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Sammanfattning 
Förmånsrättslagen har länge givit företagshypotek en hög prioritet vid konkurser. Näst 
efter konkursboets egna kostnader och panträtterna har de haft full återbetalningsrätt. 
Detta har inneburit att de lägre prioriterade fordringsägarna i många fall har fått se sina 
fordringar förverkas efter att innehavaren av företagshypoteksbrevet, oftast en bank, ta-
git sin del av kakan. Många länder har under de senaste åren frångått detta system och 
2003 beslutades att Sverige skulle göra likadant. Den nya lagens övergångsregler trädde i 
kraft 1:a januari 2004 och lagen i sin helhet 1:a januari 2005. Lagen om företagshypotek 
ersattes av lagen om företagsinteckning och har som syfte att ge en större skara ford-
ringsägare chans till utdelning vid bolagskonkurser. Detta genom att inteckningen en-
dast ger rätt till 55 % av företagsinteckningens nominella belopp som prioriterad utdel-
ning, mot tidigare 100 % av företagshypoteket.  

Den kritik som riktats mot den nya lagen har varit att det blir svårare för företag att få 
tillgång till främmande kapital på grund av att bankerna har blivit mer restriktiva i sin 
långivning med företagsinteckningen som säkerhet. Dessutom har bankerna utvidgat 
leasing och factoringtjänsterna för att på så sätt kunna äga ett företags balansräkning 
som kompensation för sina försämrade villkor. Detta leder oss till frågeställningen: 
Kommer den nya förmånsrättslagstiftningen förbättra situationen för de fordringsägare 
som står sist i prioriteringsordningen, vid konkurs av dess gäldenär? 

Vårt syfte är att beskriva och förklara de konsekvenser som ändringen den 1:a januari 
2004 av förmånsrättslagstiftningen kommer att föra med sig för de oprioriterade ford-
ringsägarna.  

Arbetet är skrivet med fokus på de oprioriterade fordringsägarna. När det gäller lagänd-
ringen fokuserar vi på den del som handlar om ändringen från företagshypotek till före-
tagsinteckning.  

Vår slutsats är att den genomförda lagändringen inte är en förbättring för de opriorite-
rade fordringsägarnas situation vid konkurs av dess gäldenär, alltså raka motsatsen till 
syftet med den nya lagens införande. Bankens ändrade kreditmönster skulle utan någon 
större insats kunnat omintetgöra den förbättring som lagändringen var tänkt att medfö-
ra. 
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Abstract 
The law of preferential rights has, since the 70’s, given företagshypotek a high priority 
after a company has claimed bankruptcy. After the costs concerning the insolvent estate 
and the liens, företagshypotek has received full refund. The effect has been that the un-
prioritized creditors often have not recieved any of their claims after the bank have re-
cieved theirs. Many countries have during the last decades deviated from this law and in 
2003, Sweden decided to take the same path. The new law was implemented in January 
2005. The law of företagshypotek was replaced by the law of företagsintekning  which 
purpose was to give the unprioritzed creditors a greater chance to receive refunds on 
their claims. Företagsinteckning is only giving the prioritiested creditors 55 % instead of 
the former 100 % of the nominal value. 

The debate concerning this new law has been about the fear that it is now harder for 
companies to get loans, since the banks have become more restricted in their credit 
granting with företagsinteckning as collataral security. In addition, the banks have also 
expanded their factoring and leasing services in order to own the companies balance 
sheet, thus own all things that can be transformed into money. This leads us up to the 
question: Will the new law make it better for the unprioritized creditors when bankrupsy 
of their debtors occurs? 

Our purpose is to describe and explain the consequences that will occur after the 
change of the preferential rights for the unprioritized creditors. 

This essay is delimited to focus on the unprioritized creditors and the law change con-
cerning the change from företaghypotek to business mortgage.  

We have concluded that the implemented law change is not an improvement for the 
unprioritized creditor’s situation when bankrupsy of their debtors occurs, contrary to 
the purpose of the new law. The banks new ways concerning credit granting and new 
services could easily spoil the intended effect, and might even leave them worse off.  
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1 Inledning 
Här presenteras ämnet översiktligt, vi beskriver situationen innan lagen ändrades, och kort den kritik som fram-
förts. Därefter låter vi den beskrivna situationen mynna ut i en frågeställning. Vi avslutar kapitlet med att redo-
göra för den disposition som vi valt att hålla oss till. 

Lap Power AB har efter rekonstruktionsförsök gått i konkurs. Detta innebär att de åtaganden företaget hade på 
support och garanti för de levererade datorerna upphör. Vi har haft samtal med konkursförvaltaren och där med-
delar man att "utdelning till oprioriterade fordringsägare ej torde komma ifråga i konkursen" (ITiS.) 

Men de största förlorarna är Bo01-konkursens oprioriterade fordringsägare, närmare 230 små och medelstora fö-
retag i och runt kommunen. Företagen har ännu inte fått betalt för de tjänster och varor de levererade till Bomäs-
san under förra sommaren(Sydsvenska 050310). 

Detta är inte en ovanlig bild vid företagskonkurser, de oprioriterade fordringsägarna har fått se 
sina fordringar förverkas till förmån för de prioriterade (Eisenberg 1995) Den 1:a januari 2004 
klubbades en nu förmånsrättslag igenom som var tänkt att bryta det tidigare mönst-
ret(Företagareförbundet). 

 

1.1 Bakgrund 
Allt sedan 1970-talet har förmånsrättslagen givit företagshypotek en hög prioritet vid konkurser. 
Företagshypotek var en inteckning i lös egendom som använts i näringsidkares rörelse, t.ex. va-
ror, kundfordringar och inventarier. Företagshypoteket lämnades som säkerhet för en fordran, 
vanligtvis till kreditfordran i en affärsbank. Näst efter konkursboets egna kostnader och panträt-
terna, har de haft full återbetalningsrätt. Detta har inneburit att de lägre prioriterade ford-
ringsägarna i många fall har fått se sina fordringar förverkas efter att innehavaren av företagshy-
poteksbrevet, oftast en bank, tagit sin del av kakan. Bankernas vetskap om sin höga status i prio-
riteringsordningen har varit till gagn för framför allt små och medelstora företag1, som sökt lån 
och krediter, då dessa normalt har låg soliditet. Chansen för bankerna att få tillbaka det utlånade 
kapitalet, som haft ett företagshypoteksbrev utställt som säkerhet, vid en eventuell konkurs har 
varit stor(SOU 1999:1). 

Företagshypotekets höga status har kritiserats då det ansetts att innehavarna av företagshypoteks-
brevet, på bekostnad av övriga fordringsägare, fått allt för stor utdelning vid bolagskonkur-
ser(SOU 1999:1). 

Trenden har på senare år i ett flertal länder varit att gå ifrån det system som Sverige haft där fo-
kus har legat på fördelningen av tillgångarna.(SOU 1999:1) Man har valt att gå till ett mer sam-
hällsnyttigt perspektiv där man har större fokus på aspekter som att begränsa arbetslösheten och 
vidare konkurser, i ett dominomönster, hos de borgenärer som får stå utan utdelning vid en likvi-
dation(FAR Info). 

Sverige har följt efter den internationella trenden, och den 5 juni 2003 klubbade riksdagen ige-
nom en ändring av förmånsrättslagen (SFS 1970:979) som kom att gälla den 1 januari 2004. Änd-
ringen innebär att lagen om företagshypotek (SFS 1984:649) ersätts av lagen om företagsinteckning (SFS 
2003:528). Den nya lagen innebär att omfattningen av den ställda säkerheten har vidgats margi-
                                                 
1 Företag med mindre än 500 anställda 
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nellt, samtidigt som inteckningen endast ger rätt till 55 % av företagsinteckningen som prioriterad 
utdelning, mot tidigare 100 % av företagshypoteket.  

Syftet med lagändringen är att skapa en större skara fordringsägare som de facto får sin fordran 
reglerad vid konkurs. Även statens förmånsgaranti för exempelvis skatter har avskaffats. Tanken 
har helt enkelt varit att låta staten och bankerna stå tillbaka för de övriga fordringsägarna(Dagens 
Nyheter 2004-09-07). 

Rapporter och artiklar, skrivna både innan och efter den nya lagen antogs, har visat att bankerna 
funnit vägar att komma förbi den nya lagändringen. Man kan helt enkelt rent finansieringstekniskt 
komma förbi lagändringens konsekvenser.  

 

1.2 Problem 
Kritiken mot den nya lagen har dels varit att företag har fått svårare att få tillgång till främmande 
kapital, den ofta så livsviktiga ingrediensen i en affärsverksamhet. Bankerna har helt enkelt blivit 
mer restriktiva i sin långivning mot företagsinteckning, som ersatt det tidigare företagshypoteket. 
En annan kritik som framförts är det faktum att bankerna inte välvilligt valt att se sin status för-
sämrats utan vidtagit åtgärder för att återställa säkerheten till forna dagar. De har utvidgat, till ex-
empel, leasing och factoring, för att på så sätt, innan konkursen inträffar, äga företagets balans-
räkning. 

Skulle det man fruktat bli verklighet skulle detta innebära att lagens konsekvenser inte förbättrat, 
utan kanske till och med försämrat, situationen för de som vid ruinens brant innehar fordringar 
till det konkursmässiga företaget. Ett bolag i konkurs skulle bara vara ett skal som en gång endast 
hushöll och nyttjade tillgångar tillhörande banken.  

Dessa tankar leder oss fram till vår frågeställning: 

• På vilka sätt kan den nya förmånsrättslagstiftningen förbättra situationen för de ford-
ringsägarna som står sist i prioriteringsordningen, vid konkurs av dess gäldenär? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att förklara de konsekvenser som ändringen den 1:a januari 2004 av förmånsrättslag-
stiftningen kan föra med sig för de oprioriterade fordringsägarna.  

1.4 Avgränsningar 

I arbetets syfte har vi valt att fokusera på de oprioriterade fordringsägarna. Därför har vi försökt 
att i så många delar som möjligt belysa just situationen för denna grupp. När vi beskriver ett änd-
rat kreditförfarande så menar vi främst kreditförfarandet hos de banker som har flera produkter 
för att kompensera för den nya situationen.  

Då vi diskuterar lagändringen har vi främst lagt fokus på hur företagshypotek bytts ut mot före-
tagsinteckning, andra ändringar som t.ex. ändringen av lönegarantin har vi valt att endast nämna. 
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1.5 Undersökningsansats  
En undersöknings ansats kan huvudsakligen vara av kvalitativ eller kvantitativ art. Lundahl och 
Skärvad (1992) menar att kvantitativa undersökningar bygger på kvantifier bara data och kvalita-
tiva på icke.kvantifierbar data så kallad mjukdata. Vidare anser de att kvantitativa undersökningar 
bäst lämpar sig när forskaren vill ha svar på: var?, hur? och vilka är relationerna? eller skillnader-
na? Sådana undersökningar är enligt Holme och Solvang (1997) i större utsträckning formalisera-
de och strukturerade än de kvalitativa undersökningarna. De anser också att kvalitativa och kvan-
titativa element kan med fördel användas tillsamans i en undersökning.  

Undersökningen kommer främst att vara kvantitativ men med ett kvalitativt inslag. Den kvantita-
tiva delen består av ett strukturerat och ickeverbalt tillvägagångssätt vid undersökningen av hur 
en konkurs kommer att falla ut nu när den nya förmånsrättslagen har fått lagad kraft? Vi kommer 
inte själva utgöra instrumentet för undersökningen som i kvalitativa undersökningar. Det är istäl-
let lagar och förordninar som kommer att styra vår analys av konkurserna. Dock kommer en del 
av analysen styras av kvalitativa data som har samlats in (bankernas kreditförfarande). Det är det-
ta som är det kvalitativa inslaget i vår undersökning, de data som vi har tagit fram ifrån andra 
uppsatser och tidnings artiklar som är av kvalitativ art. 

 

 

1.6 Litteraturval 
För att få en övergripande bild av problemområdet och för att skriva bakgrund och frågeställ-
ningar har google använts för att hitta information om förmånsrättaslagen och olika sidors tankar 
om dess verkningar på olika områden. Sökord som har använts har främst varit: förmånsrättsla-
gen, förmånsrätt, insolvenslagstiftning, kreditgivning och konkurslag. Andras uppsatser i ämnet 
gav också en övergripande bild av ämnet. Lagarna fanns att hitta på riksdagens hemsida och far-
komplett på Internet gav också bra information. Statens offentliga utredningars hemsida gav ock-
så access till förmånsrätts kommiteens utredning (SOU 1999:1).   

Teori delen är uppbyggd av littertur hämtad främst från högskolebibliteket i Jönköping som har 
bidragit med litteratur i ämnet om konkurslagstiftningn och hur förmånsrättslagen skall tillämpas. 
Från Internet har också skrifter från riksbanken och artiklar hämtats angående de konsekvenser 
som lagen kan tänkas få. Till detta har även andras uppsatser använts, hämtade dels via sökning 
på google men också ur bibliotekets uppsatsarkiv. Litteratur om de olika kreditformerna fanns 
också att tillgå i biblioteket.  

Metodavsnittet är skrivet medhjälp av litteratur från högskolebiblioteket.  
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1.7 Disposition 
Vi kommer att genomföra rapporten med följande disposition. 

 Del 1 – Inledning  

Här presenteras ämnet översiktligt, vi beskriver situationen innan 
lagen ändrades, och kort den kritik som framförts. Därefter låter vi 
den beskrivna situationen mynna ut i en frågeställning. Vi avslutar 
kapitlet med att redogöra för de avgränsningar som vi valt att hålla 
oss till. 

 Del 2 – Referensram  

Här redogör vi för de teorier och tidigare arbeten inom området. 
Vi lägger, i detta kapitel, stor vikt vid de tidigare och de nytillkom-
na, lagarna som ligger till grund för den aktuella situationen. 

 Del 3 – Metod  

I detta kapitel redovisas hur teori har kopplats till empiri, och med 
vilken ansats undersökningen har gjorts. Kritik mot undersökning-
en framförs och dess reliabilitet och validitet skall försvaras.  

 Del 4 – Empiri och Analys 

Här presenteras den data som vi tillskansat oss i form av utdel-
ningsdokumentation från två genomförda konkurser. Data, som 
presenteras olika i de två fallen, är omskriven i en modell för att 
lättare kunna jämföras med varandra. Vi analyserar även data ge-
nom att redovisa den, enligt lagstiftarna, önskade effekten och den 
effekt vi förutspår. 

 Del 5 – Slutsats och Diskussion  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi kommit 
fram till och på vilket sätt som dessa anknyter till att besvara arbe-
tets syfte. 
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2 Referensram 
Här redogör vi för de aktuella teorierna och tidigare arbeten inom området. Vi lägger i detta kapitel stor vikt vid 
de tidigare och de nytillkomna lagarna som ligger till grund för den aktuella situationen. 

2.1 Konkurs 
Konkursprocessen inleds med att gäldenären inte har förmåga att betala de skulder han åtagit sig. 
Den bristande betalningsförmågan är inte endast tillfällig, d.v.s. han är insolvent. En ansökan om 
konkurs lämnas då till tingsrätten. Ansökan kan lämnas av gäldenären, men även av borgenären. 
Om tingsrätten godkänner konkursansökan förlorar företaget kontrollen över sina tillgångar. En 
konkursförvaltare utses av tingsrätten på inrådan av kronofogdemyndigheten för att leda arbetet 
med det nybildade konkursboet. De åtaganden som företaget dragit på sig från den dagen kon-
kursansökan anlände till tingsrätten och fram till det datum ansökan godkänns kan bli föremål för 
återvinning till konkursboet (Folkesson, 2004). 

Gäldenären är skyldig att förse konkursförvaltaren med tillräcklig information för att bouppteck-
ningen ska bli så korrekt så möjligt, han skall även gå i ed för att den slutgiltiga bouppteckningen 
är med verkligheten överensstämmande (Folkesson, 2004). 

Därefter lämnar konkursförvaltaren en förvaltningsberättelse till kronofogdemyndigheten, som är 
tillsynsmyndighet för konkurser. Förvaltningsberättelsen skall, i stort, innehålla uppgifter om var-
för företaget blivit insolvent, en beskrivning av företagets tillgångar och skulder, samt huruvida 
någonting kan återföras till konkursboet (Folkesson, 2004). 

Konkursen avslutas med att konkursförvaltaren lämnar en arbetsrapport som innehåller vilka till-
gångar som finns kvar till betalning av företagets skulder, och vilka skulder som har vilken priori-
tet enligt förmånsrättslagen (Folkesson, 2004). 

2.1.1 Förmånsrätt  
Förmånsrättslagen, FRL, reglerar vilken status de olika borgenärerna har vid en konkurs. Ut-
gångspunkten för förmånsrättsordningen är att alla fordringar skall ha lika rätt mot gäldenären, 
men förmånsrättslagen utgör alltså ett undantag. FRL räknar upp de fodringar som är prioriterade 
gentemot andra och dessutom i vilken ordning de prioriterade fodringarna befinner sig, den så 
kallade företrädesordningen. Förmånsrätt är antingen särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt 
avser bestämd egendom och gäller såväl vid utmätning som vid konkurser. Allmän förmånsrätt 
gäller däremot endast vid konkurser och avser all den egendom som ingår i gäldenärens konkurs-
bo (SOU 1999:1). 

Exempel på de särskilda förmånsrätterna är panträtter i viss bestämd egendom, t.ex. ett fartyg, en 
fastighet eller visst lösöre. Ett annat exempel är försäkringstagares fordran hos försäkringsbolag i 
den egendom som enligt försäkringsföretagets register används för skuldtäckning. Särskild för-
månsrätt gäller också företagshypotek i den mån näringsidkarens egendom ej är avsedd för betal-
ning av lokalhyresfodringar eller är pantsatt. Slutligen finns särskild förmånsrätt i betalningssäkrad 
eller utmätt egendom (SOU 1999:1). 

I den allmänna förmånsrätten bestäms den inbördes ordningen av paragrafernas följd i förmåns-
rättslagen, utan några undantag (SOU 1999:1). 
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2.2 Företagshypotek 
Företagshypotek var en typ av säkerhet som ett företag kunde lämna för en fordran, en säkerhets-
rätt. Den del av köpeskillingen, efter avyttringen av gäldenärens tillgångar, som utgörs av före-
tagshypotek, kan ej ingå i den del som skall delas ut till borgenärerna enligt turordningsreglerna, 
utan skall istället delas ut till den som innehar företagshypoteksbrevet, vanligtvis en bank(Walin, 
1995). Det vill säga att köpeskillingen främst skall användas för att reglera den fordran som har 
ett företagshypoteksbrev ställt som säkerhet. 

Företagshypotek omfattar en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen hör till den in-
tecknade verksamheten. Ett exempel på detta är ett företags varulager. Ett företagshypotek om-
fattar t.ex. inte ett företags kassa, bank, aktier, obligationer eller andelar i aktiefonder. Det bör 
nämnas att dessa ofta är obetydligt små i ett konkursbo, då den främsta anledningen till att ett fö-
retag försätts i konkurs är dålig likviditet. Inte heller egendom som inte kan utmätas eller ingå i en 
konkurs (SFS 1984:649). 

2.2.1 Konkurser i Sverige 
Förmånsrättskommittén inhämtade statistik över huruvida företagsinteckningar tas ut och det vi-
sade sig att detta är vanligt förekommande hos mindre och medelstora handels- och tillverkande 
företag. Medan hos tjänsteföretag, stora företag och de minsta och nystartade företagen var före-
tagsinteckningar ovanliga (SOU 1999:1). 

Insolvensutredningens undersökning av konkurser i Sverige gjordes tillsammans med fem krono-
fogdemyndigheter. De gick igenom 958 stycken företagskonkurser som avslutades 1990. Den vi-
sade bland annat att 43 % av de sammanlagda skulderna vid konkurser var oprioriterade skulder. 
Utdelning till borgenärerna (även de prioriterade) uteblev i ca 53 % av fallen. Av de 328mkr som 
totalt delades ut i de undersökta konkurserna, delades 20,5 mkr (6,3 %) ut till de oprioriterade 
borgenärerna (SOU 1999:1). 

Förmånsrättskommittén följde 1996 upp insolvenskommitténs undersökning tillsammans med 
kronofogdemyndigheterna. Denna gång var kommittén främst intresserade av att undersöka för-
månsrättsordningens betydelse för utfallet för de olika borgenärerna. Företagets storlek och ål-
ders inverkan kom också att undersökas. Urvalet av konkurser kom att styras av vilka de trodde 
främst skulle ge ett intressant resultat av hur förmånsrättsordningen påverkade konkursen (SOU 
1999:1). 
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        (SOU 1999:) 

På uppdrag av kommittén utfördes ekonomiska analyser, en av dessa var Karin Thorburn (1999) 
som kom fram till att de oprioriterade fordringarna i 96 % av samtliga konkurser fick skrivas av. 
En procent delades i genomsnitt ut till de oprioriterade borgenärerna. Thorburns undersökning 
vände sig till de företag som hade fler än tjugo anställda någon gång under 1988-1991, alltså fler 
än genomsnittet bland företag som gick i konkurs. Företagen med fler än tjugo anställda är intres-
santare att titta på vid beräkningar beträffande förändringar av utfallet i de konkurser som leder 
till utdelning. I dessa fall var utdelning högre än genomsnittet (SOU 1999:1). 

2.2.2 Bakgrund till ny förmånsrättslag 
Regeringen tillkallade den 21 december 1995 en kommitté, senare kallad Förmånsrättskommittén 
som fick i uppdrag att utreda frågor om förmånsrätt i konkurs, lönegaranti och underlaget för fö-
retagshypotek (SOU 1999:1). 

Kommittén hade i uppgift att ta ställning till om; företagshypotekets skulle ges en annan ställning 
än förut, om löneskyddet kunde förbättras utan att öka statens kostnader för lönegarantin och 
slutligen om statens förmånsrättsliga skatter och avgifter borde slopas? Kommittén hade också 
till uppgift att ta fram förslag på hur staten skulle kunna spara 300 miljoner i kostnader för löne-
garantin och överväga om gäldenären vid en företagsrekonstruktion skulle ges rätt att säga upp 
avtal i förtid (SOU 1999:1). 

Kommittén siktade bland annat på att lämna förslag som skulle leda till att: 

• Skapa större vikt vid företags återbetalningsförmåga, en bättre kreditgivning. 

Genom att företagshypoteket ersätts med företagsinteckning, som garanterar endast 50 % (företagshypo-
teket 100 %) av gäldenärens egendom (senare 55 %) Företagsinteckningens värde skall bli enklare att 
överblicka. 

• En snabbare insolvensbehandling. 
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Genom avskaffandet av skatteförmånsrätten och att förmånsrätten för tre månaders intjänad lön 
anknyter till belöpandetid istället för förfallotid. Företagshypoteket halvering av värdet skulle 
också bidra till detta.  

• Upphörande av planerade seriekonkurser. 

Ägaren av ett företag i konkurs kommer att få det svårare i och med halvering av företagshypote-
ket att få lån av banken för att köpa inkråmet ur konkursboet, då banken ej kan vänta sig att få 
tillbaka lånet genom utdelning i konkursen. 

• Förstärkt löneskydd  

Skall nås genom att lönegarantins maximibelopp vid konkurs eller rekonstruktion kommer att hö-
jas från 100 000 kr till fyra prisbasbelopp (157 600 kr2) och maximitiden skall ökas två månader. 

• Ökad utdelning till borgenärer och en ökad likabehandling av olika borgenärer vid kon-
kurs. 

Detta nås genom halvering av företagshypoteket, borttagandet av hyresförmånsrätten och skatte-
förmånsrätten.  

• Ett bättre netto för staten vid insolvens 

Åstadkommes genom att företagshypoteket förlorar halva sitt värde. Nettot kommer att stärkas 
trots avskaffandet av skatteförmånsrätten och förändringar i löneskyddet.  

                                                 
2 Prisbasbelopp 2005 är 39 400 SEK 
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2.2.3 Skuldreglering innan lagändringen 
Hur köpeskillingen skall delas upp efter den genomförda försäljningen regleras av förmånsrättsla-
gen (SFS 1970:979). Den bestämmer i vilken ordningsföljd, och till vilken grad de olika fordring-
arna skall regleras. Nedan följer en modell på hur uppdelning ser ut. 

Kostnader som uppstått i
konkursboet

Lösen av företagshypotek

Prioriterade fordringsägare

Oprioriterade
fordringsägare

Här regleras de kostnader som uppstått
under tiden som företaget varit under
exekution. ex. kostnad för
konkursförvaltare. Den tidigare lagen
medgav även tre månaders hyra.

Särskilld förmånsrätt
Lösen av pantbrev eller

förmånsrätt i form av
finansiella instrument

Här regleras de fordringar som bolaget,
innan det kom på obestånd, lämnat

säkerheter för i form av pantbrev, även
säkerheter I form av kundfordringar, s.k.

factoring.
Även vissa andra särskilda fordringar

regleras här, exepelvis vissa
försäkringskostnader.

Här regleras 100 % av den fordran som har ett
företagshypotek ställt som säkerhet.

Här betalas de fordringsägare som enligt
lagen har har allmän priorietet. Det kan gälla

företagets löner uppsägningstiden ut, eller
obetalda skatter

De återstående fordringarna har samma rätt till
återbetalning. Varje fordringsägare får betalning I
relation till hur stor hans fordran till den totala
fordran.
T.ex. ska en fordringägare som besitter en fordran,
som utgör 30 % av de oprioriterade fordringarna,
tilldelas 30 % av det betalda beloppet.  

Figur 2-1 Skuldreglering innan lagändringen. 

2.3 Företagsinteckning 

En företagsinteckning kan beviljas med visst belopp i all sökandes egendom i ett så kallat före-
tagsinteckningsbrev. Företagsinteckningen omfattar, till skillnad från ett företagshypotek, företa-
gets alla anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och finansieringstillgångar. Anläggningstill-
gångar kan vara inventarier, maskiner, rätt till varumärke, rätt till firma och andra särskilda rättig-
heter. Omsättningstillgångarna omfattar material och förnödenheter, varor under tillverkning och 
färdiga produkter. Med förnödenheter menas råvaror eller andra ämnen som används vid till-
verkning av varor och tjänster. Även förpackningsmaterial som används vid försäljningen av des-
sa varor anses som en förnödenhet. I finansieringstillgångarna ingår värdepapper, kassamedel och 
fodringar. Värdepapper kan vara aktier och andelar, placeringar i penningmarknaden osv. Kassa-
medel är kontanta tillgångar såsom mynt och sedlar. För en enskild näringsidkare omfattar före-
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tagsinteckningen även hans privata tillgångar (SFS 2003:528). Även om företagsinteckningen om-
fattar större delar av en verksamhet, blir den slutgiltiga massan inte anmärkningsvärt större.  

2.3.1 Ändringens konsekvenser 
Den nya lagen om företagsinteckning har fått konsekvenser för bankernas kreditförfarande 
(Månsson & Norling 2003). De menar också att bankernas försämrade förmånsrätt kommer att 
leda till andra typer av krav på säkerheter från bankernas sida. ”Främst kommer bankerna dock 
att vilja ha andra säkerheter istället för företagsinteckning”. (Månsson & Norling, 2003, s.38) 
Samtliga av undersökningens respondenter (svenska banker) svarade att de, i större grad, kommer 
att använda sig av factoring, leasing och avbetalningslån efter lagförändringen. ”I dessa säkerheter 
kommer de åt 100 procent av värdet mot 55 procent som företagsinteckningen ger” (Månsson & 
Norling,  2003, s.38). 

Abo Elnasr, Magnusson och Sprychas (2005) undersökning ger också stöd för ovan givna upp-
fattning. ”Detta gör det angeläget för bankerna att erbjuda factoring och leasing i större omfatt-
ning än tidigare eftersom dessa utlåningsmetoder säkerställer bankens lån.”(Elnasr, Magnusson & 
Sprycha 2005, s.33) Vidare säger författarna, ”Det direkta resultatet av lagändringen är att facto-
ring- och leasingavtalen kommer att öka. Blancolånen har ökat på grund av att lagen har urholkat 
nästan hälften av företagshypoteket.” (Elnasr, Magnusson & Sprycha 2005, s.33) 

Abo Elnasr, Magnusson och Sprycha (2005) och Leufvén och Mossinger (2004) drar båda slut-
satsen att företag som främst haft traditionell bankfinansiering tidigare, nu kommer tvingas att i 
större utsträckning söka sig till nya former av kreditgivning.  

Företagarförbundet skriver på sin webplats, krönikan den fjärde mars 2005, att småföretagen på 
grund av lagändringen gått miste om femtio miljarder kronor av de, till kreditgivarna ställda sä-
kerheter, för finansiering av sina företag. Även de gamla säkerheterna för befintliga krediter räk-
nas ned retroaktivt från 100 till 55 procent. ”Småföretagare tvingas nu sälja sina fakturor och hyra 
sina maskiner p. g. a. kreditneddragningarna och när det inte räcker så blir det personlig borgen 
och privata säkerheter.” (Företagsförbundet, 2005) 

I Dagens Nyheter kunde man den 7 september 2004, läsa om hur bankerna kan gå runt de nya 
förmånsrättsreglerna. Artikelförfattaren Juan Flores menar att bankerna fortfarande förlitar sig på 
företagens tillgångar, istället för att som justitiedepartementet hade hoppats, värdera ett företags 
livskraft. För att få lika stor säkerhet för sina krediter som förut har bankerna gått över till leasing 
och factoring. Vidare står det att läsa att Föreningssparbanken lanserade redan under 2003 facto-
ringprodukten ”fakturakredit”. Factoring, leasing och avbetalning har ökat med sex miljarder hos 
Föreningssparbanken. Företagshypoteken har minskat med cirka 1,3 miljarder.  

I en artikel den 19 oktober 2004  i Dagens Nyheter, anser den statliga utvecklingsfonden Almis 
utvecklingschef Per Jonsson att bankerna förberett sig ett par år tillbaka för de nya förmånsrätts-
reglerna. Han anser att inte bara bankerna står för 2004 års ökade utlånig utan även finansbolagen 
i och med kraftigt ökad factoring och leasing. 

I Sveriges Riksbanks ”Financial Stability Report 2004:2” som ges ut två gånger om året, anges att 
en ökande andel av Sveriges företag går från bankkrediter till factoring och leasing via de bankäg-
da finansbolagen. Detta skifte anser de delvis beror på de ändrade förmånsrättsreglerna. Vidare 
skriver RB att bankernas försämrade ställning vid konkurser kan få dem att gå över till alternativa 
former av krediter, såsom leasing och factoring. I händelse av detta påpekar RB det uppenbara att 
finansinstituten, “blir ensam ägare av tillgångar som annars skulle delas med andra fordringsägare 
i händelse av konkurs” (Financial Stability Report 2004:2). 
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2.3.2 Skuldreglering efter lagändringen 
Utdelningsförfarandet är i mångt och mycket likt tidigare. En förändring är att man drar av hyran 
som en kostnad i konkursboet istället för som prioriterad fordran som ska betalas av den utdel-
ningsbara köpeskillingen. 

Kostnader som uppstått i
konkursboet

Lösen av 45% av
företagsinteckning

Prioriterade fordringsägare

Oprioriterade
fordringsägare

Här betalas kostnader som uppstått under den
tid som företaget drivits av en
konkursförvaltare. Vilka kostnader som
konkursförvaltaren får dra på konkursboet
finns reglerat i förmånsrättslagen. Nytt är t.ex.
att hyreskostnade dras i detta läge istället för
att vara prioriterad i utdelningen.

Lösen av pantbrev eller
förmånsrätt i form av
finansiella instrument

Här regleras de fordringar som bolaget, innan
det kom på obestånd, lämnat säkerheter i form

av pantbrev, även säkerheter i form av
kundfordringar, s.k. factoring.

Även vissa andra särskilda fordringar regleras
här, exempelvis vissa försäkringskostnader.

Här regleras fordran som bolaget har med
företagsinteckning som säkerhet. I detta
läge betalas endast 55 % av den resterande
massan till fordringsägaren, oavsett
företagsinteckningens storlek. I händelse
av att en fordran kvarstår, skall denna
flyttas ned till de oprioriterade.

I detta läge skall företagets löner betalas. Har
dessa löner redan betalats av staten skall

dessa pengar betalas tillbaka till staten. Även
vissa avgifter för pensioner regleras här.

De återstående fordringarna har samma rätt till
återbetalning. Varje fordringsägare får betalning i
relation till hur stor hans fordran är jämfört med
den totala fordran.
T.ex. ska en fordringägare som besitter en fordran,
som utgör 30 % av de oprioriterade fordringarna,
tilldelas 30 % av det betalda beloppet.  

Figur 2-2 Skuldreglering efter lagändringen. 

2.4 Tidigare studier av lagändringens konsekvenser 
De studier som har gjorts tidigare om den nya förmånsrättslagens konsekvenser har främst berört 
hur vida finansinstitutens kreditgivning kommer att påverkas. Månsson och Norling (2003) ville i 
sin kandidatuppsats vid Handelshögskolan i Göteborg ta reda på hur bankernas kreditgivning 
skulle komma att förändras. De kom fram till att främst synen på säkerheter vid lån kommer att 
förändras och i och med att företagsinteckningen får ett sämre värde (55 %) vid konkurser, 
kommer de att söka sig till andra kreditformer såsom factoring, leasing och avbetalningsfinansie-
ring.  

Abo Elnasr, Magnusson och Sprycha (2005) kommer fram till samma resultat som ovan men 
framhåller också att blancolånen kommer att öka. Leufvén och Mossinger (2004) har i sin magis-
teruppsats vid IHH också kommit fram till ovan nämnda resultat men nämner också att större 
krav kommer att ställas på företagen såsom ökat eget kapital och större personlig risk.  
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2.5 Bankens möjligheter att äga ett företags balansräkning 

2.5.1 Factoring 

2.5.2 Leasing 

2.5.3 Lagerfinansiering 

Factoring introducerades av finansbolagen på 60-talet och var den första produkten dessa företag 
erbjöd. Denna belåningsform hade en mycket snabb tillväxt fram till mitten av 80-talet. Anled-
ningen till succén av denna belåningsform berodde mycket på den utlåningsreglering som gällde 
för bankerna som inte gällde för finansbolagen. Finansbolagen hade möjlighet till högre belå-
ningsgrad. Dessutom så var finansbolagen mer kundorienterade och aggressivare i sin försäljning 
(Tegin, 1997).  

Factoring är en finansieringsform som förekommer i två huvudformer, fakturaköp och faktura-
belåning. I Sverige är fakturabelåning den klart dominerande formen, mycket på grund av den 
höga risken som tas i samband med fakturaköp. Båda typerna av factoring innebär en pantsätt-
ning av företagets fordringar (Tegin, 1997). 

Fakturabelåning innebär att ett factoringbolag, oftast bank ger säljaren/fakturautställaren av faktu-
ran kredit med fakturan som säkerhet. Fakturan pantsätts och överlåtes till factoringbolaget. Fak-
turamottagaren, alltså köparen, underrättas om överlåtelsen och skall betala fakturan till facto-
ringbolaget istället för säljaren av fakturan. Beloppet som kommer in avräknas från krediten sälja-
ren fått hos factoringbolaget/banken. Risken att köparen inte betalar, och konsekvenserna av det-
ta, ligger fortfarande hos fakturautställaren/säljaren (Tegin, 1997). 

Fakturaköp innebär att factoringbolaget/banken, köper säljarens fakturor. Detta innebär att facto-
ringbolaget även tar över kreditrisken (Tegin, 1997). 

Factoring är och har varit en bra finansieringsform för företag som har brist på andra kreditsä-
kerheter eller företag som behöver den administrativa hjälp som dessa företag erbjuder (Tegin, 
1997). 

Leasing innebär att ett företag eller privatperson hyr något av någon under en bestämd tidsperiod 
för att sedan återlämna eller köpa loss det man hyrt. I praktiken är leasing normalt en finansie-
ringsform som tagit formen av upplåtelse av lös egendom till nyttjande. Leasing avser all slags 
egendom såsom, fordon, flygplan, fastigheter och maskinutrustning (Aldercreuz, 1995). 

Det finns två olika typer av leasing som skiljer sig från varandra. De olika formerna är finansiell 
leasing vs operationell leasing. Operationell leasing innebär att i leasingavtalet ingår även service 
och underhåll av egendomen. Operationell leasing är inte speciellt vanligt i Sverige. Operationell 
leasing förekommer huvudsakligen när det handlar om egendom såsom bilar, kontorsväxter, kon-
torsmaskiner, akvarier m.m. Denna form av leasing omfattar ej service och underhåll utan det an-
svaret ligger helt hos leasingtagaren (Tegin, 1997). Finansiell är en ren finansieringsform som in-
nebär att uthyraren, vanligen ett finansbolag, köper en egendom som hyresmannen valt ut, däref-
ter hyr finansbolaget ut objektet till denne vanligen utan att överhuvudtaget ha haft egendomen i 
besittning (Aldercreuz, 1995). 

Lagerfinansiering innebär att finansiering sker mot säkerhet av varor som befinner sig hos tredje 
man, vanligtvis en speditör. För att en kreditgivare ska kunna ha säkerhet i den finansierade varu-
partiet krävs det att kredittagaren pantförskriver lagret som säkerhet för krediten och att lagerhål-
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laren, tredje man, underrättas. Vanligast är dock att företag har sitt varulager i egna lokaler. Ofta 
behövs varorna under produktion eller så är omsättningshastigheten så pass hög att det vore både 
opraktiskt och ekonomiskt omöjligt att ha lagret hos en extern lagerhållare. Exempel på varor 
som förekommer i lagerfinansiering är, mat (fryst kött, frysta bär etc.), eldningsolja, datorer, bilar, 
m.m. När det kommer till företag som inte har mycket eget kapital utgör ofta det inköpta varulag-
ret den enda säkerhet de kan erbjuda en kreditgivare. Det en kreditgivare då har att välja mellan är 
kredit mot företagsinteckning eller lagerfinansiering. I en obeståndssituation utger den panträtt 
som lagerfinansiering utgör en bättre säkerhet än den säkerhetsrätt företagshypotek ger (Adler-
creutz, 1995). 

Lagerfinansiering har alltid varit en produkt som inte sålts i speciellt stor utsträckning. Detta be-
ror främst på att varulagret i många fall inte kan ligga hos tredje man av både praktiska och eko-
nomiska skäl (Adlercreutz, 1995). 

2.5.4 Fastighetspant 
För att en fastighetsägare skall kunna utnyttja sin fastighet som kreditsäkerhet måste denne ansö-
ka om att ett visst belopp kommer att intecknas i hans fastighet. Om ansökan är rätt och riktig, 
skrivs beloppet in i fastighetsboken, ett inskrivningsregister för fastighetspanter. Inskrivnings-
myndigheten utfärdar då ett pantbrev som bevis för att inskrivningen skett. Det är viktigt att på-
peka att detta pantbrev inte gäller som något skuldebrev och är inte heller bärare av en panrätt i 
fastigheten. Först när panbrevet överlämnas till kreditgivaren i samband med en pantförskrivning 
uppkommer panträtten (Tegin, 1997). 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur arbetet med uppsatsen är genomfört. Val av ansats, undersökningens 
upplägg och omfattning kommer att redovisas. Slutligen kommer undersökningens validitet och reliabilitet diskute-
ras och kritik mot val av metod framföras. 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ  
 

Lundahl och Skärvad (1992) delar in undersökningar utifrån typ av data, som kvalitativa och 
kvantitativa. Vidare säger de att undersökningar som är uppbyggda av kvantifierbar data är kvan-
titativa undersökningar, till skillnad från kvalitativa undersökningar som byggs på ej kvantifierbar 
data. Dessa data kallas mjukdata, och kan vara till exempel värderingar, attityder och föreställ-
ningar. Patel och Davidsson (1994) menar att undersökningar som försöker tolka människors 
upplevelser eller svara på; vad är detta? och vilka är de underliggande mönstren? bör använda sig 
av verbala analysmetoder, dessa använder sig främst kvalitativa undersökningar av. Vi anser vida-
re att undersökningar som vill besvara frågor såsom, var?, hur? och vilka är relationerna? eller 
skillnaderna? skall främst använda sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Sådana me-
toder används vid kvantitativa undersökningar. De kvantitativa undersökningarna är enligt Holme 
och Solvang (1997) i större utsträckning mer formaliserade och strukturerade i jämförelse med de 
kvalitativa. Forskaren har i en kvantitativ undersökning större kontroll än vid en kvalitativ, då 
denne kan styra de parametrar som anses vara mest de intressanta. Denna starka kontroll över 
undersökningens utgång, kräver att forskaren håller distans till informationskällan. 

Holme och Solvang (1997) menar att kvantitativa och kvalitativa element med fördel kan använ-
das i en undersökning.  

3.1.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en undersökning som är främst kvantitativ men som har ett kvalitativt inslag. 

Undersökningen är kvantitativ så till vida att vi vill undersöka, på ett strukturerat och ickeverbalt 
tillvägagångssätt hur en konkurs kommer att falla ut nu när den nya förmånsrättslagen har fått la-
gad kraft? Vilka kommer skillnaderna att bli, kommer den nya förmånsrättslagen att förbättra si-
tuationen för de oprioriterade borgenärerna?  

Undersökningen är formell så till vida att vår analys av utdelningsprocessen är styrd av de lagar 
och förordningar som styrs av konkurslagen. Vi skall i enlighet med kvantitativ undersöknings-
metod inte använda oss själva (forskaren) som intrument, undersökarens egna tolkningar och 
person skall inte styra analysen utan det är lagarna som styr vår analys. Det betyder att det är lätt 
för någon annan forskare att ta del av fler konkurser runt om i landet och välja ut intressanta 
konkurser med våra kriterier. Utdelningen går till på samma sätt i alla konkurser.  

Vårt urval av konkurser är dock för litet för att ge den generaliserbarhet av resultatet som skulle 
kunna önskas i en kvalitativ undersökning. Patel och Davidsson (2003) kallar ett sådant urval för 
”tillgänglig grupp” och de menar att resultatet från en sådan undersökningen inte kan antas gälla 
för andra grupper. Men forskaren kan göra en bedömning av generaliserbarheten och framföra 
argument för denna. 
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Den kvantitativa metoden ger forskaren frihet och möjlighet att styra undersökningen genom att 
styra de parametrar denne finner mest intressanta. I analysen är det följande förändringar som vi 
skall titta på.  

1) I och med den nya företagsinteckningen kommer endast 55 % av företagsinteckningen falla ut 
på borgenären, istället för företagshypotekets 100 %. Hur stor kommer då utdelningen för de 
oprioriterade fordringsägarna bli?  

2) Genom låneinstitutens ändrade kreditförfarande antas tillgångarna i större utsträckning vara 
leasade eller pantsatta. Hur kommer detta att påverka utdelningen till de oprioriterade ford-
ringsägarna? 

Som tidigare nämnts har undersökningen kvalitativa inslag, dettta på grund av att endel av de data 
vi har använt oss av i våra analyser är av kvalitativ art. De uppsatser vi har tagit del av och de tid-
ningsartiklar vi läst har till största del varit av det kvalitativa slaget. Det har bland annat varit in-
tervjuer med banker om hur de tror att de kommer ändra sin kreditgivning. Dessa artiklar och 
uppsatser ligger till grund för vår sista analys av konkurserna där bankerna antas äga en del av fö-
retagens anläggningstillgångar. Vi har dock funnit statistik som visar att leasing har ökat kraftig 
från 2003 till 2004 i Sverige se bilaga 1.  

3.2 Fallstudie 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan främst tre undersökningsupplägg urskiljas, Survey, Fall-
studie och en Experimentundersökning.  

En Fallstudie görs på en mindre grupp, till exempel en organisation, en grupp individer eller en 
situation. En fallstudie kan lämpligen göras för att studera en förändring och processer av olika 
slag. Studien skall göras från ett helhetsperspektiv och informationen skall vara så täckande som 
möjligt. Undersökningens generaliserbarhet av resultatet är kopplat till hur våra fall har valts ut. 
Ur ett slumpmässigt urval av en population kan forskaren diskutera resultatens generaliserbarhet 
för populationen. Undersökaren kan också välja fall som är så olika som möjligt, och utifrån sina 
resultat diskutera hur vida dessa är generaliserbara på populationen (Patel och Davidsson, 2003).  

I en undersökning kan vårt urval många gånger styras av till exempel tidsmässiga och ekonomiska 
skäl. Ett sådant urval kallas ”tillgänglig grupp” och är egentligen varken ett fall eller ett stickprov. 
Vid användande av en ”tillgänglig grupp” kan resultaten inte sägas gälla för en annan grupp. 
Forskaren kan dock göra en bedömning, av resultatets generaliserbarhet, och i presentationen för 
sin forskning, framföra argument för sina resultats generaliserbarhet (Patel och Davidsson, 2003). 

Vi har studerat avslutade konkurser under tjugohundratalet för att se om lagförändringarna och 
låneinstitutens ändrade kreditförfaranden har förändrat utdelningen för de oprioriterade borgenä-
rerna. Vi har försökt att se hur konkurserna kommer att förändras med ett helhetsperspektiv, det-
ta har bidragit till att bankernas ändrade kreditförfaranden har tagits med i analysen.  

Analyserna kan delas upp i två delar, först har vi ändrat konkursens utdelningsprocess genom att 
ersätta företagshypotekets säkerhet på 100 % till företagsinteckningens 55 %. Detta för att se hur 
mycket mer utdelning som kommer att fördelas nedåt i prioritetsordningen, och slutligen nå de 
oprioriterade borgenärerna. 

I nästa analys har vi även tagit hänsyn till låneinstitutens förändrade kreditförfarande. Här har fö-
retagets krediter till låneinstituten helt eller delvis tagits bort, för att spegla en framtid där ovan 
nämnda undersökningar (se 2.3.1 Ändringens konsekvenser) har visat på att företagsinteckning 
kommer att i allt större utsträckning ersättas av leasing och krediter uppbundna av panter etc. 
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Genom statistik över leasingen och annan alternativ belåning med säkerheter större än företagsin-
teckningens 55 %, har vi fått fram hur stor del vi antar att anläggningstillgångarna kommer att 
ägas av kreditinstituten. Hur stor del behöver bankerna äga för att de oprioriterade ford-
ringsägarna inte skall få något överhuvudtaget att dela på.(Bilaga 1) 

Vårt urval av konkurser är en så kallad ”tillgänglig grupp” där flera avgränsningar spelat en roll. 
Först och främst har Kronofogdemyndigheten i Jönköpings ansvarsområde Småland och Öster-
götland begränsat urvalet av konkurser till detta geografiska område. Vi valde att endast ta upp 
konkurser under tjugohundratalet och endast konkurser där lagen skulle komma att ha inverkan. 
Till exempel en konkurs där utdelningen till de oprioriterade varken kom att infinna sig före eller 
efter lagens förändringar, är naturligtvis ointressant för vår analys. Kronofogden Britt-Marie 
Hirsmark tog ut tio konkurser som hon menade var tillräckligt stora för att utdelning skulle bli 
aktuellt. Ur dessa räknade vi fram två stycken där den nya lagen skulle komma att få inverkan.   

3.3 En deskriptiv framtidsstudie 
Lundahl och Skärvad (1992) menar att en undersökning kan klassificeras som explorativ, deskrip-
tiv, förklarande, diagnostisk eller utvärderande, utifrån undersökningens syfte. Deskriptiva under-
sökningar syftar ofta till att förklara till exempel, hur många, hur stor, när och hur. Enligt Patel 
och Davidsson (1994) är syftet med en deskriptiv undersökning att grundligt och detaljerat un-
dersöka endast en eller några aspekter av de fenomen man har intresserat sig för. 

Vårt syfte är att undersöka hur utdelningen till de oprioriterade fordringsägarna kan komma att 
förändras i och med lagändringen och, i förlängningen, bankernas ändrade kreditmönster. Vi skall 
beskriva vad vi tror kommer att bli verklighet inom några år och hur en konkurs då kommer att 
se ut.  

Detta leder oss fram till framtidsstudier. 

Om framtiden är vetbar eller inte har diskuterats genom historien och främst har två synsätt de-
batterats, att framtiden är färdig och att framtiden är formbar. Länge gällde den deterministiska 
framtidssynen men idag dominerar i västvärlden synen på framtiden som formbar (Lundahl & 
Skärvad 1992).  

Den vanligaste metoden för framtidsstudier är prognosen, denna är ofta byggd på trendanalyser 
och trendframskrivningar. Dessa är i sin tur skapade av statistiska och matematiska metoder. 
(Lundahl & Skärvad 1992) Scenarioskrivningen anses som ett viktigt komplement till kvantitativa 
prognoser. I ett scenario kan både kvalitativa och kvantitativa bedömningar användas, men ofta 
överväger de kvalitativa.  

Författarna till denna uppsats tror på framtiden som formbar, och i vår undersökning skall vi för-
söka se in i en nära framtid. Vi bygger dessutom delvis våra fakta på andras uppfattningar om 
framtiden. Att tala om framtidsstudier och scenarion är naturligtvis att ta i, men målet är att ge en 
beskrivande bild av hur lagen kommer att påverka konkursers utfall gentemot de oprioriterade 
fordringsägarna inom något år.  

3.4 Datainsamling  
Data kan vara antingen sekundär där någon annan samlat in data för sin egen räkning, eller pri-
mär, material som utredaren själv har samlat in (Lundahl & Skärvad 1992). Det finns flera sätt att 
samla in data och valet av metod bör styras av den tid och medel som finns gentemot de fråge-
ställningar undersökaren har valt (Patel & Davidsson, 2003) . 
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För att få en inblick i ämnet använde vi oss av sekundärdata såsom tidigare uppsatser om de änd-
rade förmånsrättsreglernas påverkan på bankernas kreditgivning. På Internet fann vi information 
om den nya lagen från; dagstidningar, riksdagens-, konkursförvaltarkollegiets-, och företagarefö-
rebundets-hemsida.   

Genom ett inledande besök hos Kronofogdemyndigheten den 24.e mars fick vi först en översyn 
över deras verksamhet och hur en konkurs går till rent praktiskt Vi fick möjlighet att studera för-
valtningsberättelsen och i samråd med handläggare Britt-Marie Hirsmark bestämde vi hur datain-
samlingen skulle utföras. 

Nästkommande besök den 14: e april, tog handläggarna fram konkurser ur deras dataregister som 
kunde tänkas vara av intresse. Urvalet styrdes alltså av deras goda minne och konkurser under 
tjugohundratalet som antogs vara av större karaktär valdes ut. Ur dessa räknade vi för att se om 
det blev något underskott i utbetalningen till de oprioriterade fordringsägarna, den konkursutgång 
som lagen har velat ändra på.  

Till slut fann vi två konkurser som vi ansåg vara av intresse att undersöka närmare. Med hjälp av 
konkursförvaltarens konkursberättelse har vi skapat olika utgångar av samma konkurs. Konkur-
sens utgång har styrts av den nya förmånsrättslagen, uppsatser som visar att finansinstituten 
kommer att ändra sitt kreditförfarande och statistik över långivningen i Sverige. 
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3.5 Kritik mot vald metod 
Användandet av en ”tillgänglig grupp” av konkurser innebär att generaliserbarheten av våra resul-
tat försämras. Vi kommer i slutdiskussionen att ge argument för våra resultats generaliserbarhet. 

Det kan tyckas att konkursförvaltarnas tankar om förmånsrättslagens konsekvenser för de oprio-
riterade borgenärerna kan vara av intresse. Vi har valt att inte intervjua konkursförvaltare efter-
som vi anser att de ändringar som lagen har medfört är relativt enkla att följa i konkursrapporten 
och deras erfarenhet angående lagändringens konsekvenser kommer först bli riktigt intressanta 
när lagen har verkat några år.  

3.5.1 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
Validitet; hur väl vi undersöker det vi avser att undersöka och reliabilitet; hur tillförlitligt vi un-
dersöker det vi avsåg att undersöka, hör ihop. Patel och Davidsson (2003)  

Validitetens förträfflighet är bland annat beroende av innehållsvaliditet och den samtidiga validi-
teten. Innehållsvaliditet är ett mått på hur väl forskaren har transformerat de teorier han har fun-
nit till t.ex. intervjufrågor. Intervjufrågorna är det instrument undersökaren använder för att utfö-
ra mätningar. Den samtidiga validiteten skapas av att forskaren försöker hitta andra tecken som 
helst skall stödja de mät resultat vi har kommit fram till. Vårt instrument kan till exempel prövas 
på ett liknande område, som vi har inriktat oss på, för att sedan jämföra resultaten. 

Instruments tillförlitlighet, reliabilitet påverkas av hur bra det kan stå emot slumpinflytande. Patel 
och Davidsson (2003) Slumpens inflytande kan reduceras genom lika standardiseringsförfaran-
den, och på så sätt ökas reliabiliteten. En sådan undersökning skall kunna upprepas och då ge ett 
resultat i linje med den ursprungliga undersökningen (Rosengren och Arvidsson, 1992). 

Vår uppsats innehållsvaliditet är ett mått på hur väl vi har kopplat de data vi funnit, till vår analys 
av konkursutgången. Denna data består dels förmånsrättslagstiftningen och dels av uppsatser och 
artiklar om bankernas förändrade kreditförfarande (se 2.3.1  Ändringens konsekvenser). Att vår 
analys av konkurserna är rätt och riktig har stärkts av att vi har fått hjälpa av kronofogdemyndig-
heten, som har läst igenom vår uppsats.  

Reliabiliteten har stärkts utav att vår undersökning har genomförts på ett formellt och standardi-
serat sätt. Undersökning kan med lätthet göras av andra, och med konkurser likartade de vi har 
använt oss av kommer deras resultat säkerligen vara i linje med våra.  
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4 Empiri och Analys 
I detta kapitel redogör vi för de empiriska data som vi tillskansat oss och som sedan skall analyseras. Data är 
här uppställd för att man enklast skall kunna jämföra de olika tabellerna som grundar sig på Bilaga 4-5 

Vi kommer nu att redogöra för hur fordringarna reglerats i ordning med förmånsrättslagen 
(1970:979) och lagen om företagshypotek (1984:649), som gällde under den tid som konkurserna 
genomfördes. Sedan kommer vi att ponera att de nya reglerna skulle ha gällt vid de genomförda 
konkurserna med bibehållen kreditstruktur. Till sist kommer vi att redogöra för hur konkursen 
skulle ha sett ut med de nya lagarna och med den kreditstruktur som man i tidigare rapporter för-
utspått (se Kap 2:4). 

4.1 Solna International AB 
Solna International AB var ett företag som utvecklade, tillverkade och sålde tryckpressar på en in-
ternationell marknad. Enligt företagets resultaträkning verkar lyckan ha svängt 1997 då man, lik-
som 1998, redovisade kraftiga förluster. (Bilaga 2) 

4.1.1 Genomförd skuldreglering 

Solna International AB gick i konkurs 2003 och hade vid sin konkurs de tillgångar och skulder 
som visas i kolumn 1. I kolumn 2 ser vi den faktiska utdelning som de olika borgenärsgrupperna 
fått på sina fordringar, och i kolumn 3, utdelningens procentuella andel av fordran. 

Tabell 4-1 Genomförd Skuldreglering. 

Summa tillgångar 21 850 989,00 kr     
        

Skulder       

Prioriterade   Utdelning   
Hyresskuld (3 mån) -733 847,00 kr 733 847,00 kr 100,00% 
Företagshypotek Handelsbanken -9 746 608,00 kr 7 963 153,43 kr 81,70% 
Företagshypotek Pensionsgaranti (FPG) -16 100 000,00 kr 13 153 988,57 kr 81,70% 
Skatter -3 880 952,00 kr 0,00 kr 0,00% 
Löneskuld -4 386 623,00 kr 0,00 kr 0,00% 
Summa Prioriterade Skulder -34 848 030,00 kr 21 850 989,00 kr 62,70% 
        
Oprioriterade       
Leverantörsskulder -13 319 199,00 kr 0,00 kr 0,00% 
Övriga skulder -827 990,00 kr 0,00 kr 0,00% 
Summa oprioriterade skulder -14 147 189,00 kr 0,00 kr 0,00% 
        
Summa skulder -48 995 219,00 kr 21 850 989,00 kr 44,60% 

Tydligt är att tillgångarna inte kommer att räcka till för att betala mer är drygt fyrtio procent 
(44,6) av de totala skulderna. Som synes delas inte tillgångarna lika över samtliga skulder, utan en-
ligt de då gällande reglerna, som redogörs för i 2.2.1. Värt att påpeka är att tillgångarna inte ens 
räcker till att täcka de prioriterade fordringarna, än mindre de oprioriterade. Data som tabellen 
bygger på kommer från bilaga 4. 
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4.1.2 Reglering enligt nya regler, med bibehållen kreditstruktur 
Som redovisas i 4.1.1 kunde Solna International AB endast betala av 81,7% av hypoteksskulderna 
innan kassan sinat, och de övriga skulderna fick skrivas av. Nedan följer en redovisning av hur 
den nya lagen skulle ha inverkat på konkursen under bibehållen kreditstruktur, d.v.s. den nya fö-
retagsinteckningen motsvarar det forna företagshypoteket. 

Tabell 4-2 Skuldreglering efter lagändringen med bibehållen kreditstruktur. 

Summa tillgångar 21 117 142,00 kr     
    148,55%   

Skulder       
Prioriterade   Utdelning   
Företagsinteckning Handelsbanken -5 360 634,40 kr 5 360 634,40 kr 100,00%3

Företagsinteckning Pensionsgaranti (FPG) -8 855 000,00 kr 8 855 000,00 kr 100,00%3

Löneskuld -4 386 623,00 kr 4 386 623,00 kr 100,00%
Summa Prioriterade Skulder -18 602 257,40 kr 18 602 257,40 kr 100,00%
        
Oprioriterade       
Leverantörsskulder -13 319 199,00 kr 1 129 374,52 kr 8,48%
Övriga skulder -16 339 915,60 kr 1 385 510,08 kr 8,48%
Summa Oprioriterade Skulder -29 659 114,60 kr 2 514 884,60 kr 8,48%
        
Summa skulder -48 261 372,00 kr 21 117 142,00 kr 43,76%

Som tabellen visar, skulle lagändringen ha påverkat utdelningen i konkursen av Solna Internatio-
nal AB med bibehållen finansieringsform. De oprioriterade fordringsägarna skulle erhålla 8,48 % 
(i stället för 0 %) av sina fordringars värde medan företagsinteckningarna endast skulle ge rätt till 
58,82 %4 (81,7 %) av företagsinteckningen nominella belopp. 

                                                 
3 55 % av företagsinteckningens nominella belopp. 

4 Den prioriterade delen samt 8,48% av den oprioriterade. (55%+(45%*0,0848)) 
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4.1.3 Reglering enligt nya regler, med förutspådd kreditstruktur 
Om vi istället tänker oss det scenario som tidigare studier visar på där banker, i stället för att ge 
krediter, väljer att äga företagens balansräkning, och låta dels företaget leasa sina maskiner, men 
även äga andra delar av balansräkningen, t.ex. varulager, där man har möjligheten att låta företa-
get betala av varor i den takt de används.  

Tabell 4-3 Skuldreglering enligt den nya lagen med ändrad kreditstruktur. 

Summa tillgångar 21 117 142,00 kr     
Tillgångar tillhörande banken 7 875 519,00 kr     
Procentuell andel tillhörande banken 37,29%     

Skulder       
Prioriterade   Utdelning   
Företagsinteckning Pensionsgaranti 
(FPG) -8 855 000,00 kr 8 855 000,00 kr 100,00%5

Löneskuld -4 386 623,00 kr 4 386 623,00 kr 100,00%5

Summa prioriterade skulder -13 241 623,00 kr 13 241 623,00 kr 100,00%
        
Oprioriterade       
Leverantörsskulder -13 319 199,00 kr 0,00 kr 0,00%
Övriga skulder -827 990,00 kr 0,00 kr 0,00%
Oprioriterad Företagsintekning -7 245 000,00 kr 0,00 kr 0,00%
Summa oprioriterade skulder -21 392 189,00 kr 0,00 kr 0,00%
        
Summa skulder -34 633 812,00 kr 13 241 623,00 kr 38,23%

Skulle detta vara fallet i Solna International AB skulle de oprioriterade fordringsägarna återigen gå 
utan utdelning om banken väljer en finansieringsform som innebär att man äger 37,29 % av före-
tagets tillgångar. 

                                                 
5 55 % av företagsinteckningens nominella belopp. 
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4.2 Lindholms Sov AB 
Lindholms Sov AB var ett företag i Linköping specialiserade sig på möbler i allmänhet, och säng-
ar i synnerhet. Enligt senast tillgängliga resultaträkning (2002) visar bolaget, om än litet, så dock 
positivt resultat. Vad man dock kan se är att de likvida medlen kraftigt minskat från år 
2001.(Bilaga 3) 

4.2.1 Genomförd skuldreglering 
Lindholms Sov AB gick i konkurs 2004 och hade vid sin konkurs de tillgångar som visas i ko-
lumn1. I kolumn 2 ser vi den faktiska utdelning som de olika borgenärsgrupperna fått på sina 
fodringar, och i tabell 3, utdelningens procentuella andel av fordran. 

Tabell 4-4 Genomförd Skuldreglering 

Summa tillgångar 1 447 251,78 kr     
        

Skulder     
Prioriterade   Utdelning   
Revisionskostnader -11 818,00 kr 11 818,00 kr 100,00% 
Företagshypotek Danske Bank A/S -918 224,80 kr 918 224,80 kr 100,00% 
Löneskuld -214 296,00 kr 214 296,00 kr 100,00% 
Summa prioriterade skulder -1 144 338,80 kr 1 144 338,80 kr 100,00% 
        
Oprioriterade       
Leverantörsskulder -947 422,51 kr -250 082,74 kr 26,40% 
Övriga Skulder -200 144,00 kr -52 830,24 kr 26,40% 
Summa oprioriterade skulder -1 147 566,51 kr 302 912,98 kr 26,40% 
        
Summa skulder -2 291 905,31 kr 1 447 251,78 kr 63,15% 

Lindholm Sov AB hade vid sin konkurs tillgångar motsvarande ett värde av 1 447 251,78 kr. Då 
de totala skulderna uppgår till 2 291 905,31 kan endast 63 % av dessa regleras. Vid denna konkurs 
räckte tillgångarna till att ersätta alla de prioriterade fordringsägarna till hundra procent. De opri-
oriterade fordringsägarna fick en utdelning på 26,4 %. Utdelning till oprioriterade fordringsägare 
fördelas alltid jämt mellan parterna (SFS 1970:979). 
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4.2.2 Reglering enligt nya regler, med bibehållen kreditstruktur 
Som redovisats i kap 4.2.1, kunde Lindholms Sov AB: s konkursbo endast reglera 63 % av sina 
skulder med det kapital som frigjorts vid avyttringen av dess tillgångar. Nedan redovisas hur den 
nya lagen skulle ha påverkat uppdelningen av kapitalet, under bibehållen kreditstruktur. 

Tabell 4-5 Skuldreglering efter lagändringen med bibehållen kreditstruktur. 

Summa tillgångar 1 447 251,78 kr     
        

Skulder       
Prioriterade   Utdelning   
Revisionskostnader -11 818,00 kr 11 818,00 kr 100,00% 
Företagsinteckning Danske Bank A/S -505 023,64 kr 505 023,64 kr 100,00%6

Löneskuld -214 296,00 kr 214 296,00 kr 100,00% 
        
Summa prioriterade skulder -731 137,64 kr 731 137,64 kr 100,00% 
        
Oprioriterade       
Leverantörsskulder -947 422,51 kr 434 698,05 kr 45,88% 
Övriga skulder -613 345,16 kr 281 416,09 kr 45,88% 
Summa oprioriterade skulder -1 560 767,67 kr 716 114,14 kr 45,88% 
      
Summa skulder -2 291 905,31 kr 1 447 251,78 kr 63,15% 
Som tabellen visar skulle lagändringen ge de oprioriterade fordringsägarna 45,88 % mot tidigare 
26,4 %. Fordringarna med en företagsinteckning som säkerhet skulle ha rätt till 75,64 %7 av före-
tagsinteckningens nominella belopp, mot tidigare 100 % av företagshypoteket. 

                                                 
6 55 % av företagsinteckningens nominella belopp. 

7 Den prioriterade delen, samt 45,88% av den oprioriterade (55%+(45%*0,4588)) 
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4.2.3 Reglering enligt nya regler, med förutspådd kreditstruktur 
Om vi, som redovisades i 4.1.3, tänker oss det scenario som man fruktar (beskrivet i kap 2.4), där 
företagens kreditstruktur reviderats får vi följande tabell. 

Tabell 4-6 Skuldreglering enligt den nya lagen med ändrad kreditstruktur. 

Summa tillgångar 1 447 251,78 kr     
Tillgångar tillhörande banken 304 071,48 kr     
Procentuell andel tillhörande banken 21,01%     
        

Skulder       
Prioriterade   Utdelning   
Revisionskostnader -11 818,00 kr 11 818,00 kr 100,00% 
Företagsinteckning Danske Bank A/S -505 023,64 kr 505 023,64 kr 100,00%8

Löneskuld -214 296,00 kr 214 296,00 kr 100,00% 
        
Summa Prioriterade Skulder -731 137,64 kr 731 137,64 kr 100,00% 
        
Oprioriterade       
Leverantörsskulder -947 422,51 kr 250 119,54 kr 26,40% 
Övriga skulder -200 144,00 kr 52 838,02 kr 26,40% 
Oprioriterad Företagsintekning -413 201,16 kr 109 085,11 kr 26,40% 
Summa Oprioriterade Skulder -1 560 767,67 kr 412 042,66 kr 26,40% 
      
Summa skulder -2 291 905,31 kr 1 143 180,30 kr 49,88% 
Som tabellen visar skulle en situation där banken äger mer 21,01 % äta upp hela den vinst som de 
oprioriterade fordringsägarna fått av ändringen av förmånsrättslagen (1970:979). Detta innebär 
att denna grupp har förlorat pengar, i händelse av att banken äger över 21,01 % av tillgångarna. 

                                                 
8 55 % av företagsinteckningens nominella belopp. 
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5 Slutdiskussion och förslag till fortsatta studier 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi kommit fram till och på vilket sätt som dessa anknyter 
till att besvara arbetets syfte. 

5.1 Lagens konsekvenser 
För att svara på den frågeställning som vi initialt satt upp, som löd: 

• På vilka sätt kan den nya förmånsrättslagstiftningen förbättra situationen för de ford-
ringsägarna som står sist i prioriteringsordningen, vid konkurs av dess gäldenär? 

Anser vi inte att den genomförda lagändringen är en förbättring för de oprioriterade ford-
ringsägarnas situation vid konkurs av dess gäldenär. I de två fall av genomförda konkurser som vi 
använt oss av, tror vi inte att den nya situationen alls skulle ha påverkat deras utdelning. Banken 
ändrade kreditmönster, skulle utan någon större insats kunnat ”äta upp” den förbättring som lag-
ändringen var tänkt att medföra. Vi tror också att risken finns för att bankernas säkerhetstänkan-
de till och med kan medföra en sämre situation för de övriga borgenärerna, då de kan komma att 
äga mer än vad som tillräckligt för deras säkerhet. 

Då den prioriterade delen av bankens säkerhet nästan halveras tror vi, som många andra, att ban-
kernas syn på krediter kommer att genomgå omfattande förändringar. Dessa förändringar kom-
mer direkt att påverka, dels de prioriterade, men framför allt de oprioriterade fordringsägarna. 

Vi tror vidare, att man som leverantör kommer bli mer restriktiv i sin handel med företag som 
tillfälligt, eller historiskt, haft svagheter med t.ex. likviditet. Vi tror att detta kommer locka fram 
omständiga och dyra rutiner hos de levererande företagen, och samtidigt en mer omständlig re-
sursanskaffningssituation för de köpande. Man kan helt enkelt inte riskera sin fordran under fak-
turaperiodens 30 dagar, då ens kunder möjligen endast nyttjar, och inte äger sina tillgångar. 

Så för att sammanfatta, och besvara vår frågeställning kommer, enligt vår uppfattning, ingen för-
bättring för de oprioriterade fordringsägarna att ske. Detta är raka motsatsen till syftet med den 
nya lagens införande. Som vi visat på i empirikapitlet kan den nya lagen provocera fram ett kre-
ditmönster hos bankerna som istället är rent skadligt för övriga fordringsägare. 

5.2 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetets gång har vi stött på flera ämnen som kan vara intressanta att undersöka djupare. 
Vi tycker att det vore intressant att, genom en kvalitativ metodansats, undersöka hur bankernas 
ändrade kreditförfarande har påverkat situationen för nystartande entreprenörer. Om banken läg-
ger störst fokus på materiella säkerheter eller på idén och teamet. 

Vi tycker också att en kvantitativ studie i de faktiska utfallet av avslutande konkurser kommer att 
se ut som vi i vårt arbete gjort gällande. En aspekt som komplicerar en sådan studie är det faktum 
att tillsynsmyndigheten inte har dessa data i en databas. Det finns heller ingen gemensam princip 
för konkursförvaltarnas rapportering om utbetalningar. 

En annan aspekt av problemet som kan vara värt en djupare studie är hur lagändringen påverkat 
de statliga finanserna. Har ett effektivare konkursförfarande, och en större utdelningsbas, kom-
penserat för den förlust som uppstått då skatteskulder ej längre är prioriterade. 
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Sektorfördelad leasing (finansiell och operationell) för banker och finansbolag, 2001 kv 4 t o m 2004 kv 4, MSEK 
   
  Banker 

 
2002 
Kv 3

2002 
Kv 4

2003 
Kv 1

2003 
Kv 2

2003 
Kv 3

2003 
Kv 4

2004 
Kv 1

2004 
Kv 2

2004 
Kv 3

2004 
Kv 4

Sverige, Totalt 6 814 6 821 7 079 7 170 7 259 7 340 7 431 7 483 7 485 11 582 
  Sverige, Monetära finansinstitut 10 0 1 1 1 1 1 2 9 13 
  Sverige, Stat 5 3 39 6 4 31 4 5 5 8 
  Sverige, Kommuner och landsting 339 343 473 551 611 609 627 615 601 705 
  Sverige, Socialförsäkringsfonder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Sverige, Försäkringsföretag och pensionsinstitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
  Sverige, Övriga finansinstitut 347 419 37 22 22 25 24 24 23 42 
  Sverige, Icke-finansiella företag 5 782 5 710 6 136 6 165 6 282 6 339 6 387 6 450 6 446 10 078 
  Sverige, Företagarhushåll 260 261 258 320 246 259 321 332 336 657 
  Sverige, Övriga hushåll 55 67 121 86 74 59 47 35 44 48 
  Sverige, Hushållens icke-vinstdrivande org. 17 17 16 19 19 17 21 21 21 23 
Utlandet, Totalt 7 737 9 964 9 921 9 734 9 642 10 638 10 619 10 759 10 651 11 701 

           
Finansbolag           

 
2002 
Kv 3

2002 
Kv 4

2003 
Kv 1

2003 
Kv 2

2003 
Kv 3

2003 
Kv 4

2004 
Kv 1

2004 
Kv 2

2004 
Kv 3

2004 
Kv 4

Sverige, Totalt 79 649 83 047 83 577 84 087 82 314 84 003 83 548 84 383 84 871 81 767 
  Sverige, Monetära finansinstitut 763 563 654 696 801 837 600 502 534 519 
  Sverige, Stat 1 443 1 425 1 394 1 281 1 229 1 241 1 018 1 224 2 487 2 365 
  Sverige, Kommuner och landsting 4 678 5 082 5 166 5 253 5 181 5 976 6 510 6 649 6 198 5 366 
  Sverige, Socialförsäkringsfonder 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
  Sverige, Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 058 1 037 88 86 82 70 190 175 181 176 
  Sverige, Övriga finansinstitut 1 681 1 708 1 273 1 311 1 286 1 557 1 454 1 438 1 492 1 394 
  Sverige, Icke-finansiella företag 67 936 70 799 72 778 73 199 71 116 71 666 70 717 71 179 70 678 67 121 

Bilaga 1 Sektorfördelad leasing 



  

Bilaga 2 Solna International, resulatat och balans 
S olna International AB Reg.datum: 1991-07-04

Box 374 

59124 MOTALA 

Orgnr.: 556429-7256 

Telefon: 0141-224800 

Kommun: Motala 

Län: Östergötlands län 

  

 
ANMÄRKNING  
Konkurs - Konkurs avslutad 20030801 

Verksamhetsstatus (RSV): Nedlagd verksamhet 

Aktivstatus (PRV): Avregistrerat 

  

 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 
199901- 
199912 

199801- 
199812 

199701- 
199712 

199601- 
199612 

Antal anställda: 120 139 144 162 

Omsättning (tkr): 334522 250357 241931 236451 

Omsättningsför.: 33.62 3.48 2.32 0.48 

Res. e. fin.netto (tkr): -4173 -7062 3367 4477 

Summa tillgångar (tkr): 105521 110743 114516 120872 

Soliditet: 31.72 28.62 31.21 30.34 

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 

Bokslutsperiod: 
199901- 
199912 

199801- 
199812 

199701- 
199712 

199601- 
199612 

Likvida medel: 1332 20730 28266 32351 

Kundford: 45799 31107 37445 40250 

Varulager: 23370 37966 32111 28607 

Övr. oms. tillg.: 29167 15632 5227 17475 

Sum. oms. tillg.: 99668 105435 103049 118683 

Spärrkonto:    0 

Mask. o. inv.: 1199 3447 11132 1261 

Sum. anl. tillg.: 5853 5308 11467 2189 

  

 
BALANSRÄKNING SKULDER 

Bokslutsperiod: 
199901- 
199912 

199801- 
199812 

199701- 
199712 

199601- 
199612 

Leverantörsskulder: 12183 19066 13703 18412 

Summa kortfristiga skulder: 44417 59934 56316 67277 

Summa långfristiga skulder: 25599 17293 19758 14838 

Obeskattade reserver: 7263 6515 9656 7443 

Aktiekapital: 8000 8000 8000 1000 

Övrigt bunden kapital: 2000 2000 2000 9000 

Obunden eget kapital: 18242 17001 18786 21314 

Summa eget kapital: 28242 27001 28786 31314 

Summa skulder och eget kapital: 105521 110743 114516 120872 
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Bilaga 2 Lindholms Sov AB, resulatat och balans 
L indholms Sov AB Reg.datum: 2001-02-02

Box 221 

58102 LINKÖPING 

Orgnr.: 556606-0868 

Telefon: 013-253470 

Kommun: Linköping 

Län: Östergötlands län 

  

 
ANMÄRKNING  
Konkurs - Konkurs avslutad 20041216 

Verksamhetsstatus (RSV): Nedlagd verksamhet 

Aktivstatus (PRV): Avregistrerat 

  

 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 
200201- 
200212 

200102- 
200112 

- - 

Antal anställda: 3 3   

Omsättning (tkr): 7607 6031   

Omsättningsför.: 15.62    

Res. e. fin.netto (tkr): 4 32   

Summa tillgångar (tkr): 2438 3017   

Soliditet: 5.11 4.06   
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 

Bokslutsperiod: 
200201- 
200212 

200102- 
200112 - - 

Likvida medel: 128 595   

Kundford: 89 78   

Varulager: 1505 1544   

Övr. oms. tillg.: 281 218   

Sum. oms. tillg.: 2002 2436   

Spärrkonto:     

Mask. o. inv.: 436 581   

Sum. anl. tillg.: 436 581   

  

 
BALANSRÄKNING SKULDER 

Bokslutsperiod: 
200201- 
200212 

200102- 
200112 

- - 

Leverantörsskulder: 610 1209   

Summa kortfristiga skulder: 955 1649   

Summa långfristiga skulder: 1350 1238   

Obeskattade reserver: 30 30   

Aktiekapital: 100 100   

Övrigt bunden kapital: 0 0   

Obunden eget kapital: 3 1   

Summa eget kapital: 103 101   

Summa skulder och eget kapital: 2438 3017   
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Bilaga 4 Utdelning Solna International AB 
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Bilaga 5 Utdelning Lindholms Sov AB 
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