridiskt men han sitter ju egentligen i ganska många beslut, men jag tror att det, det är 
skälet till att det inte lyckas. Hade man haft sådana som är rekonstruktörer som vore busi-
ness-man. Jag kan tycka det är fel, alltså rekonstruktionsdelen är feltänkt i sig för du ska ju 
inte lämna över det till en advokat, han kan juridik men är inte en ”business-man”  alltså af-
färs…som har en kunskap, som kunde vara lite företagsdoktorer och lite så här. Så tror jag 
att den här rekonstruktionsdelen hade lyckats mycket bättre. 
Charlotte: Men sen, det finns ju inget krav för att det ska vara en advokat, det är väl bara att 
många är det? 
Stefan: Det blir väl, det har blivit så för det är väl så mycket juridik i det. Jag tror att juridi-
ken som måste göras in till tingsrätter och till beslut och allt det här, det kan inte en sådan 
person göra riktigt. Ibland så tror jag man säger det, att ägarna eller de personer som driver 
det här är de bästa till att fortfarande göra det men jag är inte säker på att det är det alla 
gånger. Jag tror att det här skulle användas mycket och sen tror jag att det blir rätt så dyrt 
också. Man ser det att man tar av sina pengar. Men man ser inte att oftast så ingår det ju 
faktiskt ackordsförfarande i det där så det är ju faktiskt leverantörerna som betalar i detta 
med. Och sen tror jag också att leverantörerna kan vara svåra att övertyga i och med att du 
ska göra ett ackord och sen ska man säga till leverantörerna att ni måste vara med sen och 
lämna leverantörskrediter. Det är det svåra. Kommer det in en annan ägare som har en 
body som vi har eller…då kan du bara säga det att det är inte vårat problem att det blev så 
här. Men det är de som har skapat alltihopa. Vi går in nu som nya ägarna, jag menar, de 
jublar ju, trots att de får lägre priser för vi har ju lägre avtal. Men vi har ju samma leverantö-
rer så vi får ju bättre avtal, så de jublar ju inte för den, men de får ju fortsatt volymer. Så att, 
jag tror att de misslyckas många gånger också av att leverantören inte har förtroendet. Ja nu 
säger jag saker som ni kanske ska använda i eran… 
Anna: Ja jag tycker det är väldigt bra tankegångar här. Ja tycker det, ja. 
Stefan: Ja men det, alltså jag tror att ni får ganska mycket med er på hur man tänker som… 
Jag tror inte rekonstruktionen blir bra om man inte byter ut något. För det är ju ofta så att 
det inte är…fel på företaget alla gånger för att det ska lyckas måste en förändring ske, så 
tänker jag om det är en rekonstruktion. Varför ska jag tro på dem framåt, de ägarna som 
redan har förstört det, eller de ägarna som leder det. Hur ska de göra en förändring för att 
det här ska fungera, då måste man ju som leverantör tro på att det gör det.  
Anna: För då är det ju lättare att tro ifall det har skett någon förändring, än att som du sa 
innan, ja… 
Stefan: Absolut, absolut. Vad är det man gör, vad är det för åtgärder, vad är det för affärs-
planer? Alltså, har man den här kunskapen för att göra det här. Den avgörande frågan är 
ifall det finns det några muskler bakom, är det… 
Anna: Mm så det inte bara är ett ackord och sen kör man vidare liksom. 
Stefan: Just det. För så är det ju ganska mycket. Å andra sidan behöver du ju inte göra en 
rekonstruktion för att göra ett ackord. Du kan ju göra ett ackord ändå, ett frivilligt ackord 
och så vidare. Så egentligen använder man ju det där kanske lite dåligt för det är samma sak 
där. Kommer ett företag till oss och säger att de ska ha ett ackord, då kanske vi går med på 
ackordet men vi fortsätter inte göra affärer med dem. Det kan ju vara ett sätt…att vi får in 
de pengarna, vi vet att det här kommer gå åt skogen, då får vi ingenting. Men vi fortsätter 
inte göra affärer med dem. De klarar ju inte sig ändå. Ska de göra affärer får de betala kon-
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tant. Och det finns inga som har likviditet till det. Så likviditetsfrågan är egentligen den cen-
trala saken för att du ska lyckas i en rekonstruktion överhuvudtaget.  
Charlotte: Vet du sedan hur själva rekonstruktionsplanen såg ut? 
Stefan: Nej egentligen vet, jag vet ju inte, vi var ju inte med i början. Vi kom ju in på slutet 
som dem som köpte alltihopa.  
Charlotte: Mm men det tror jag vi kan läsa oss till lite också i tingsrättspapperna.  
Stefan: Ja det tror jag. Och det är klart att den ändrade ju sig på vägen, självklart. Men alltså 
jag tror ju att ursprunget var ju att ha ett ackord. Det tror jag alltid följer, sen är det bara ni-
vån på den där som..som är frågan. Sen kan man ju säga att bankernas roll i det här ofta, de 
klarar ju sig alltid. Och det är ju också ett bekymmer. Eller nästan alltid. Det gjorde de ju 
inte i Rörviks Timber caset för där fick ju konsortiet skjuta till ganska mycket pengar. 
Charlotte: Ja, hur ser läget ut idag? För Snickar-Per då, eller Hångerdörren? 
Stefan: Mm, det har ju varit… Det vi har gjort är ju att vi har ju gjort ganska mycket rekon-
struktion överhuvudtaget av. Alltså, vi kallar det rekonstruktion men det är 
ju….strukturåtgärder kanske vi kan kalla det. Som jag sa då så hade vi ju en produktion i ti-
digare i vår verksamhet i…vad heter det…vad heter orten, nu har jag tappat det.  
Anna: Var det någon av dem vi såg? 
Stefan: Nej, det var det vi haft, det vi hade en produktionsenhet till i….usch vad det står 
still i huvudet. Ligger ute på ostkusten här. Vad heter det? Det står fullständigt still. Det är 
nog bara för den (pekar på datorn).  
Charlotte: Haha, det är lite stressande den här... 
Stefan: Nej, det stressar inte mig. Högsby heter det! I Högsby hade vi eh…Elitdörren tidi-
gare och i och med att krisen här som var. Det drabbade ju oss också, gick ju ner ganska 
ordentligt så vi märkte ju i mitten redan av 2008 att vi måste göra åtgärder. Så vi var ganska 
tidigt ute. Så vi minskade i Sverige 450 anställda från 1 juli till 31/12, 2008. Och sen hade vi 
ett ganska jobbigt förstakvartal förra året till och med mars då. Sen efter det så har vi nog 
gjort, gjorde vi det bästa vi har gjort någonsin de sista 7 månaderna kan man säga.  
Charlotte: När du säger vi, då tänker du på Inwido? 
Stefan: På Sverige. Omstruktureringsmässigt då. I samband med det gjorde vi ju stora för-
ändringar. Vi lade ner ganska många verksamheter. Vi lade ner bland annat Högsby då. 
Flyttade ihop verksamheten helt och hållet till Bankeryd. För vi bedrev det på två orter, 
flyttade hela maskinutrustningen ja in i Bankeryd. Så där kör vi huvudprodukterna, alltså de 
billigaste produkterna inom citationstecken när det gäller ytterdörrar. Och de exklusiva yt-
terdörrarna kör vi i Hånger. Där är mer snickarkunskap och det är mer än ett flöde så att 
säga Bankeryd där det tuggar och går då. Det är lite två olika konstruktörer. Så har du de-
sign alltså mer som jobbar med Snickar-Per nere i den biten. Det vi gör det är ju att vi idag 
bedriver verksamheten i två varumärken –Snickar-Per, Diplomatdörr. Och vi tillverkar då 
både Diplomatdörrar och Snickar-Pers lite sämre, eller alltså inte sämre men vi har ju olika 
nivåer, linjer, alltså vi har fyra olika produktgrupper i Snickar-Per. 

 De två första de tillverkas i Bankeryd och den exklusiva tillverkas nere i Hånger då. Så det 
är därför då det heter Hångerdörren, alltså det är Snickar-Per egentligen.  
Anna: Men Diplomatdörr då alltså det är lite mer exklusivt? 
Stefan: Nej, det är Snickar-Per. Tvärtom. Snickar-Per är det exklusiva.  
Anna: Tvärtom, okej. 
Stefan: I varje fall..mm.  
Charlotte: Och det är de strukturförändringarna som skett då att ni har de här 
två..eh…olika.  



  Bilagor 

Företagsrekonstruktion ‐ En fallstudie av processen     Sebenius & Vernersson 

 

  62 

Stefan: Mm, och egentligen att vi lade ner verksamheter. Och sen är det så också då att vi 
sålde ju mer innan i egen försäljningsorganisation de här två bitarna. Så Diplomatdörrar låg 
i en särskild försäljningsorganisation och Snickar-Per i en särskild med säljare som åkte 
runt. Vad vi gjorde är att vi lyfte in det i fönsterverksamheten med gemensamma säljare, 
alltihopa. För att produkten ytterdörrar klarar inte av att bära de fasta kostnaderna i det 
sammanhanget så vi måste…var tvungen att rekonstruera. Så vi jobbar idag med det som 
en produktgrupp. Alltså ytterdörrar heter Snickar-Per men det är Elitfönster som säljer det, 
på fakturan alltså. Och vi har samma säljkanal, det är samma säljare som är ute. Likadant i 
allmoge fönster som är vårt andra varumärke. Där har vi Diplomatdörrar och jobbar precis 
på samma sätt. Så här har vi ju, det är ju bara att titta på Snickar-Pers årsredovisning, det är 
ju några år tillbaka. Vi gjorde ju…har gjort hiskeliga förluster. Det var alltså jättestora be-
lopp.  
Anna: Ja mm. Det har vi sett. 
Stefan: Så det är en ordentlig omstrukturering som har gjorts.  
Charlotte: Vi har ju läst om den här rekonstruktionen i akten från tingsrätten och då är det 
ett begrepp, due diligence, vad innebär det i det här sammanhanget? 
Stefan: Due diligence? Det betyder, det kan man säga att det är två delar. Oftast är det en 
legal, det är alltså att man går igenom, att en advokat använder man då som går igenom av-
talsstrukturer och vad finns det för avtal, vad finns det för risker, hyresavtal och allt det här. 
Det är legal. Och sen finns det environmental, miljö. Och där oftast är det också konsulter 
som man tar in och gör miljöundersökningar kanske, man borrar hål och kollar att det inte 
finns några miljöbitar och så vidare, risker i det. Sen har du ju då den ekonomiska, och där 
använder du oftast en revisionsbyrå som man köper upp som gör också DD och ser att 
boksluten är rätt och periodiserings…alltså allting. Leta efter lagerdiffar, alltså allting sådant 
här då va.  
Charlotte: Det är lite som en företagsbesiktning eller? 
Stefan: Ja det kan man säga, due diligence innefattar flera processer och kan liknas vid e fö-
retagsbesiktning. Men alltså oftast due diligence över huvud taget innehåller ganska mycket, 
och vi, vi gör ju ganska mycket själva också av den delen. Så man kan säga att vi gör ju en 
egen due diligence när det gäller affärer, när det gäller produktion. Det kan man inte an-
vända konsulter till. Det är så här att de flesta börsbolagen är tvungna att ha en sådan hä-
bakgrund. Man köper sig en försäkring.  
Anna: Men är det någon del man är tvungen att ta in… 
(Telefonen ringer, nästa besök är på gång) 
Stefan: Jo var var vi? Due diligence. Vi gör ju en egen också när det gäller hur produktion 
ser ut för det kan man ju inte köpa en tjänst och så är det en konsult så där. Man behöver 
ett papper där de har skrivit att det inte finns någonting, annars får man inte beslut i styrel-
se och så vidare. Oftast är det börsnoterade bolag och så vidare, så köper man sig nästan en 
försäkring på att allting är okej. Att det är en tredje man som säger att… 
Anna: Och hade det inte varit det hade ni fått ångra er och då hade inte köpet gått igenom? 
För så var det väl, att det inte stod och då förstod vi inte… 
Stefan: Jo men det är ju oftast en sådan här, en conditions president att due diligensen har 
ganomförts men oftast finns det då i avtalet också om man hittar skit, så ska det dras av på 
köpeskillingen, vissa saker då. 
Charlotte: Kan man säga lite, eller jämföra med om man köper ett hus… 
Stefan: Ja det är, det är samma sak. Men du får ju inga garantier egentligen från KPMG el-
ler Miljö, alltså de får ju inte, de skriver ju bort sig ändå. Så det är hängslen, livrem, fall-
skärm nästan ändå. I det fallet så får du ju faktiskt en försäkring om det skulle vara ett fel 
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efteråt. Men får får du inte här. Du kan inte gå tillbaka och gå och säga det att KPMG har 
inte gjort detta och detta. Utan det är egentligen tredje mans grej som man köper. Men of-
tast kan man ju göra due diligence själv. Jag menar vi har kompetens att göra den ekono-
miska och inte miljömässiga kanske, eller jo till viss del har vi, en enkel kan vi göra för vi 
har också duktig miljöchef.  
Charlotte: Så det kan till och med vara bättre att göra det själv för man kan ändå inte förlita 
sig på… 
Stefan: Jajamän, ja du kan ju lägga oerhört mycket pengar på, alltså som man tittar på de 
här due diligensen de gör när du ska köpa börsnoterade bolag, det är ju miljoner man läg-
ger. Gigantiska summor.  
Charlotte: Ja, vi kanske ska gå in på fråga 10 och 11 här som vi har…det finns ju ganska 
många olika faktorer som kan påverka en rekonstruktion där, med lagar och sen företags-
ledningen och moral och så vidare. Vad tror du kan ha mest betydelse? Vilken faktor tror 
du kan påverka en rekonstruktion mest? Och tror du det finns någon som kan begränsa 
väldigt mycket? Till exempel lagarna, du sa innan att du tyckte det var för kort tid med tre 
månader… 
Stefan: Jag tror det är mer alltså hur…jag tror att man tycker det är svårt att göra det alltså 
och att man måste använda advokat. Jag tror det har en stor betydelse om man skulle hitta 
en struktur där det fanns människor som kunde hjälpa till mer affärsmässigt, för det kan 
inte en advokat göra. Jag tror det är den delen som jag sa innan faktiskt.  
Charlotte: Ja vi har ju varit inne lite på det.  
Anna: Men då är vi jättetacksamma för att vi fick komma hit och så, att du tog dig tid att 
träffa oss. 
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Bilaga 2 Balansräkning 2004-2008 
 

 
(Årsredovisningar, Snickar-Per AB, 2004-2008) 
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(Årsredovisningar, Snickar-Per AB, 2004-2008) 
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Bilaga 3 Resultaträkning 2004-2008 

 
(Årsredovisningar, Snickar-Per AB, 2004-2008) 
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Bilaga 4 Ämneskategorier vid intervjun 
 

 

• Respondentens roll i företaget och företagets historia? Koncernens upp-
byggnad? 

• Rekonstruktionens genomförande. 
• Snickar-Pers värde. 
• Varför lyckades rekonstruktionen? 
• Rekonstruktionsplanen. 
• Dagsläget. 
• Förändringar som skett. 
• Vad innebär begreppet Due diligence? 
• Vilka faktorer påverkar en rekonstruktion? 
• Övrigt. 
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Bilaga 5 Nyckeltal uträkningar 
                   
                   
                   
  Kassalikviditet     
           
                
  2004 1,425= 14785-5688        
    6383         
  2005 0,6665= 14164-6651        
    11560         
  2006 0,8489= 13777-6651        
    8394         
  2007 0,7164= 13255-7805        
    7608         
  2008 0,6743= 9942-6822        
    4627        
                  
  Balanslikviditet     
        
           
  2004 2,3163= 14785       
    6383       
  2005 1,2253= 14164       
    11560       
  2006 1,6413= 13777       
    8394       
  2007 1,7422= 13255       
    7608       
  2008 2,1487= 9942       
    4627       
           
  Soliditet      
          
           
  2004 0,1794= 2816+0,72*2074    
    24008       
  2005 0,0261= -707+0,72*1807    
    22759       
  2006 0,1022= 1108+0,72*2158    
    26056       
  2007 0,1598= 2200+0,72*3048    
    27496       
  2008 0,2209= 2806+0,72*3048    
    22635       
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 Skuldsättningsgrad      
         
            
  2004 4,5712= 12735+6383+0,28*2074     
    2816+0,72*2074     
  2005 37,3106= 10098+11560+0,28*1807     
    -707+0,72*1807     
  2006 8,789= 14396+8394+0,28*2158     
    1108+0,72*2158     
  2007 5,1999= 14390+7608+0,28*3048     
    2200+0,72*3048     
  2008 3,4937= 11990+4627+0,28*3048     
    2806+0,72*3048     
            
  Räntetäckningsgrad  
           
            
  2004 -0,4170= -308+64       
    585        
  2005 -5,1430= -3215+42       
    617        
  2006 3,2840= 1656+42       
    329+188       
  2007 4,190= 3141+25       
    541+213       
  2008 1,9860= 1674+8       
    837+9        
            
  Vinstmarginal   
           
            
  2004 -0.0059= -308-64       
    40825        
  2005 -0,0727= -3215+42       
    43675        
  2006 0,0375= 1656+42       
    45282        
  2007 0,0669= 3141+25       
    47279        
  2008 0,0439= 1674+8       
    38288        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 Räntabilitet på totalt kapital    
           
            

  2004 
-
0,0102= -308+64       

    24008        

  2005 
-
0,1390= -3215+42       

    22759        
  2006 0,0652= 1656+42       
    26056        
  2007 0,1151= 3141+25       
    27496        
  2008 0,0743= 1674+8       
    22635        
            
  Räntabilitet på eget kapital efter skatt   
          
            

  2004 
-
0,1385= -829*0,72       

    2816+0,72*2074     

  2005 
-
4,5936= -3790*0,72       

    -707+0,72*1807     
  2006 0,3195= 1181*0,72       
    1108+0,72*2158     
  2007 0,3952= 2412*0,72       
    2200+0,72*3048     
  2008 0,1202= 835*0,72       
    2806+0,72*3048     
            
                     
                     
                     
 


