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Sammanfattning 

Titel Företagsrekonstruktion – En lösning för krisdrabbade företag? 

Datum 2014-01-02 

Nyckelord Företagsrekonstruktion, konkurs, nyckeltal 

För företag som hamnar på obestånd och inte kan betala sina skulder, finns det idag två 

alternativ. Antingen kan de försättas i konkurs, vilket innebär att företagets tillgångar säljs ut 

för att borgenärer ska få tillbaka det utlånade kapitalet, eller så kan företaget ansöka om en 

företagsrekonstruktion. Om företaget beviljas det sistnämnda av tingsrätten innebär det att 

företagets betalningar till borgenärer ställs in under en viss tid för att öka möjligheten för 

företaget att justera den instabila finansiella ställningen. Målet med rekonstruktionen är bland 

annat att inblandade parter ska komma överens om ett ackord som företaget sedan ska betala 

till sina borgenärer inom ett år samt att företaget ska uppnå en finansiell stabilitet.  

I denna uppsats ämnar vi undersöka huruvida en företagsrekonstruktion är en lösning för 

företag som hamnar på obestånd eller om det enbart är en förskjutning av en konkurs. Vidare 

ämnar vi att undersöka om det finns faktorer inom företaget som är avgörande för huruvida 

företag kommer att lyckas med rekonstruktionen.  

Undersökningen är gjord på totalt 60 företag, varav 30 försattes i konkurs efter rekonstruktion 

och 30 lyckades på lång sikt, fyra år efter rekonstruktionen. Vi har undersökt företagens 

årsredovisningar de fyra närmsta åren innan rekonstruktionen ägt rum, för att med beräkning 

av ett flertal nyckeltal kunna se vad som skiljer de lyckade företagen från de misslyckade. 

Utöver detta undersökte vi företagets sektor och storlek i form av omsättning.  

Resultatet av undersökningen var att nyckeltalen för lönsamhet skilde sig en aning mellan 

företag som lyckades med rekonstruktionen och de som misslyckades och försattes i konkurs. 

Då skillnaden var så pass liten är vår slutsats dock att det genom de utvalda nyckeltalen inte 

går att förutse huruvida ett företag kommer lyckas med rekonstruktionen eller inte. Bortsett 

från nyckeltal fann vi att företagsrekonstruktion som förfarande behöver utvecklas och 

anpassas efter ett tydligt regelverk för att kunna konkurrera med konkursförfarandet. Detta för 

att skapa en bättre förståelse för vilka företag som lyckas med en rekonstruktion, är lämpliga 

för förfarandet och därmed bör beviljas. I dagsläget är det avsevärt fler företag som beviljas 

en rekonstruktion än företag som lyckas med en, vilket gör att vi inte anser förfarandet vara en 

lösning på konkurs.
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1. Inledning  
Det inledande kapitlet inkluderar en introduktion till oss författare och till ämnesområdet. 

Därefter presenteras vår förundersökning följt av problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsning. 

1.1 Introduktion till oss författare 

Vi som har författat denna C-uppsats studerar turismprogrammet där vi läser företagsekonomi 

med inriktning redovisning. Vi anser företagsrekonstruktion som ämnesområde vara relevant 

och ständigt aktuellt i ett samhälle där företagandet ständigt utvecklas och förespråkas. På en 

konkurrerande marknad finner vi det även intressant huruvida krisdrabbade företag kan finna 

alternativa lösningar till konkurs.   

1.2 Bakgrund 

Finanskrisen under 1990-talet påverkade Sveriges näringsliv markant genom ett ökat antal 

företagskonkurser.1 Om man ser till statistik, går mellan 10 000 till 15 000 företag i konkurs 

varje år runt om i Sverige.2 Sverige är ett av de länder som har flest konkurser i förhållande 

till befolkning och företag.3 Det har diskuterats kring huruvida konkurs som institut 

missbrukas då en del företag på obestånd utnyttjar konkursen för att sedan starta om 

verksamheten på nytt, i en ny juridisk person. Detta benämns bekvämlighetskonkurs och 

anses vara problematiskt i den mån att det sker i form av skuldsanering och finansiering 

snarare än ofrivillig konkurs, vars egentliga syfte är avveckling.4 

I samband med finanskrisen i början av 1990-talet återupptogs tidigare debatter om huruvida 

företag kunde ”räddas” från konkurser.5 Den 1 september 1996 infördes lagen om 

företagsrekonstruktion. Denna lag syftar till att ge företag som i grunden är lönsamma en 

möjlighet att förbättra ekonomin i företaget, genom att lösa de ekonomiska problem som 

uppkommit.6 Förutsättningen för detta är att företaget har en god affärsidé och möjlighet till 

fortsatt drift.7 

                                                 
1 Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, 2., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.15 
2 Konkurs, antal konkurser 
3 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.15 
4 Karlsson-Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar: en jämförande studie 

av svensk och amerikansk insolvensrätt, Diss. Stockholm: Univ., 2001,Stockholm, 2001, s.55 
5 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.23  
6 Ibid, s.17-18 
7 Lag 24, företagsrekonstruktioner 
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Vad som sker i och med en företagsrekonstruktion är att företag i kris får skydd mot konkurs 

och utmätning under en viss period, för att få möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. 

Företaget kan då avveckla skulder och skjuta upp betalningar utan att konkurs uppstår.8 När 

ett företag genomgår en företagsrekonstruktion istället för en konkurs uppstår fördelar för 

inblandade parter. Ett stort problem med konkurs är kopplingen till arbetslöshet, och ur ett 

ekonomiskt perspektiv anses företagsrekonstruktionen vara ett svar på detta då företaget till 

viss del behåller personalomsättningen och på så sätt räddar flertalet arbetstillfällen.9 

Företagsrekonstruktioner kan alltså förhindra att värden inom det annars konkursdrabbade 

företaget går förlorade.10 Vid en konkurs gör också staten som skatteborgenären stor förlust 

vilket kan förebyggas med detta förfarande. Det leder även till en minskning av den 

kapitalförstöring en konkurs medför.11  

Sammanfattningsvis finns det två alternativ för företag som hamnar på obestånd. Det ena 

alternativet är att ansöka om en företagsrekonstruktion hos tingsrätten, medan det andra 

innebär att företaget försätts i konkurs.12 Det finns även risk att ett företag inleder en 

rekonstruktion som sedan upphör,13 eller också genomgår en rekonstruktion men senare går i 

konkurs ändå.14 

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB har genomfört en studie som visar att 

krisdrabbade företag på väg mot konkurs kan överleva och rädda arbetstillfällen genom att 

ansöka om och genomgå en företagsrekonstruktion i god tid. Den visar att 2 615 

arbetstillfällen räddats de senaste fem åren på grund av detta. UC menar att 

företagsrekonstruktioner är viktigt i arbetet mot arbetslösheten i samhället. Enligt samma 

studie är det dock bara 18 % av företagen som genomgår en rekonstruktion som överlever.15 

                                                 
8 SvD, företagsrekonstruktion 
9 Dailey, Catherine M., The relationship between board composition and leadership structure and bankruptcy 

reorganization outcomes, Journal of management Vol. 21 No 6 (1995), s.1043 
10 Bebchuk, Lucian, A., A New Approach to Corporate Reorganizations, The Harvard Law Review Association 

Harvard Law Review Vol. 101 No. 4 (1988), s.776 
11 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.33 
12 Bebchuk, L. A., A New Approach to Corporate Reorganizations, s.775 
13 Lag 24, företagsrekonstruktion 
14 UC, lyckade företagsrekonstruktioner 
15 Ibid 
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1.3 Förundersökning 

Vi har valt att genomföra en förundersökning, för att få en bredare och mer övergripande bild 

av företagsrekonstruktion i praktiken. I detta syfte har vi genomfört två intervjuer, en med 

rådman Tore Gissin från Tingsrätten16 och en med konsulten Johan Lund från Svensk 

rekonstruktion17. Dessa två intervjuer gav oss en uppfattning om hur de som arbetar kring 

företagsrekonstruktion uppfattar förfarandet i sig samt företagen som genomgår det. 

Förundersökningen i form av dessa två intervjuer har fungerat som en kompletterande 

förståelse och grund till vår undersökning. Intervjuerna baseras på Gissins och Lunds 

kunskaper och erfarenhet inom området, vilket innebär att det dem säger inte kan bekräftas av 

statistik.  

1.3.1 Intervju med Tore Gissin  

Tore Gissin arbetar med att bland annat godkänna ansökningar om företagsrekonstruktion. 

Han menar att det är svårt att ange något specifikt mönster i vilka företag som ansöker om 

företagsrekonstruktion, då det kan röra sig om allt från SAAB till små städfirmor. Att ett 

mönster inte kan urskiljas kan dock bero på att Tingsrätten endast godkänner eller nedslår en 

ansökan om rekonstruktion. Gissin förklarar vidare att en ansökan godkänns hos Tingsrätten 

om kriterierna för rekonstruktion uppfylls, sedan överförs ärendet till utvald rekonstruktör.   

För att en rekonstruktion ska beviljas är det viktigt att företaget har för avsikt att fortsätta 

verksamheten med en god affärsidé, samt har en realistisk plan över hur de vill och tror sig 

kunna gå till väga. När ansökan inkommer tas bara ett preliminärt beslut, vilket följs upp tre 

veckor senare vid ett borgenärssammanträde. Vad som är viktigt vid en ansökan om 

rekonstruktion är att gäldenären själv måste vilja genomföra den. Att borgenären är den som 

ansöker händer i princip aldrig, och när det gör det brukar rekonstruktionen inte fungera.  

När en rekonstruktion lyckas på lång sikt sker det oftast förändringar inom företaget, genom 

bland annat ett minskat antal anställda samt byte av lokaler. Fokus ligger främst på att få in 

nytt kapital så att verksamheten kan fortsätta bedrivas. På kort sikt betalar inte företaget alla 

de åtagna skulderna till borgenärerna utan det sker en överenskommelse mellan parterna om 

ett rimligt belopp. Inköp under rekonstruktionen ska betalas kontant för att inte åtdra sig nya 

skulder.  

                                                 
16 Se bilaga 1 på s. I för fullständig intervju 
17 Se bilaga 2 på s. IV för fullständig intervju 
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I vissa fall kan en rekonstruktion lösa tillfälliga betalningssvårigheter och vara ett försök att 

sälja ett bolag, medan det i andra fall resulterar i konkurs. Gissin menar att ett företag kan ha 

en god affärsidé, men för lite pengar då det kostar väldigt mycket inledningsvis att starta upp 

verksamheten. I detta fall kan affärsidén säljas vidare till någon som har råd att bedriva 

verksamheten. Vad gäller negativa konsekvenser för samhället blir dessa oftast större vid 

konkurs än vid rekonstruktion, då en försäljning av företagets inkråm oftast ger betydligt 

sämre betalt till staten och prioriterade borgenärer.  

Även om det är svårt att säga vilka företag som lyckas med en rekonstruktion samt varför det 

sker så pass få rekonstruktioner, finns det en viktig faktor. En ansökan om 

företagsrekonstruktion måste ske i god tid vilket är när betalningssvårigheterna börjar uppstå. 

Detta för att företagets framtidsutsikter ska se någorlunda ljusa ut.18 

1.3.2 Intervju Svensk rekonstruktion 

Svensk rekonstruktions roll vid en företagsrekonstruktion är att vara konsulter till bolaget som 

ansöker om företagsrekonstruktion. Utgångspunkten är att processen ska bli så 

kostnadseffektiv och lyckad som möjligt. Antaget uppdrag gäller fram till fastställt ackord 

men förlängs oftast med löpande rådgivning fram tills ackordet är slutreglerat. 

Lund menar att ett företag bör ansöka om rekonstruktion när skulder inte längre kan betalas. 

Han tillägger dock att det inte är en lösning för alla företag, utan att en utvärdering över 

företagets möjligheter bör ske. Enligt honom finns ett flertal fördelar med 

företagsrekonstruktion. Likviditeten förbättras under rekonstruktionen, återställande av det 

egna kapitalet sker och de flesta nyckeltalen förbättras. Utöver dessa fördelar räddas 

arbetstillfällen och aktieägarnas och borgenärernas kapitalförlust blir inte lika stor som vid en 

konkurs. Nackdelarna är att det är svårt att vinna upphandlingar under rekonstruktion. Det 

skapas även en oro bland personal och leverantörer samtidigt som hanteringen av bokföring 

blir mer omständlig. Utöver det skapas höga rekonstruktionskostnader, inte minst vid fel val 

av rekonstruktör.  

Att inte fler företag genomgår en rekonstruktion tror Lund beror på att det råder okunskap om 

processen bland både företagsledningen och dess rådgivare. Ofta kommer företag även in i 

processen för sent vilket leder till att konkurs är enda lösningen. En annan förklaring är att 

företaget är för litet för att kostnadseffektivt kunna genomföra en rekonstruktion. 

                                                 
18 Se bilaga 1 på s. I för fullständig intervju 
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Vad som skiljer företag som lyckas med en rekonstruktion från de som misslyckas, beror 

enligt Lund mycket på kvalitén på den levererade konsultationen från rekonstruktören och 

dess medarbetare. En hög kostnad, en utdragen process och en okunnig rekonstruktör är den 

vanligaste orsaken till en misslyckad rekonstruktion. Han påpekar att ett företags nyckeltal 

egentligen inte spelar någon roll för huruvida en företagsrekonstruktion kommer att lyckas, 

mer än att det viktigt att ha en plan för kassaflödet fram till att ackordet är betalt. Om 

företaget avviker från likviditetsplanen ökar risken för att rekonstruktionen kommer att 

misslyckas, vilket kan ske vid oväntade affärshändelser eller förändring på makronivå. I de 

fall företagets kassaflöde inte klarar av att hantera löpande drift ska rekonstruktionen avslutas. 

Avslutningsvis menar Lund att en företagsrekonstruktion är ett enkelt och ett rättssäkert 

förfarande, som tyvärr både är underutnyttjat och missbrukat av okunniga rekonstruktörer. 

Huruvida det är en lösning på konkursinstitutet beror på den samlade bedömningen av 

utdelningens storlek gentemot ackordet, verksamhetens potential, ledningens kompetens med 

mera. Rekonstruktion är alltså ett alternativ till konkurs, men inte alltid.19 

1.4 Problemformulering 

Även om det mellan 2008 och 2011 har skett en ökning av antalet företagsrekonstruktioner är 

dessa idag förhållandevis få i jämförelse med antalet konkurser, trots att lagen om 

företagsrekonstruktion nu verkat i 17 år.20 Detta faktum väcker intresse kring 

företagsrekonstruktion både som begrepp och som institut. Att många företag slutar i konkurs 

när det finns ett lyckligare alternativ får oss att ifrågasätta huruvida begreppet är välkänt eller 

inte. Det får oss även att ifrågasätta hur enkelt det är för ett företag att vidta en 

företagsrekonstruktion samt hur lönsamt det i slutändan är.  

Vi finner det intressant att undersöka huruvida de företag som genomgått en rekonstruktion 

utvecklats längre fram. Finns det avgörande faktorer som påverkar vilka av de rekonstruerade 

företagen som lyckas och vilka som försätts i konkurs? För att ta reda på detta behöver vi 

undersöka företagens finansiella ställning åren innan företagsrekonstruktionen äger rum.  

Att företagsrekonstruktioner lyfts fram trots att långt ifrån alla företag som genomgår en 

sådan överlever i slutändan, tyder på att det ligger ett stort värde i detta förfarande. Huruvida 

                                                 
19 Se bilaga 2 på s. IV för fullständig intervju 
20 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.25-26 
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det är en lösning på ett problem eller endast en förskjutning av problemet är dock något vi 

funderar över och finner det intressant att undersöka.  

1.5 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka huruvida företagsrekonstruktioner på lång sikt är en lösning för 

krisdrabbade företag samt vad som skiljer företag som lyckas med en rekonstruktion från de 

som inte gör det.  

1.6 Frågeställningar 

För att besvara vårt syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar. Den första frågan 

syftar till att ge en övergripande bild och grund för de övriga frågeställningarna, och besvaras 

därför till stor del genom förundersökningen. 

 Vilka företag beviljas en företagsrekonstruktion? 

 Vad skiljer de företag som lyckas med en företagsrekonstruktion från de företag som 

misslyckas? 

 I vilken mån är en företagsrekonstruktion en lösning på konkurs och i vilken mån är 

det en förskjutning av den? Skiljer det sig på kort och lång sikt? 

1.7 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa undersökningsområdet till företag som avslutat en rekonstruktion 

mellan december år 2004 och december år 2008. Vi har även valt att avgränsa oss till 

nyckeltalen soliditet, lönsamhet och likviditet samt sektor och storlek som övriga faktorer, vid 

beräkning av förutsättningar för att lyckas med en rekonstruktion.   
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2. Metod 
Följande kapitel ger en redogörelse över uppsatsens angreppssätt, synsätt, och 

tillvägagångssätt för att sedan övergå till urval. Avslutningsvis ges en genomgång över 

uppsatsens källor, dess tillförlitlighet och validitet. 

2.1 Angreppssätt 

I uppsatsen har vi huvudsakligen använt oss av ett kvantitativt angreppssätt. Detta då vi främst 

undersökt statistik från UC och offentliga dokument i form av årsredovisningar. Kvalitativ 

metod har vi enbart använt oss av i förundersökningen. Denna består av två intervjuer, med 

rådman Tore Gissin från Tingsrätten och konsulten Johan Lund från Svensk rekonstruktion. 

Intervjuerna bestod av öppna strukturerade frågor. 

Intervjun med Gissin skedde genom mejl- och telefonkontakt där han fick frågor vilka 

huvudsakligen berörde begreppet rekonstruktioner men även konkurs. Lund gav oss en 

inblick i den praktiska processen vid företagsrekonstruktion. Denna intervju skedde via mejl.  

Utöver detta hade vi ett möte med UC vilket skedde på plats i deras lokaler. Fokus låg på 

statistik över genomförda företagsrekonstruktioner samt hur många av dessa som lyckats och 

de som senare försatts i konkurs. Mötet gav oss grund för att kunna använda statistiken i vår 

undersökning.  

En fördel med kvantitativ metod är den reducerade risken för subjektivitet i och med att vi 

använt oss av statistik. En annan fördel är att tilliten ökar i och med att statistik består av 

signifikanttester.21 När det gäller kvalitativ metod är fördelen att teorier och mätningar kan 

relateras till verkligheten. Det finns även möjlighet till alternativa förklaringar och svar 

beroende på tolkningen av data.22 

Vad gäller litteratur inom området, statistik samt årsredovisningar, tillhör det sekundärdata, 

vilket avser data som samlats in av andra personer.23 Data som klassificeras som primär är de 

kvalitativa intervjuerna, då vi själva samlat in information som sedan bearbetats.24  

                                                 
21 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.364 
22 Ibid, s.398 
23 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2. uppl., 

Liber, Stockholm, 2007, s.31 
24 Ibid, s.31 
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2.2 Vetenskapligt synsätt 

Uppsatsen är deskriptiv i den mån vi undersöker vilka företag som beviljas en 

företagsrekonstruktion. Uppsatsen är komparativ i svaret på frågeställningen om vad som 

skiljer företagen som överlever en rekonstruktion från de som inte gör det. Slutligen har vi 

diskuterat huruvida en rekonstruktion är en lösning på eller en förskjutning av en konkurs.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Under uppsatsens början har en förundersökning genomförts, vilken innefattar två intervjuer. 

Då vår undersökning av företag enbart ämnar besvara frågeställningen vad som skiljer de 

lyckade företagen från de misslyckade och delvis vad resultatet av en rekonstruktion blir på 

lång och kort sikt, ämnar förundersökningen ge grund för att besvara det resterande. 

Frågeställningen om vilka företag som beviljas en rekonstruktion har utformats för att få en 

övergripande bild av förfarandet samt relatera vår undersökning till den praktiska 

verkligheten. 

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi fördjupat oss i vetenskapliga artiklar, tidigare 

kurslitteratur och ytterligare litteratur inom området. Vi har utefter det valt ut teorier som har 

analyserats tillsammans med det empiriska materialet. Från UC har vi fått statistik över 

antalet företagsrekonstruktioner, både lyckade och misslyckade. Vi har fått ett utdrag med 794 

företag som genomgått en rekonstruktion. Utefter detta har vi bortsett från alla företag som 

inlett en rekonstruktion senare än 2008-12-31 samt alla företag som inte är aktiebolag. Vi har 

sedan valt ut 60 företag för vidare analys, varav 30 konkursdrabbade företag och 30 företag 

som enligt våra kriterier är lyckade. Antal utvalda företag grundar sig på tidigare forskning. 

Då vi funnit ett flertal artiklar som undersökt vikten av soliditet, likviditet och lönsamhet vid 

konkurser har vi valt att utgå från dessa nyckeltal när vi undersöker företagen.25 Detta för att 

se om det finns några faktorer som skiljer de företag som lyckas med en rekonstruktion från 

de som misslyckas. För att kunna studera företagens årsredovisningar och beräkna nyckeltal 

                                                 
25 Beaver, William H., Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research Vol. 4 (1966) 

    Altman, Edward, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of       

Finance Vol. 23 No. 4 (1968) 

    Charalambous, Chris, Charitou, Andres och Neophytou, Evi, Predicting Corporate Failure: Empirical 

Evidence for the UK, European Accounting Review Vol. 13 No. 3 (2004) 

    Ohlson, A. James, Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, Journal of Accounting 

Research Vol. 18 No. 1 (1980) 

    Engström, Stefan, Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? Balans nr. 3 (2002) 
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de fyra närmsta åren innan rekonstruktionen äger rum har vi använt oss av databasen 

Retriever business.  

Utöver nyckeltal har vi valt att undersöka företagens omsättning och sektor. I de fall 

omsättningen varierar mellan de fyra åren, har vi beräknat medelvärdet. Att vi har valt sektor 

istället för bransch beror på studiens omfattning.  

2.3.1 Kriterier 

För att bedöma huruvida ett företag är lyckat eller misslyckat har vi utformat ett antal 

kriterier. De lyckade företagen är de som genomgått en rekonstruktion och överlevt, på kort 

sikt i ett år och på lång sikt i fyra år. Med misslyckade menar vi de företag som genomgått en 

rekonstruktion, men ändå försatts i konkurs inom fyra år. Kriteriet för kort sikt baseras på 

möjligheten att undersöka företagets utveckling direkt, det vill säga ett år, efter 

rekonstruktionen. Kriteriet för lång sikt baseras på möjligheten att undersöka företagets 

utveckling lika många år efter rekonstruktionen som innan. Då 2013’s årsredovisningar dock 

inte finns tillgängliga utgör begränsningen de företag som avslutat sin rekonstruktion senast år 

2008. De har även begränsats till tidigast december år 2004 i och med att statistiken från UC 

inte berör tidigare rekonstruktioner. Detta är utgångspunkten för att kunna besvara i vilken 

mån företagen lyckats med rekonstruktionen på kort respektive lång sikt.  

För att kunna besvara vår frågeställning vad som skiljer de företag som lyckas med en 

rekonstruktion från de som misslyckas, kommer vi enbart att jämföra de företag som har 

överlevt på lång sikt, det vill säga i fyra år, med de som har försatts i konkurs efter 

rekonstruktionen. De flesta företag som har försatts i konkurs efter rekonstruktionen har inte 

lämnat in en årsredovisning efter utförd sådan, vilket resulterat i att vi klassificerar de som 

misslyckade företag.  

För att bedöma företagens nyckeltal har vi utgått från branschmedianen för samtliga 

nyckeltal.26 I bilagorna anges endast företagens organisationsnummer. För att se vilken 

branschmedian som tillhör vilket företag, se bilagorna över lyckade företag och misslyckade 

företag på sidorna VII-IX och X-XII. De företag som uppnår medianvärdet bedömer vi som 

bra, medan de företag som enbart skiljer sig i decimaler bedöms vara någorlunda bra. 

Resterande företag bedöms vara dåliga. Undantagsvis anser vi kassalikviditeten vara 

                                                 
26 Se bilaga 7 på s. XIX för branschmedian för lyckade företag 

    Se bilaga 8 på s. XXI för branschmedian för misslyckade företag 
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någorlunda bra så länge den överstiger 100, och räntetäckningsgraden vara bra så länge den 

överstiger 1, då detta innebär att intäkterna täcker kostnaderna minst en gång.  

2.4 Urval 

I jämförelsen mellan företag som på lång sikt överlever en rekonstruktion och företag som 

inte gör det har vi valt att begränsa oss till en tidsperiod. Vår population baseras på det utdrag 

vi fick från UC, vilket utgörs av alla de företag som påbörjat eller avslutat en rekonstruktion 

mellan december år 2004 och den 24 november år 2009. Vi har dock enbart beaktat 

aktiebolag då dessa årsredovisningar är offentliga och inte kräver tillåtelse från företagen. Vi 

har också bortsett från företagsrekonstruktioner senare än 2008-12-31, vilket baseras på 

kriteriet lång sikt. Utifrån populationen på 460 företag har vi gjort ett urval på 60 företag, 

varav 30 är lyckade och 30 misslyckade.  

Urvalet i denna undersökning är stratifierat, då populationen har delats in i två delar. Utifrån 

dessa delar har vi dragit ett slumpmässigt urval med lika många enheter från varje del, alltså 

30 lyckade företag och 30 misslyckade.27 

2.5 Litteratursökning 

Uppsatsen består av flertalet källor i både tryckt och elektronisk form, där de förstnämnda 

bland annat kommer från tidigare kurslitteratur och litteratur som behandlar ämnesområdet. 

Artiklarna vi använt oss av kommer från Google Scholar samt Söderscholar där vi bland annat 

använt artiklar från JSTOR Arts and Sciences. Nyckelord som använts vid litteratursökningen 

är företagsrekonstruktion, konkurs, corporate reorganization, bankruptcy och ratios. 

2.6 Käll- och metodkritik 

För att få en så bra bild som möjligt av företagsrekonstruktioner valde vi att ta hjälp av UC 

AB, vilka inte direkt arbetar med företagsrekonstruktioner men använder sig av statistiken i 

sitt arbete som mellanhand för kreditgivare. Vi anser att UC ger ett bra perspektiv på 

företagsrekonstruktioner då de ligger till grund för en stor del av kreditgivningen i Sverige, 

och arbetar med statistik dagligen. Till skillnad mot företag som arbetar med att genomföra 

företagsrekonstruktioner och konkurser är UC även oberoende vilket gör dem lämpligare som 

källa. Vi ser även intervjun med tingsrätten som objektiv och trovärdig i och med att de är en 

                                                 
27 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., 

[rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, s.185-186 
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statlig myndighet, vilken inte heller har ett syfte att gå med vinst på samma sätt som privata 

aktörer. Intervjun med Svensk rekonstruktion har granskats mer kritiskt då detta företag 

arbetar direkt med företagsrekonstruktioner och därmed är subjektiva.  

Viktigt att nämna är tabellen på sida 27, som vi fått från UC, innehåller alla typer av bolag, 

medan vår population och undersökning av årsredovisningar endast berör aktiebolag. Vad 

gäller beräkningen av nyckeltal är vi medvetna om att utgångspunkten för vissa nyckeltal kan 

variera jämfört med andra forskares sätt att beräkna dessa på.28  Vi är även medvetna om att 

de lyckade företagen i urvalet kan ha försatts i konkurs fem år efter rekonstruktionen, eller 

senare. Vi anser dock att fyra år ger en bra bild av företagets utveckling på lång sikt. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie avser om tillförligheten är hög eller låg. Detta i sin tur avser huruvida 

en undersökning får liknande resultat om den genomförs på nytt.29 Då vårt urval är ett 

stratifierat sådant, ökar tillförlitligheten i uppsatsen. Detta då de utvalda företagen först delas 

upp i olika strata för att sedan slumpmässigt väljas ut, utefter ett visst antal kriterier.30  

Validitet är ett viktigt begrepp att begrunda under kvantitativa studier i och med att det mäter 

om de slutsatser som forskaren kommit fram till kan kopplas ihop med den utförda 

undersökningen, det vill säga om studien mäter det som forskaren avsett att mäta. Om så är 

fallet är undersökningen valid.31 Validiteten kan dock aldrig vara högre än reliabiliteten.32 

I vårt fall blir validiteten ett mått på huruvida nyckeltalen är rätt faktor för att mäta skillnaden 

mellan företag som lyckas och företag som misslyckas med rekonstruktion, samt huruvida vi 

valt rätt nyckeltal för att undersöka detta.  

Till skillnad från konkurser är rekonstruktioner ett relativt outforskat område, vilket innebär 

att informationsinsamlingen är baserad på ett fåtal källor. I ett försök att öka reliabiliteten 

samt validiteten har vi vid informationsinsamlingen undersökt flertalet källor för att försäkra 

oss om att de är trovärdiga, vilket med andra ord kallas informationstriangulering.33 Vi har 

                                                 
28 Engström, Stefan, Företagsbedömning, 10. uppl., Mentor, Tyresö, 1996, s.34-36, s.40-44, s.46 

    Retriever Business (2013), formler och nyckeltal 
29 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 4., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s.103 
30 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1 uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005., 

s.48 
31 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, s.102 
32 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.48-50 
33 Denscombe, M., Forskningshandboken, s.186 
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även ökat reliabiliteten genom uppsatta kriterier för annars svårdefinierade begrepp och ord. 

Utöver detta anser vi att uppsatsens tillförlitlighet ökar genom det faktum att Retriever 

Business och UC samarbetar samt att intervjun med Tore Gissin spelades in och 

transkriberades för att kunna återspelas vid behov. 
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3. Teoretisk referensram  
Kapitel inleds med ett kort avsnitt om framgångsfaktorer som sedan följs av ett delavsnitt 

om företagskonkurser. Därefter ges en beskrivning av lagen om företagsrekonstruktion. 

Kapitlet avslutas sedermera med finansiella nyckeltal och övriga faktorer som i det 

empiriska avsnittet kommer användas för att beräkna de utvalda företagens finansiella 

ställning. 

Företag och organisationer letar ständigt efter framgångsfaktorer. Oavsett om detta sker på 

individuell, organisatorisk eller nationell nivå är det viktigt att vara medveten om att det inte 

finns en direkt väg mot framgång, även om det kan finnas riktlinjer för det.34 Det är viktigt för 

ett företag att komma fram till en god affärsidé och koncept som fungerar, samt byta ut detta 

successivt under tidens gång, på en ständigt konkurrerande marknad.35 

3.1 Konkurs 

Innan man tar sig an företagsrekonstruktioner och studerar detta närmare är det viktigt att man 

har en förståelse till dess bakgrund. Eftersom företagsrekonstruktioner uppkommit i samband 

med och som svar på brister i konkursinstitutet,36 presenteras först företagskonkurser. Om ett 

företag hamnar på obestånd och inte har möjlighet att betala sina skulder under en längre tid 

ska det försättas i konkurs.37 

3.1.1 Konkurslagen 

Ansökan om konkurs görs hos tingsrätten och undertecknas av den som söker eller ett ombud. 

När beslutet om konkurs meddelas ska tingsrätten utse en konkursförvaltare som ska 

registrera gäldenärens tillgångar och skulder, upprätta en förvaltarberättelse över orsakerna till 

konkursen samt ta hand om konkursboet.38 Till konkursboet räknas all egendom som tillhörde 

gäldenären när konkursbeslutet meddelades, det som tillkommer under konkursen samt det 

som kan tillföras konkursboet genom återvinning.39 

Om företagets tillgångar inte räcker till betalning av befintliga och framtida konkurskostnader 

och andra skulder, ska rätten besluta avskrivning av konkursen.40 Om så inte är fallet, skall 

                                                 
34 Catasús, Bino, Boken om nyckeltal, Liber, Stockholm, 2001, s.1-2 
35 Ibid, s.6-7 
36 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.24-25 
37 Sveriges domstolar, konkurs 
38 Ibid 
39 Kap 3.3 § Konkurslagen, SFS (1987:672) 
40 Kap 10.1 § Konkurslagen, SFS (1987:672) 
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pengarna som inte går till att betala konkurskostnaderna och andra skulder, delas ut till 

borgenärerna. I detta fall är det förvaltaren som ger förslag till utdelning.41 Med 

konkurskostnader avses bland annat arvode och kostnadsersättning till förvaltare, ersättning 

till sakkunnigt biträde och staten samt kostnad för skriftliga kallelser och upplysningar till 

borgenärerna. När det gäller arvodet till förvaltaren bestäms detta av rätten.42 

3.1.2 Kritik mot konkursinstitutet 

I början av 1990-talet ifrågasattes det insolvensrättsliga systemet vilket väckte debatt kring 

syftet med konkurs som institut och huruvida detta har fungerat som en indirekt 

rekonstruktion för företag.43 I Sverige har det gjorts en studie om så kallade 

bekvämlighetskonkurser, där 263 företag hade försatts i konkurs. Studien visade att enbart 

24,7 procent av företagen avvecklades och upphörde helt, medan hela 73,6 procent av 

företagen såldes till ny juridisk person och fortsatte som tidigare. Detta indikerar en indirekt 

företagsrekonstruktion, och har skapat debatt kring huruvida konkursinstitutet missbrukats.44 

Faktum är att konkurs fungerat som finansiering snarare än avveckling, då ägaren till 

företaget haft som avsikt att driva företaget vidare. Eftersom en sådan bekvämlighetskonkurs 

ofta resulterar i att betalningsskyldigheten till oprioriterade borgenärer upphör, är det främst 

leverantörerna som drabbas.45 

Att det råder skillnad mellan konkurs i lag och konkurs i praktiken får flera konsekvenser. En 

av dem är att leverantörerna inte får tillbaka sina pengar, vilket innebär att 

likviditetsproblemen sprids vidare. För att förhindra detta har bland annat en åtgärd varit 

införandet av lagen om företagsrekonstruktion.46 

Den ekonomiska brottsligheten är ett annat ämne som diskuterats när det kommer till konkurs. 

Detta eftersom konkursen används som affärsstrategi för att gå med ekonomisk vinning 

genom att utnyttja företag, staten och samhället. Det har också uppkommit fall där gäldenären 

försvårar eller förhindrar utredningen av konkursen, varpå det utformats nya rutiner för att 

hantera detta.47 

                                                 
41 Kap 11.1 § Konkurslagen, SFS (1987:672) 
42 Kap 14.1 § Konkurslagen, SFS (1987:672) 
43 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar s.54 
44 Ibid, s.55 
45 Ibid, s.56 
46 Ibid, s.57 
47 Ibid, s.58 
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Ett ytterligare problem med konkurs är huruvida det finns ett samband mellan antalet 

konkurser och antalet arbetslösa.48 Konkursförvaltaren har dock skyldighet att vid ett 

konkursbeslut beakta vad som långsiktigt gynnar sysselsättningen och samhällsintressen i 

övrigt.49 

3.1.3 Orsaker till konkurs 

De bakomliggande orsakerna till konkurs kan diskuteras utifrån två aspekter, innanför den 

insolvensrättsliga lagstiftningen och utanför den. Med orsaker innanför, avses lagen om 

företagsrekonstruktion och konkurslagen vilka tvingar eller uppmanar företag att ansöka om 

konkurs. Med orsaker som ligger utanför den insolvensrättsliga lagstiftningen menas 

exempelvis förändringar i företagets omvärld, problem med struktur och långvarig 

lågkonjunktur, samt problem inom företaget som till exempel bristande affärsidé eller 

otillräckligt kapital. Andra utomstående faktorer kan vara dåliga marknader eller okunskap.50  

En annan synvinkel är att orsaken ligger i lagstiftning utöver den insolvensrättsliga. Dit hör 

exempelvis skattelagstiftningen vilken anses ha stor inverkan på företag genom 

mervärdesskatten. Denna ska betalas varje månad och kan stanna upp företagets 

likviditetsflöden.51 

3.2 Företagsrekonstruktioner 

Lagen om företagsrekonstruktion infördes den 1 september 1996 efter 1990-talets djupa kris, 

och baserades på tidigare lagförslag som inte fått tillräckligt med gehör. Ett förslag om 

rekonstruktion påbörjades 1975 där diskussionen var inriktad på betalningsinställelse för 

företaget med betalningssvårigheter, dock antogs aldrig detta förslag. Under 1980-talet blåste 

debatten upp igen, där syftet med förslaget liknar det syfte som finns i dagens lag, att företag 

med betalningssvårigheter52, men med en god affärsidé och framtidsutsikter53, kan genomgå 

en rekonstruktion och på detta sätt minska stora kapitalförluster för bland annat leverantörer 

och kreditgivare. Men även detta lagförslag avslogs. I slutet av 1980-talet startades en 

utredning för att undersöka huruvida staten och andra borgenärer påverkades av företag som 

försatts i konkurs. Undersökningen visade att både staten och borgenärerna gjorde stora 

                                                 
48 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s.59 
49 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten: en introduktion, 6. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.62 
50 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s.60 
51 Ibid, s.61 
52 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.23 
53 Lag 24, företagsrekonstruktion 
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ekonomiska förluster på att företagen försattes i konkurs, varför regeringen fann ett behov att 

införa lagen om företagsrekonstruktion.54 

Lagen från 1996 ersatte den tidigare lagen från 1970, vilket ansågs nödvändigt då den från 

1970 endast innebär en finansiell rekonstruktion, vilket i sin tur innebär att gamla skulder 

betalas.55 Den nya lagen införde även rekonstruktion i sak, det vill säga att företag med behov 

av det förändrar sin verksamhet genom att exempelvis förändra produktionen, 

marknadsföringen eller andra delar av verksamheten som kan ha påverkat det negativa 

kassaflödet.56 

3.2.1 Lagen om företagsrekonstruktion 

I lagen kan man utläsa att alla näringsidkare, såväl fysiska som juridiska personer som 

bedriver någon form av ekonomisk verksamhet får ansöka om företagsrekonstruktion.57 Dock 

finns det verksamheter som inte kan ansöka om företagsrekonstruktion då de begränsas av 

lagen. Exempel är bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag etc.58 

En ansökan om rekonstruktion sker skriftligen till tingsrätten och får göras antingen av 

gäldenären själv eller av någon av företagets borgenärer. Vid fall då gäldenären ansöker om 

rekonstruktion skall ansökan innehålla information om företagets ekonomi, orsaker till 

betalningsinställelse, en förteckning över borgenärer, en verksamhetsplan över huruvida 

verksamheten i fortsättningen ska bedrivas samt förslag på hur betalningen mellan gäldenären 

och borgenärerna kan lösas. Gäldenären ansöker själv om rekonstruktör, vilket sedan beviljas 

eller inte i tingsrätten. Om ansökan däremot görs av någon av företagets borgenärer krävs inte 

lika detaljerade uppgifter utan ansökan skall innehålla borgenärens fordran på företaget, att 

gäldenären har betalningssvårigheter samt en proposition på rekonstruktör.59  

Rekonstruktören kan ses som företagets huvudman samt som kommunikatör mellan berörda 

parter. Rekonstruktörens arbete påbörjas genom att undersöka huruvida företagets möjligheter 

för en framtida lönsamhet existerar eller inte. Ifall företaget anses ha en framtida lönsamhet 

påbörjas kommunikationsarbetet mellan borgenärerna och gäldenären.60 När beslutet fattas 

om företagsrekonstruktion ska rekonstruktören kalla samtliga inblandade parter till ett 

                                                 
54 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.23 
55 Ibid, s.24-25 
56 Ackordscentralen, rekonstruktion av företag 
57 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.34 
58 Kap 1.3 § Lagen om företagsrekonstruktion, SFS (2010:2059) 
59 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs, 10., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2003, s.241 
60 Kap 1.2 § Lagen om företagsrekonstruktion, SFS (1996:764) 
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borgenärssammanträde senast tre veckor efter fastställandet. Vid sammankomsten tas ett 

ytterligare beslut om rekonstruktionen skall fortsätta vilket baseras på rekonstruktörens 

utarbetade rekonstruktionsplan samt borgenärernas medgivenhet.61 

En företagsrekonstruktion pågår i minst tre månader men högst i ett år, vilket avgörs av både 

rekonstruktören och inblandade parter men även av hur de tidigare skulderna har betalats 

utifrån den betalningsplan som reglerats via avtal som parterna kommit överens om.62 Då 

företaget beviljats en rekonstruktion försätts det i skydd från borgenärer som bland annat 

försöker upphäva tidigare avtal.63 Lagen om företagsrekonstruktion kan ses som ett ramverk 

snarare än detaljerade lagar, vilket innebär att det inte står klart och tydligt hur en 

företagsrekonstruktion ska genomföras. Detta skapar en mer flexibel arbetsform för 

rekonstruktören som genom sin expertiskunskap bättre kan bedöma vad som behövs göras för 

det rekonstruerade företaget.64 

3.2.2 Ackord 

I och med att borgenärerna i de flesta fall behöver avsäga sig en del av sitt utlånade kapital 

finns det två olika sätt som kommunikation mellan dessa och gäldenären kan ske på. Antingen 

via underhandsuppgörelse eller via offentligt ackord.65 Det förstnämnda är det mest optimala 

då gäldenären själv kontaktar och "förhandlar" med berörd part om en överenskommelse som 

anses gynna de enskildas verksamhet, medan det sistnämnda uppstår ifall parterna inte kan 

komma överens om rimliga avtal och gäldenären tvingas till offentligt ackord.66 Det 

sistnämnda innebär att företagets tillgångar fördelas jämt mellan inblandade parter. Den 

vanligaste typen av detta ackord är att de iblandade borgenärerna får en viss procentuell 

utdelning av de tillgångar som företaget har, den minsta procentuella andelen är 25 procent 

men den kan sänkas/höjas vid överenskommelser med borgenärerna.67 Beloppet som parterna 

kommer överens om måste inom ett år betalas, om inte de inblandade parterna även i detta fall 

kommer överens om ett annat tidsintervall. Fordringar som uppstår efter rekonstruktionen 

                                                 
61 Mellqvist, M. & Welamson, L., Konkurs, s.244 
62 SvD, företagsrekonstruktion 
63 Kap 2. 20§ Lagen om företagsrekonstruktion, SFS (1996:764).  
64 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.37 
65 Ackordscentralen, ackord 
66 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.36-37 
67 Ackordscentralen, ackord 
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påbörjats tillfaller inte dessa beräknar utan det är enbart fordringar som uppstod innan 

rekonstruktionen som berörs.68  

För att förtydliga processen vid en rekonstruktion har vi valt att applicera en tidslinje, som i 

detta fall uppgår till tre månader.69 

Figur 1: Rekonstruktionsprocessen 

3.2.3 Kritik mot lagen om företagsrekonstruktion 

På flera områden har brister visat sig inom lagen om företagsrekonstruktion. Först och främst 

har kritik riktats mot att företagsrekonstruktioner sällan används och genomförs, i förhållande 

till konkurser. En orsak till det kan vara att företag i kris ansöker om rekonstruktion alldeles 

för sent, medan en annan kan vara att en konkurs på många plan är mer fördelaktig.70 

Gäldenären kan exempelvis bli av med sina skulder helt i en konkurs tillskillnad mot i en 

företagsrekonstruktion.71 En sista förklaring är omfattningen av de så kallade 

bekvämlighetskonkurserna, vilka innebär en indirekt rekonstruktion via konkurs. Något annat 

som kritiserats när det kommer till företagsrekonstruktioner är den långa tid det tar. Även om 

målet är att en rekonstruktion ska ta tre månader kan den pågå i upp till ett år.72 

När det gäller själva genomförandet av en rekonstruktion riktas kritik mot det faktum att 

genomförandet kan ske både i sak och finansiellt, där det sistnämna endast innebär att de 

                                                 
68 Kap 3. 3§ Lagen om företagsrekonstruktion, SFS (1996:764) 
69 Ackordscentralen (nr 3, 2012), pdf nyheter: företagsrekonstruktionsprocessen 
70 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 62 
71 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.155 
72 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 62 
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gamla skulderna betalas.73 Enligt en studie gjord av Marie Karlsson-Tuula betyder en sådan 

rekonstruktion att företaget får problem igen inom tre till nio månader.74 Ytterligare problem 

med företagsrekonstruktioner är att de främst sker av småföretag samt att det finns en 

svårighet i att fastställa kostnaden för förfarandet.75 Dessutom kan en rekonstruktion leda till 

att ett företag som egentligen inte har framtidsutsikter får chans att räddas istället för att 

avvecklas.76 

3.3 Tidigare forskning 

Nyckeltal är ett användbart mått i jämförande analyser över längre tidsperioder, både för att 

mäta ett visst företag under en längre period samt för att bevaka konkurrenter och 

branschutveckling. Det är viktigt att ha kunskap om de normala nivåerna på nyckeltal för att 

utefter det kunna sätta upp mål för företaget.77 I övrigt kan nyckeltal användas av 

kreditupplysningsföretag och investerare vid företagsköp samt vid värdering av aktier.78 

Det har under åren gjorts ett flertal studier angående företag på obestånd och huruvida detta 

kan förutsägas. Många av dessa har varit komparativa studier mellan konkursföretag och icke-

konkursföretag, där en gemensam faktor inom tidigare forskning är att finansiella nyckeltal 

ofta används för att beräkna företagets finansiella utveckling. 

William H. Beaver presenterar i sin artikel Financial Ratios as Predictors of Failure, från 

1966, en undersökning av huruvida nyckeltal kan förutsäga en konkurs. Undersökningen 

bestod av en univariat analys, vilket innebär att endast en oberoende variabel behandlas åt 

gången.79 Studien baserades på nyckeltal som Beaver valt ut genom kriterier som bland annat 

de mest frekvent använda nyckeltalen från tidigare studier och litteratur, samt huruvida dessa 

nyckeltal i tidigare undersökningar ansågs ha påverkat den finansiella ställningen i företag.80 

Nyckeltalen för de konkursdrabbade företagen jämfördes sedan med friska företag från 

                                                 
73 Ackordscentralen, finansiella rekonstruktioner 
74 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s.65 
75 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 63 
76 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s 154 
77 Barnes, Paul, The analysis and use of financial ratios: a review article, Journal of Business Finance & 

Accounting Vol. 14 No 4 (1987), s.449-450 
78 Beaver, W. H., Financial Ratios as Predictors of Failure, s.71 
79 Ibid, s.71-111 
80 Ibid, s.78-79 
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samma bransch och med liknande storlek på tillgångarna.81 Samband kunde dock inte utläsas 

då de krisdrabbade företaget inte hade lika stora tillgångar som de friska företagen.82 

Beaver gjorde bland annat en analys av medelvärdet av olika nyckeltal, där kassaflöde/ totala 

skulder var det mest användbara måttet för att förutsäga obestånd. Därefter kom nettovinst/ 

totala tillgångar. Det tredje måttet som gav bra utslag för att förutsäga obestånd var totala 

skulder/ totala tillgångar. De resterande nyckeltalen, rörelsekapital/totala tillgångar, 

omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder och likviditetsmåttet ”no-credit interval” gav sämre 

utslag. Med det sistnämnda måttet mäts under hur lång tid ett företag kan utnyttja sina likvida 

medel för att finansiera kostnaderna för sin verksamhet.83 

Beaver konstaterar att finansiella nyckeltal kan användas för att förutsäga en konkurs, 

åtminstone fem år innan konkursen äger rum. Ju närmare konkursen kommer desto tydligare 

är indikatorerna, det vill säga nyckeltalens förändring.84 Han påpekar dock att man bör vara 

försiktig i användningen av nyckeltal då alla sådana inte fungerar lika bra, och då detta som 

enda indikator inte är ett komplett sätt att förutsäga finansiella problem och konkurs. Om så 

vore fallet skulle inte företag drabbas av konkurs.85 

I artikeln Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy, från 1968, skriven av Edward Altman presenteras soliditet, lönsamhet och 

likviditet som de generellt mest signifikanta indikatorerna till att ett företag går i konkurs. 

Dock påpekar Altman att det är viktigt i denna beaktning att undersöka företagets helhet. Om 

exempelvis soliditeten i ett företag är väldigt låg men likviditeten över medel behöver fallet 

inte betraktas som allvarligt.86 Altman refererar till Beavers studie och lyfter fram att företag 

visar tendenser för att gå i konkurs redan fem år före själva konkursen äger rum.87 Dock är det 

endast två år innan konkursen som den exakt kan förutsägas.88 Slutsatserna som drogs i denna 

studie var att alla nyckeltal visade sig lägre ju närmare konkursen kom, samt att den mest 

allvarliga nedgången i nyckeltalen inträffade mellan två och tre år före konkursen.89 

                                                 
81 Beaver, W. H., Financial Ratios as Predictors of Failure, s.73 
82 Ibid, s.76 
83 Ibid, s.85-86 
84 Ibid, s.77 
85 Ibid, s.101 
86 Altman, Edward, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, s.590-591 
87 Ibid, s.604-606 
88 Ibid, s.599-600 
89 Ibid, s.604-606 
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Altmans val av nyckeltal grundar sig precis som Beavers på de mest förekommande 

nyckeltalen i tidigare undersökningar och litteratur, men också på relevans för hans studie.90 

Även han utgick från att jämföra företagen utifrån bransch och storlek på tillgångar. Altman 

undersökte främst nyckeltal genom en multivariat analys, det vill säga flera variabler åt 

gången. Han undersökte dock ett flertal nyckeltal var för sig genom en univariat analys. 

Det likviditetsmått som Altman ansåg vara bäst för att förutse obestånd, vilket han därför 

använde sig av, var rörelsekapital/ totala tillgångar. För att mäta lönsamheten användes måttet 

balanserade vinstmedel/ totala tillgångar, inom vilket ett företags ålder spelar en betydande 

roll. Altman diskuterar huruvida nystartade företag ofta får en högre indikation på detta mått, 

vilket innebär att måttet indikerar att företaget ligger i riskzonen för obestånd. Dock anses 

måttet som relevant i och med att det är så verkligheten ser ut för nystartade företag, då de till 

en början har högre kostnader än intäkter.91 För att mäta företagets lönsamhet användes 

rörelseresultat/ totala tillgångar. Vidare beräknades marknadsvärde på eget kapital/ bokfört 

värde på totala skulder. Måttet visar hur mycket företagets tillgångar kan minskas i värde 

innan skulderna överstiger tillgångarna, och företaget hamnar i obestånd. Omsättning/totala 

tillgångar är ett mått som är lämpligt vid multivariat analys.92 Med detta beräknas hur många 

kronor i omsättning som genereras för varje krona i tillgångar.93 Utöver dessa mått har 

Altman precis som Beaver beräknat likviditetsmåttet omsättningstillgångar/ kortfristiga 

skulder och totala skulder/totala tillgångar för att mäta hur dessa enskilt kan förutsäga 

obestånd.94 

Andreas Charitou, Evi Neophytou och Chris Charalambous är författare till artikeln 

Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, från 2004. De kommer bland 

annat fram till att skuldsättningsgrad, operativt kassaflöde, likviditet, lönsamhet och 

effektivitetsmått ”activity ratios” är bra indikatorer för att förutse obestånd och konkurs,95 ett 

till tre år före konkursen äger rum.96 I deras undersökning var skuldsättningsgraden den 

indikator som var mest lämplig för förutsägelse av obestånd. Detta gäller speciellt balanserade 

vinstmedel/ totala tillgångar och eget kapital/ totala tillgångar. Lönsamhetsmåttet 

                                                 
90 Altman, E., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, s.594 
91 Ibid, s.595 
92 Ibid, s.595-596 
93 Hillier, David, m.fl, Corporate Finance, 2. European ed., McGraw-Hill Higher Education, Berkshire, 2013 

s.75 
94 Altman, E., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, s.605 
95 Charitou, A., m.fl, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, s.481 
96 Ibid, s.466 
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rörelseresultat/totala skulder kom steget efter. Därefter operativt kassaflöde där det främsta 

måttet var kassaflöde från den löpande verksamheten/totala skulder. Till sist ansågs 

omsättningstillgångar/kortfristiga skulder vilket, enligt undersökningen, var bättre än de andra 

likviditetsmått som undersöktes.  Det sista av nyckeltalen som gav ett bra utslag för att 

förutspå obestånd var marknadsvärde på eget kapital/ totala skulder som är ett 

effektivitetsmått97, vilket innebär företagets förmåga att omvandla tillgångar till bland annat 

kontanter.98 

James A. Ohlson har skrivit en artikel med titeln Financial Ratios and the Probabilistic 

Prediction of Bankruptcy, år 1980. Han presenterar i denna en studie där fyra faktorer 

identifierats som anses påverka sannolikheten för att ett företag hamnar på obestånd. Dessa är 

storleken på företaget, kapitalstruktur, lönsamhet och likviditet.99 Storleken på företaget har 

beräknats som balansomslutningen/ BNP producentprisindex och den finansiella strukturen 

som totala skulder/ totala tillgångar. Lönsamheten har beräknats som nettovinst/ totala 

tillgångar. Vidare har likviditeten beräknats som rörelsekapital/ totala tillgångar och som 

kortfristiga skulder/omsättningstillgångar.100  

Ohlson lyfter även fram att uttalanden om företags finansiella ställning görs alldeles för sent. 

Med detta menas att årsredovisningen kommer ut mycket senare än den skrivs, vilket innebär 

att obeståndet eller konkursen redan inträffat. Ohlson menar att tidigare forskning inte tagit 

hänsyn till detta.101 

Inom det svenska forskningsområdet har prediktion inom konkurs varit ett mindre utforskat 

område. I balans från år 2002 skriver Stefan Engström om hur nyckeltal kan användas för att 

förutse och därmed förebygga att företag hamnar på obestånd.102 De nyckeltal Engström valde 

i sin studie är enligt honom centrala och användbara då de grundar sig på företagets officiella 

årsredovisning. Nyckeltalen är likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder, 

kassalikviditet, balanslikviditet, rörelsekapital, soliditet och förlusttäckningsförmåga.103 

                                                 
97 Charitou, A., m.fl, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, s.481-483 
98 Accountingexplain, finansiella nyckeltal 
99 Ohlson, A. J., Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, s.110 
100 Ibid, s.118 
101 Ibid, s.110 
102 Engström, S., Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? s.35-45 
103 Ibid, s.36 
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3.4 Nyckeltal 

Som tidigare nämnt kommer vi använda oss av nyckeltal för att beräkna företagets finansiella 

ställning innan företaget genomgått en rekonstruktion. Detta för att sedan jämföra de företag 

som lyckats med rekonstruktion med de som försatts i konkurs. Vi har i vårt val av nyckeltal 

utgått från tidigare forskning där ett antal gemensamma nyckeltal uppmärksammats. Eftersom 

vi vill följa ett företags utveckling under flera år beräknar vi samma nyckeltal varje år för 

detta företag. 

3.4.1 Soliditet 

Det finns ett flertal mått som kan användas för att beräkna ett företags soliditet, det vill säga 

hur motståndskraftigt ett företag är på marknaden. Soliditet avser företagets långsiktiga 

betalningsförmåga och uttrycker hur mycket av företagets tillgångar som finansieras med eget 

kapital.104 Vid en försämrad soliditet finns det risker för att oprioriterade borgenärer inte får 

tillbaka sin del av det utlånade kapitalet.105 Vid beräkning av de obeskattade reserverna utgår 

vi från skattesatsen som gällde mellan åren, 2000 och 2008, vilken var 28 %.106 

Soliditet = eget kapital + (0.72) x obeskattade reserver) / totalt kapital107 

Ett kompletterande soliditetsmått som är bra vid bedömning av förmåga att klara av förluster 

är andel riskbärande kapital. I denna beräkning medtas även den latenta skatteskulden från de 

obeskattade reserver företaget har, då detta är ett belopp företaget måste betala om de går med 

förlust. 

Andel riskbärande kapital =eget kapital + obeskattade reserver/ totalt kapital108 

3.4.2 Likviditet 

Likviditet är i grunden det viktigaste måttet då det ger indikation på kortsiktig 

betalningsförmåga och avgör huruvida företaget kan betala sina skulder i tid. När det gäller 

bedömning av kassalikvidet är en kvot på 100 procent eller mer bra, då det innebär att 

företaget kan betala av alla sina kortfristiga skulder direkt. Detta är ett viktigt mått för 

företaget att bevaka då det vid en lägre kassalikviditet finns risk för att företaget behöver låna 

                                                 
104 Engström, S., Företagsbedömning, s.40 
105 Ibid, s.41 
106 Ekonomifakta, bolagsskatt 
107 Engström, S., Företagsbedömning, s.40 
108 Ibid, s.43 
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långsiktigt för att kunna betala de kortfristiga lånen, eller också avveckla 

produktionsresurser.109 

Kassalikviditet = (omsättningstillgångar - lager - pågående arbeten) / kortfristiga skulder. 110 

Vid beräkning av kassalikviditeten behöver man även ta hänsyn till eventuell 

checkräkningskredit. Detta eftersom övertrasserad checkräkningskredit ofta är allvarligt för 

företaget och ofta ett skäl till att banken säger upp krediten, vilket då innebär att 

checkräkningskrediten omvandlas från en långsiktig skuld till kortsiktig. Detta innebär att 

företaget behöver betala skulden inom tolv månader. Vid beräkning av detta nyckeltal är alltså 

företagets fortsatta finansiella ställning beroende av huruvida checkräkningskrediten kommer 

att förlängas eller inte. Denna kassalikviditet bör ligga över 100 procent för att företagets 

fortlevnad inte ska vara beroende av checkräkningskrediten.111 

Kassalikviditet, modifierad = omsättningstillgångar - varulager - pågående arbeten för 

annans räkning + (beviljad checkkredit - utnyttjad checkkredit) / kortfristiga skulder.112 

3.4.3 Lönsamhet 

Ett viktigt lönsamhetsmått att beräkna är räntetäckningsgraden, då denna visar ett företags 

förmåga att få in tillräckligt med intäkter för att täcka företagets finansiella kostnader. 

Räntetäckningsgraden måste uppnå minst 1 eftersom intäkterna annars inte är tillräckliga för 

att täcka kostnaderna.113 

Räntetäckningsgrad = (Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa 

ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter ) / ( Räntekostnader till koncern + Externa 

räntekostnader + Övriga finansiella kostnader 114 

Ett annat viktigt lönsamhetsmått är räntabilitet på totalt kapital,115 vilket är lämpligt för att 

bland annat se hur räntabilitet på totalt kapital påverkas av olika förändringar, i exempelvis 

resultatet.116 Ett sätt att beräkna detta på är genom DuPont-modellen: 

                                                 
109 Carlson, Mikael, Att arbeta med företagsanalys, 5., [rev.] uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2001.s.71 
110 Retriever Business (2013), formler och nyckeltal 
111 Engström, S., Företagsbedömning, s.35 
112 Retriever Business (2013), formler och nyckeltal 
113 Engström, S., Företagsbedömning, s.46 
114 Retriever Business (2013), formler och nyckeltal 
115 Engström, S., Företagsbedömning, s.66 
116 Ekonomi-info, DuPont-modellen 
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DuPont-modellen = (((Rörelseresultat + Resultat från andelar i koncern – och 

intresseföretag + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga 

Finansiella intäkter ) / Nettoomsättning ) * ( Nettoomsättning / Summa tillgångar ) ).117 

3.5 Andra faktorer 

Även om nyckeltal är ett frekvent sätt att mäta obestånd och säger mycket om ett företag har 

det kritiserats. Tidigare forskning lyfter fram att nyckeltal som enda indikator inte kan 

förutsäga konkurs, eftersom konkurser i sådant fall inte skulle äga rum. Detta gör det 

intressant att undersöka ytterligare faktorer som kan påverka huruvida ett företag klarar sig, 

efter en företagsrekonstruktion.  

Storleken på företaget är en sådan faktor som lyfts fram i tidigare forskning. Att denna faktor 

är intressant beror bland annat på att större företag ofta har större resurser och högre 

överlevnadschans än mindre företag.118 Vi har utifrån detta valt att undersöka de utvalda 

företagens storlek, mätt i omsättning.  

Utöver detta har vi valt att undersöka vilken sektor företagen tillhör, det vill säga bransch i 

större skala. Vi finner det intressant att undersöka huruvida olika sektorer lyckas med 

företagsrekonstruktion, av två anledningar. Dels är nyckeltalens normala nivå olika i olika 

branscher,119 dels beviljas en rekonstruktion delvis utifrån verksamhet, vilket till stor del beror 

på företagets sektor. 

                                                 
117 Retriever Business (2013), formler och nyckeltal 
118 Ooghe Hubert, Prijcker De Sofie, Failure processes and causes of company bankruptcy: a typology, 

Management Decision, Vol 46 No 2 (2008), s.226 
119 Aktieskolan, nyckeltal 
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4. Empiri 
Kapitlet börjar med en introduktion om UCs olika riskklasser och går därefter vidare till att 

presentera statisk över antalet rekonstruktioner. Sedermera övergår kapitlet till de 

beräkningar vi gjort på de utvalda företagens nyckeltal, omsättning samt sektor.  

4.1 Riskklasser 

I statistiken vi fått ta del av från UC används riskklassystem 1-5. Detta avser hur stor risk det 

är att ett företag hamnar på obestånd, och baseras på den information som finns i bokslut i 

form av anmärkningar, lönsamhet, kreditupplysning med mera.120 Detta riskklassystem 

tillämpas på alla aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor, där alla 

företag som är aktiva får en riskprognos och en riskklass. Utöver detta finns även 

bokstavsriskklass, vilket ges till företag som redan är på obestånd genom konkurs, 

företagsrekonstruktion eller utmätning. Detta ges också företag i fusion eller med pågående 

överföring av verksamhet, nummerbolag/lagerbolag samt inaktiva företag. För dessa företag 

ges bokstavsriskklasserna K, O eller U, F eller Ö, N, samt I.121 Utöver dessa ges riskklass A 

för avregistrerade bolag, L för likviderade och Tom/släckt. Det sistnämnda ges till företag där 

utredning pågår eller där UC är osäkra på dess riskklass.122 För att minska risken för att 

företag klassificeras utefter bluffakturor och liknande registrerar UC dock inte de 

anmärkningar som kommer från bolag på varningslistan som drivs av svensk handel.123 

4.2 Statistik från UC 

Tabellen nedan visar totala antalet avslutade företagsrekonstruktioner mellan 2004-12-00 och 

2009-11-24, vilka uppgår till 625 stycken. Ytterligare 169 rekonstruktioner har under denna 

tidsperiod inletts men inte avslutats. Dessa är dock inte med i denna tabell utan i utdraget från 

UC. Att dessa rekonstruktioner inte avslutats beror antingen på att företaget drabbats av 

konkurs, avregistrerats et cetera, eller att rekonstruktionen inte avslutats vid den tidpunkt 

statistiken togs ut. I tabellen framgår att majoriteten av de avslutade 

företagsrekonstruktionerna resulterar i konkurs. Resterande företag tilldelas antingen riskklass 

1-5 eller en bokstavsriskklass. 

                                                 
120 UC, riskklass och riskprognos 
121 Ibid 
122 Mejlkontakt med UC  
123 UC, riskklass och riskprognos 
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 20041200 2005 2006 2007 2008 20091124 

Avslutade 7 117 127 96 110 168 

Varav:        

Konkurser 3 77 84 60 74 82 

RK 1 0 4 11 8 0 0 

RK 2 2 9 3 7 0 0 

RK 3 1 6 7 5 0 0 

RK 4 0 2 7 1 0 0 

RK 5 0 1 2 2 0 0 

Inaktiv 1 5 2 1 0 0 

Avregistrerat 0 5 5 0 0 0 

Fusion 0 1 0 0 0 0 

Betalningsinställelse 0 0 0 6 30 73 

Likvidation 0 4 4 2 1 0 

Utmätning 0 2 1 2 3 3 

Tom (släckt) 0 1 1 2 2 10 

                                                Tabell 1: Avslutade företagsrekonstruktioner 

4.3 Nyckeltal 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltalsberäkningar vi gjort på vårt urval. Vi har valt att utgå 

från medianvärdet för företagens branscher för att bedöma deras finansiella ställning.124 De 

företag som uppnår medianvärdet bedömer vi som bra, medan de företag som enbart skiljer 

sig i decimaler bedöms vara någorlunda bra. Resterande företag bedöms vara dåliga.  

Undantagsvis anser vi kassalikviditeten vara bra när den uppnår medianvärdet och någorlunda 

bra så länge den överstiger 100. Räntetäckningsgraden anses vara bra så länge den överstiger 

1.125 

Tabellerna nedan visar exempel på olika företags nyckeltal. Det som presenteras är företagets 

namn samt de fyra år innan företagsrekonstruktionen ägt rum. År 1 står för ett år innan 

rekonstruktionen, år 2 för två år innan och så vidare. Alla tal anges i procent, förutom 

räntetäckningsgraden.  

                                                 
124 Se bilaga 7 på s. XIX för branschmedian för lyckade företag 

      Se bilaga 8 på s. XXI för branschmedian för misslyckade företag 
125 Se bilaga 3 på s. VII för fullständig tabell över lyckade företag 

      Se bilaga 4 på s. X för fullständig tabell över misslyckade företag 
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4.4 Nyckeltal för lyckade företag  

4.4.1 Soliditet  

Generellt är soliditeten bland de 30 lyckade företagen dålig. I jämförelse med 

branschnyckeltal för samtliga företag är det enbart fem företag som uppnår medianen för 

aktuell bransch, något utav åren. De företag med bra soliditet har det främst år 4 och år 3, 

vilken sedan minskar år 2 eller år 1. Detsamma gäller de företag som har en dålig soliditet 

överlag, då denna i många fall minskar ytterligare år 2 eller år 1. Fem av 30 lyckade företag 

har en ökad soliditet ett år innan rekonstruktionen äger rum. Resterande företag har en 

minskad eller kvarvarande soliditet år 1. Vi har nedan valt att ge tre exempel som 

sammanfattar resultatet av vår undersökning på lyckade företag.  

Ett exempel på en ökad soliditet år 1 är Loth Förvalting AB där soliditeten är negativ från år 4 

fram till år 1 där den ökar och dessutom blir positiv, trots att den inte är hög. 

Bolagsnamn År Soliditet

Loth Förvaltning AB År 1 2,21

Loth Förvaltning AB År 2 -0,97

Loth Förvaltning AB År 3 -1,35

Loth Förvaltning AB År 4 -8,54  
Tabell 2: Soliditet, lyckat företag 

Ett exempel på ett företag där soliditeten minskar år 1 är Lingbo Snickeri AB. I detta företag 

är soliditeten kontinuerlig mellan år 4 och 3, för att sedan öka år 2 och minska år 1. 

Bolagsnamn År Soliditet

Lingbo Snickeri AB År 1 -2,67

Lingbo Snickeri AB År 2 47,00

Lingbo Snickeri AB År 3 21,86

Lingbo Snickeri AB År 4 23,28  
Tabell 3: Soliditet, lyckat företag 

Ett exempel på ett företag där soliditeten är någorlunda kontinuerlig alla 4 år är AB Tefco. 

Bolagsnamn År Soliditet

Aktiebolaget Tefco År 1 15,35

Aktiebolaget Tefco År 2 17,39

Aktiebolaget Tefco År 3 14,83

Aktiebolaget Tefco År 4 14,27  
Tabell 4: Soliditet, lyckat företag 
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Andel riskbärande kapital i företagen skiljer sig inte avsevärt från föregående nyckeltal i mer 

än ett fall. Detta eftersom de obeskattade reserverna var så pass låga i majoriteten av 

företagen. Av denna anledning ges inget exempel på detta nyckeltal. 

4.4.2 Likviditet 

Av de 30 lyckade företagen var det 15 som uppnådde en någorlunda eller bra likviditet i 

jämförelse med branschnyckeltal något år, men enbart en som uppnår det alla år. Generellt var 

kassalikviditeten bäst under år 4 och 3. Även på detta nyckeltal ges tre exempel som 

sammanfattar och ger en generell bild över resultatet på de utförda beräkningarna. 

Ett exempel på ett företag med en god kassalikviditet är North Express. Detta företag har år 3 

och år 1 en likviditet över branschmedianen, och uppnår år 4 och år 2 en likviditet på över 

100.  

Bolagsnamn År Kassalikviditet

North Express AB År 1 221,85

North Express AB År 2 144,39

North Express AB År 3 187,44

North Express AB År 4 127,55  
Tabell 5: Kassalikviditet, lyckat företag 

Lysekils Bok & Kontorshandel AB är ett företag där kassalikviditeten år 4 och år 3 är över 

branschmedianen, för att sedan försämras och bli dålig år 2 och år 1. 

Bolagsnamn År Kassalikviditet

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 1 30,68

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 2 37,45

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 3 55,10

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 4 67,51  
Tabell 6: Kassalikviditet, lyckat företag 

Ett företag där kassalikviditeten är dålig år 4 till år 2 för att sedan bli någorlunda bra år 1, är 

Mistralgruppen AB.  

Bolagsnamn År Kassalikviditet

Mistral Gruppen AB År 1 106,26

Mistral Gruppen AB År 2 95,21

Mistral Gruppen AB År 3 84,39

Mistral Gruppen AB År 4 96,53  
Tabell 7: Kassalikviditet, lyckat företag 
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Den modifierade kassalikviditeten var i majoriteten av de lyckade företagen högre än den 

vanliga kassalikviditeten. Den modifierade kassalikviditeten blir högre ju mindre utnyttjad 

checkräkningskredit företagen har. Nedan följer ett exempel på ett sådant företag. 

Bolagsnamn År Kassalikviditet Modifierad Kassalikviditet

Jonas Ihreborn AB År 1 84,94 91,57

Jonas Ihreborn AB År 2 78,22 86,22

Jonas Ihreborn AB År 3 75,27 94,98

Jonas Ihreborn AB År 4 87,12 100,54  
Tabell 8: Modifierad kassalikviditet, lyckat företag 

Att den modifierade kassalikviditeten är lägre än den vanliga uppstår då företaget istället har 

utnyttjat mer än beviljad checkräkningskredit, vilket kan utläsas i följande exempel över år 1, 

år 2 och år 3.  

Bolagsnamn År Kassalikviditet Modifierad Kassalikviditet

FemFast AB År 1 64,11    62,92

FemFast AB År 2 77,02    71,93

FemFast AB År 3 77,04    76,48

FemFast AB År 4 76,28 76,28  
Tabell 9: Modifierad kassalikviditet, lyckat företag 

4.4.3 Lönsamhet 

Vad gäller räntetäckningsgraden i de lyckade företagen var denna varierande både mellan 

företag och år vilket gör det svårt att se något mönster i huruvida detta nyckeltal utvecklats. 

Det som går att utläsa är att räntetäckningsgraden år 1 var under ett i 23 av 30 företag. År 2 

var den under ett i 13 av företagen, och år 3 var den under ett i 12 av företagen. År 4 var den 

under ett i 13 av de 30 företagen. I många fall är räntetäckningsgraden positiv i två år och 

negativ i två år. 

Ba Juveler AB är ett exempel på företag där räntetäckningsgraden varierar. Från att vara 

positiv år 4 går den till att vara negativ år 3. År 2 blir den åter positiv för att år 1 bli negativ 

igen.  

Bolagsnamn År Räntetäckningsgrad

Ba Juveler AB År 1 3,59

Ba Juveler AB År 2 -1,75

Ba Juveler AB År 3 1,07

Ba Juveler AB År 4 -0,88  
Tabell 10: Räntetäckningsgrad, lyckat företag 
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Generellt är räntabiliteten bland de 30 lyckade företagen dålig. I jämförelse med 

branschnyckeltal för samtliga företag är det 24 företag som uppnår medianen för aktuell 

bransch något år, men endast 3 företag som uppnår den varje år. År 1 är generellt det år 

DuPont-modellen visar sämst tal. 

Lunda tvättinrättning AB och Softronic AB är 2 företag vars räntabilitet sjunker under år 1. 

Det förstnämnda företag har dock en bra avkastning åren innan, medan det sistnämnda 

företaget har en överlag dålig avkastning, vilken försämras ytterligare år 1. 

Bolagsnamn År DuPont-modellen

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 1 -6,26

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 2 6,21

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 3 5,87

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 4 9,97  
Tabell 11: Räntabilitet på totalt kapital, lyckat företag 

 

Bolagsnamn År DuPont-modellen

Softronic Vendel AB År 1 -21,20

Softronic Vendel AB År 2 3,68

Softronic Vendel AB År 3 7,00

Softronic Vendel AB År 4 8,41  
Tabell 12: Räntabilitet på totalt kapital, lyckat företag 

4.5 Nyckeltal för misslyckade företag 

I undersökningen av de misslyckade företagen är bortfallet 1 då vi inte hade möjlighet att 

undersöka branschnyckeltalen på detta företag. 

4.5.1 Soliditet 

Generellt är soliditeten bland de 29 misslyckade företagen dålig. I jämförelse med 

branschnyckeltal för samtliga företag är det 9 företag som uppnår medianen för aktuell 

bransch något utav åren, varav 1 företag uppnår medianen varje år. 

Företagen som har bra soliditet har det år 4 och år 3, vilken sedan minskar år 2 eller år 1. 

Detsamma gäller de företag som har en dålig soliditet överlag, då denna generellt minskar 

ytterligare år 2 och år 1. 10 företag har en ökad soliditet mellan år 2 och år 1, det vill säga året 

innan rekonstruktionen äger rum. Denna soliditet behöver dock inte vara bra eller positiv. Vi 

har nedan valt att ge tre exempel som sammanfattar resultatet av vår undersökning av de 

misslyckade företagen.  



 

32 

 

 Företagsrekonstruktioner 
Björkman & Kardebo 

 

   

Libra AB har bra och någorlunda kontinuerlig soliditet mellan år 4 och 2, vilken sedan 

minskar och blir negativ.  

Bolagsnamn År Soliditet

Libra AB År 1 -8,72

Libra AB År 2 40,56

Libra AB År 3 44,79

Libra AB År 4 39,33  
Tabell 13: Soliditet, misslyckat företag 

ProEngCo Permedyn AB har istället successivt minskad soliditet mellan år 4 och 1, där 

soliditeten år 1 blir negativ.  

Bolagsnamn År Soliditet

ProEngCo Permedyn AB År 1 -31,75

ProEngCo Permedyn AB År 2 2,71

ProEngCo Permedyn AB År 3 47,69

ProEngCo Permedyn AB År 4 75,37  
Tabell 14: Soliditet, misslyckat företag 

Go Fish in Sweden AB är ett annat företag som har någorlunda kontinuerlig och dålig soliditet 

fram till år 1 där den ökar och blir någorlunda bra i förhållande till branschmedianen. 

Bolagsnamn År Soliditet

Go Fish in Sweden AB År 1 37,30

Go Fish in Sweden AB År 2 15,33

Go Fish in Sweden AB År 3 20,55

Go Fish in Sweden AB År 4 17,97  
Tabell 15: Soliditet, misslyckat företag 

Andel riskbärande kapital i företagen skiljer sig inte avsevärt från föregående nyckeltal i mer 

än 2 fall. Detta eftersom de obeskattade reserverna var så pass låga i majoriteten av företagen. 

Av denna anledning ges inget exempel på detta nyckeltal.  

4.5.2 Likviditet 

Många företag har en dålig kassalikviditet oavsett om den minskar eller ökar mellan åren. 2 

företag har en bra eller någorlunda bra likviditet alla år medan 14 av 29 företag en bra eller 

någorlunda bra sådan minst ett år. Generellt har de företag med bra kassalikviditeten bäst 

sådan under år 4. I 19 av 29 företag sjunker kassalikviditeten mellan år 2 och år 1.  

Ett företag med bra likviditet år 4 och år 3 är Skrufs Glasbruk AB, dock sker en förändring 

från år 3 då likviditeten succesivt försämras. 
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Bolagsnamn År Kassalikviditet

Skrufs Glasbruk AB År 1 23,43

Skrufs Glasbruk AB År 2 49,82

Skrufs Glasbruk AB År 3 134,44

Skrufs Glasbruk AB År 4 126,27  
Tabell 16: Kassalikviditet, misslyckat företag 

Vici Consulting AB är ett exempel där likviditeten är som bäst år 4 men bibehåller en bra 

likviditet alla år.   

Bolagsnamn År Kassalikviditet

Vici Consulting AB År 1 145,27

Vici Consulting AB År 2 205,57

Vici Consulting AB År 3 209,31

Vici Consulting AB År 4 258,97  
Tabell 17: Kassalikviditet misslyckat företag 

I de fall företagets likviditet är dålig håller den sig ofta någorlunda kontinuerlig alla 4 år. 

Exempel på detta är Sportaffären i Ljungby AB. 

Bolagsnamn År Kassalikviditet

Sportaffären i Ljungby AB År 1 24,79

Sportaffären i Ljungby AB År 2 24,35

Sportaffären i Ljungby AB År 3 30,51

Sportaffären i Ljungby AB År 4 25,51  
Tabell 18: Kassalikviditet, misslyckat företag 

Den modifierade kassalikviditeten var i majoriteten av de misslyckade företagen högre än den 

vanliga kassalikviditeten. Den modifierade kassalikviditeten blir högre ju mindre utnyttjad 

checkräkningskredit företagen har. Då nyckeltalet inte visade någon direkt skillnad för de 

misslyckade företagen jämte de lyckade företaget anges inget exempel på ett företag här.  

4.5.3 Lönsamhet 

Vad gäller räntetäckningsgraden i samtliga misslyckade företag var denna varierande både 

mellan företag och år. Det som går att utläsa är att räntetäckningsgraden år 1 var under ett i 22 

av 29 företag. År 2 var den under ett i 18 av företagen, och år 3 var den under ett i 16 av 

företagen. År 4 var den under ett i 11 av de 29 företagen. Med detta sagt var 

räntetäckningsgraden generellt bäst år 4.  

Modulhus i Åtvidaberg är ett exempel som illustrerar hur räntetäckningsgraden varierar 

mellan två negativa och två positiva tal mellan år 4 och år 1.  
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Bolagsnamn År Räntetäckningsgrad

Modulhus i Åtvidaberg AB År 1 7,97

Modulhus i Åtvidaberg AB År 2 -5,60

Modulhus i Åtvidaberg AB År 3 -2,77

Modulhus i Åtvidaberg AB År 4 51,69  
Tabell 19: Ränteräckningsgrad, misslyckat företag 

Generellt sett är räntabiliteten bland de 29 misslyckade företagen dålig oavsett om den ökar 

eller minskar genom åren. I jämförelse med branschnyckeltal för samtliga företag är det 16 

företag som uppnår medianen för aktuell bransch något år, men endast ett företag uppnår en 

bra sådan varje år. År 1 är generellt det år Du-Pont modellen visar sämst tal. 

Al teknik i Kristdala är ett exempel på företag där avkastningen är dålig med en succesiv 

försämring varje år där avkastningen år 2 och år 1 är negativ.  

Bolagsnamn År DuPont-modellen

AL teknik i Kristdala AB År 1 -36,36

AL teknik i Kristdala AB År 2 -34,17

AL teknik i Kristdala AB År 3 1,36

AL teknik i Kristdala AB År 4 5,71  
Tabell 20: Räntabilitet på totalt kapital, misslyckat företag 

Lammhults CNC-lego AB går från att ha en bra avkastning på totalt kapital till att försämras 

succesivt år 3 och år 2 för att sedan bli negativ år 1.  

Bolagsnamn År DuPont-modellen

Lammhults CNC-Lego AB År 1 -25,62

Lammhults CNC-Lego AB År 2 4,93

Lammhults CNC-Lego AB År 3 5,19

Lammhults CNC-Lego AB År 4 10,92  
Tabell 21: Räntabilitet på totalt kapital, misslyckat företag 

4.6 Bransch och omsättning 

Vi har valt att undersöka företagens sektor och storlek i form av omsättning. Detta för att 

undersöka huruvida det finns skillnader på vilka företag som överlever en rekonstruktion på 

lång sikt. I tabellerna nedan har vi fördelat företagens omsättning i olika intervaller. Detta för 

att få en överblick över storleken på företagen som misslyckats och lyckats med sin 

rekonstruktion. Eftersom omsättningen dock kan variera över åren har vi valt att beräkna 

medelvärdet för de fyra åren. Gällande sektorn är de fördelade i kategorierna 

tillverkningsindustrin, byggindustrin, handel, tjänstesektorn och övriga.  
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4.6.1 Omsättning och sektor för lyckade företag 

I tabellerna nedan har vi sammanställt de lyckade företagens omsättning samt vilken sektor 

som de är verksamma inom. Som kan utläsas har 12 av dessa företag en omsättning på mellan 

10 och 30 miljoner kronor medan 8 företag har en omsättning på mellan 5 och 10 miljoner 

kronor. I övrigt varierar omsättningen. Vad gäller sektor verkade de lyckade företagen främst 

inom tillverkningsindustrin.126 

 
 
     

 

 

 

                          

 
             Tabell 22: Sektor, lyckat företag 
 

Tabell 23: Omsättning, lyckat företag 

4.6.2 Omsättning och sektor för misslyckade företag 

Som går att utläsa i tabellen nedan har de flesta företag en omsättning på 1 miljon kronor till 5 

miljoner kronor medan 7 företag har en omsättning på mellan 10 och 30 miljoner kronor. I 

övrigt varierar omsättningen. Gällande sektorn var de flesta företag verksamma inom 

tillverkningsindustri och övriga, följt av tjänstesektorn, handeln och byggindustrin.127 

 

  

 

 

 

 

                
              Tabell 24: Sektor, misslyckat företag 

 

Tabell 25: Omsättning, misslyckat företag 

   

                                                 
126 Se bilaga 5 på s. XIII för fullständig tabell över lyckade företag 
127 Se bilaga 6 på s. XVI för fullständig tabell över misslyckade företag 
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5. Analys, tolkning och diskussion   
I följande kapitel analyserar vi det resultat som vi fått fram genom vårt empiriska material. 

Vidare tolkar vi empirin utifrån tidigare forskning. Vi diskuterar även våra frågeställningar 

utefter syftet med uppsatsen.  

Under uppsatsens gång har vi fått en bra inblick i företagsrekonstruktioner som förfarande, 

samtidigt som det har varit komplicerat. Det är ingen tvekan om att företag för att beviljas en 

rekonstruktion bör ha en god affärsidé och verksamhet samt möjlighet till fortsatt drift. Dessa 

begrepp har dock varit diffusa och det har varit svårt att finna en definition av vad de 

egentligen innebär samt vad som krävs av företagen för att få genomgå en rekonstruktion. Vår 

analys kring vilka som beviljas en rekonstruktion grundar sig på den förundersökning vi har 

gjort och den teoretiska referensramen.  

Enligt Tore Gissin beviljas i princip alla företag som ansöker om rekonstruktion så länge de 

har en verksamhetsplan för framtiden, en god affärsidé samt avsikt att driva företaget vidare. 

Med detta sagt beviljas företag i olika storlekar och branscher. Vad gäller de lagstadgade 

kriterierna för att beviljas menar Gissin att en god affärsidé inte alltid är nog för att genomföra 

rekonstruktion. I många fall har företag ett för litet kapital för att fortsätta verksamheten, 

vilket ibland leder till att affärsidén säljs vidare. Varken Gissin eller Svensk rekonstruktion 

kunde specificera kriterierna för vad en god affärsidé är, vilket är ett tecken på att kriterierna 

för en god affärsidé och fortsatt verksamhet inte existerar, eller är diffusa.    

I vår undersökning har vi undersökt företagens nyckeltal för att se om dessa skiljer sig mellan 

de lyckade och misslyckade företagen. Vid beräkning av soliditeten i de lyckade och 

misslyckade företagen kan inget mönster urskiljas. Generellt är soliditeten bland båda 

grupperna dålig och sjunker ju närmre rekonstruktionsåret företaget kommer. Vi finner även 

den bästa soliditeten år 4 och år 3 i båda grupperna. Intressant är att de misslyckade företagen 

i högre grad uppnår medianen för branschnyckeltal något av åren, än vad de lyckade företagen 

gör. Varför skulle ett misslyckat företag ha bättre soliditet än ett lyckat? Detta stärker det 

faktum att soliditet inte är ett nyckeltal som kan förutse huruvida ett företag kommer att 

lyckas med sin rekonstruktion eller inte. 

Andel riskbärande kapital visade ingen avsevärd skillnad mot föregående soliditetstal. Detta i 

och med att det inom urvalet var för få företag med så pass höga obeskattade reserver, att 
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kvoten av detta tal skulle bli högre än vid föregående soliditetstal. Bland de lyckade företagen 

särskilde sig inte detta nyckeltal i mer än ett fall, och i de misslyckade i två. 

Vad gäller kassalikviditeten uppnådde hälften av företagen i båda grupperna en bra eller 

någorlunda bra likviditet något år. Även i detta fall går det inte att beräkna detta nyckeltal för 

att förutspå vilket företag som kan komma att lyckas med en rekonstruktion. Precis som med 

soliditeten är detta nyckeltal bäst år 4 och minskar ju närmare rekonstruktionen företaget 

kommer. Bland de lyckade företagen var den modifierade kassalikviditeten generellt högre än 

kassalikviditeten, detsamma gällde de misslyckande företagen. Med detta sagt överstiger den 

utnyttjade checkräkningskrediten oftast inte den beviljade.   

Generellt sett var räntetäckningsgraden under 1 i båda företagsgrupperna år 1. År 2 var 

däremot majoriteten under 1 i de misslyckade företagen men inte i de lyckade företagen. 

Samma mönster kunde urskiljas under år 3 där de lyckade företagen generellt var bättre än de 

misslyckade företagen. År 4 befann sig majoriteten i båda grupperna över 1. Med detta sagt är 

räntetäckningsgraden generellt bra 4 år innan rekonstruktionen. Därefter är de lyckade 

företagen bättre än de misslyckade fram till år 1, då båda företagen uppvisar sämre nyckeltal.   

Vad gäller avkastningen på totalt kapital visar DuPont-modellen generellt dåligt resultat i 

båda grupperna, trots att den är bättre i de lyckade förtagen än de misslyckade. Gemensamt 

för båda grupperna är att nyckeltalet är som sämst år 1.   

Sammanfattningsvis är de två nyckeltal som skiljer sig mellan de lyckade och misslyckade 

företagen räntetäckningsgraden och räntabilitet på totalt kapital. Det intressanta är att dessa 

två nyckeltal båda är lönsamhetsmått, vilket i vår undersökning innebär att lönsamheten är 

vad som skiljer de företag som lyckas med en rekonstruktion från de som misslyckas. Viktigt 

att tilläga är att dessa två mått inte nödvändigtvis är bra i de lyckade företagen, bara bättre än i 

de misslyckade. För att relatera detta till förstudien, påpekar Lund, att nyckeltal inte har 

särskilt stor betydelse mer än att företaget bör ha en likviditetsplan innan och genom hela 

rekonstruktionsprocessen. De lyfter fram att den viktigaste faktorn för huruvida 

företagsrekonstruktionen kommer att lyckas snarare är kvalitén på konsultationen från 

rekonstruktören och dess medarbetare.  

Omsättningen i företagen som lyckas med rekonstruktionen ligger främst inom intervallet 10 

och 30 miljoner kronor, medan omsättningen för de misslyckade företagen främst ligger 

mellan 1 och 5 miljoner kronor. Med detta sagt är de misslyckade företagen mindre än de 
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lyckade företagen. Utifrån detta bekräftar vi Ohlsons studie som lyfter fram att storleken på 

företag har en betydelse för huruvida företaget kommer hamna på obestånd. En möjlig 

förklaring till detta är att det är för kostsamt för mindre företag med en rekonstruktion. Vi är 

dock medvetna om att företagen i vår undersökning inte är samlade under ett och samma 

intervall utan varierar från företag till företag, även om de flesta befinner sig inom det 

ovannämnda. 

Utöver omsättningen har vi undersökt företagets sektor. Både bland de lyckade och 

misslyckade företagen var tillverkningsindustrin och kategorin övrigt vanligast. Detta ger 

ingen indikation om vilken sektor som har förutsättningen att lyckas, utan snarare inom vilken 

sektor flest företag genomgår en rekonstruktion.  

Som tidigare forskning lyfter fram, bland annat Beaver, försämras ett företags finansiella 

ställning ju närmre företaget kommer obestånd, vilket i vårt fall jämställs med ju närmare 

rekonstruktionen företaget kommer. Detta är något som vår undersökning bekräftar i och med 

att de flesta nyckeltal försämras. Altman lyfter även han fram att företaget visar tendenser på 

konkurs flera år innan den äger rum men att det endast kan förutsägas två år innan. Detta 

bekräftar vi också då företagen i vår undersökning visade bäst nyckeltal år 4 och år 3 och 

sämst de två närmaste åren innan rekonstruktionen ägde rum.  

Tidigare forskning lyfter främst fram soliditet, likviditet, lönsamhet och storlek på företaget 

som faktorer som kan förutsäga obestånd. Att dessa nyckeltal framförts som bäst för att 

förutsätta obestånd är något vi kan bekräfta. Detta eftersom majoriteten av de undersökta 

företagen har visat dåliga nyckeltal fyra år i rad, för att sedan behöva genomgå en 

rekonstruktion. Något som enbart görs för krisdrabbade företag. Att dessa nyckeltal däremot 

kan användas för att förutsäga huruvida ett företag kommer att lyckas med denna 

rekonstruktion är vi tveksamma till. I vårt fall är lönsamheten det enda nyckeltal som utgör en 

skillnad mellan lyckade och misslyckade företag, men inte en stor sådan.  En orsak till att 

nyckeltal i vår undersökning inte ger något avsevärt resultat kan bero på att vår utgångspunkt 

varit rekonstruerade företag, vilka förutsättningsvis åren innan rekonstruktion haft en instabil 

finansiell ställning. Tidigare forskning har istället jämfört helt friska företag med 

konkursdrabbade företag.  

Trots att de utvalda nyckeltalen inte fungerade som indikator för att förutsäga huruvida ett 

företag kommer att lyckas med en rekonstruktion, är storleken på företaget en faktor som vi 
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anser kan ha stor betydelse. Detta då vår undersökning gav en indikation på detta samtidigt 

som den främsta kritiken till rekonstruktion som förfarande bland annat är att det är kostsamt. 

Att företaget har ett tillräckligt kapital är något vi anser vara förutsättningen för att först 

beviljas och sedan lyckas med rekonstruktionen, något vi anser att större företag i sin tur har 

bättre förutsättning för. 

Utöver detta krävs att företaget ansöker om rekonstruktion i god tid. Vår uppfattning efter 

förundersökningen är dock att detta begrepp behöver definieras. När är det god tid att ansöka 

om en rekonstruktion? När är det försent? Om inte dessa begrepp och kriterier definieras och 

upprättas anser vi att det finns risk att ett företag beviljas en rekonstruktion trots att de 

finansiella problemen redan är för stora för att rekonstruktionen ska lyckas. En ytterligare 

faktor att företaget själv måste vilja ha en förändring. Vi anser att företaget måste vara 

beredda att förändra den befintliga verksamheten och affärsidén både på kort och på lång sikt. 

Då rekonstruktion som förfarande är till för företag med en god affärsidé och framtid, borde 

det i regel vara dessa företag som också lyckas med rekonstruktionen. Eftersom begrepp som 

affärsidé dock är alldeles för diffusa är så inte fallet. Då alla företag antagligen anser sin egen 

affärsidé vara bra krävs det någon som bedömer kriteriet för detta utefter marknadens 

förändringar. Då det är uppenbart att i princip vilket företag som helst kan beviljas vid den 

primära ansökan, ligger det i företagets egna händer att veta vad en god verksamhet och 

affärsidé är.  

Resultatet av en företagsrekonstruktion ser olika ut på kort och på lång sikt. På kort sikt 

förändras betalningsstrukturen inom företag, medan företaget på lång sikt förändrar 

verksamhetsstrukturen och fokuserar på att få in nytt kapital för fortsatt drift. Även om 

rekonstruktionen på kort sikt är lyckad genom ett tillfälligt förändrat beteende gällande 

skulder, är resultatet på lång sikt det väsentliga, det vill säga att företaget varaktigt förändrar 

det negativa beteendet. Med detta sagt ställer vi oss frågande till huruvida en finansiell 

rekonstruktion är tillräcklig för att företaget ska lyckas, då vi anser att en rekonstruktion i sak 

är en bättre lösning på lång sikt. 

En rekonstruktion har både fördelar och nackdelar. Å ena sidan räddas arbetstillfällen för de 

anställda samtidigt som leverantörerna och aktieägarna inte går miste om hela det utlånade 

kapitalet. Å andra sidan skapas oro bland personal och leverantörer kring ovissheten om 

företagets framtida drift. En rekonstruktion innebär även en kostnad för företaget, vilka enligt 

Svensk rekonstruktion kan bli avsevärt högre vid fel val av rekonstruktör.  
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Huruvida en rekonstruktion är en lösning på konkurs eller endast en förskjutning av den beror 

på. Utgår vi enbart från tabellen över avslutade rekonstruktioner på sida 27, går majoriteten av 

företagen, 380 av 625, i konkurs. Ur denna synvinkel är en rekonstruktion uppenbarligen inte 

en lösning på konkurs.  

Utifrån vårt urval är resultatet av rekonstruktionerna uppenbart. 30 företag har överlevt i fyra 

år medan 30 företag försatts i konkurs någon gång inom fyra år efter rekonstruktionen. När vi 

gjorde vårt urval utifrån populationen uppmärksammade vi dock att det fanns företag som 

lyckats på kort sikt, det vill säga ett år efter rekonstruktionen, men misslyckats på lång sikt.  

Huruvida en rekonstruktion är en lösning på konkurs kan efter förundersökningen diskuteras 

utifrån andra perspektiv. De arbetstillfällen som räddas är sådana som vid en konkurs skulle 

gått till spillo helt. På samma sätt är de fordringar som betalas till borgenärerna och staten 

något som skulle gått förlorat. Samtidigt är en rekonstruktion ett kostsamt förfarande, vilket i 

vissa fall kan innebära stora förluster för företaget, borgenärerna och staten. Detta om 

företaget ändå försätts i konkurs i slutändan.   

För att återkoppla till det teoretiska kapitlet verkar det som om att nackdelarna med lagen om 

företagsrekonstruktion är fler än nackdelarna med konkurs. Även om lagen om 

företagsrekonstruktion uppstod som en lösning för att bland annat förhindra 

bekvämlighetskonkurser, innebär detta att konkurs är vanligare än rekonstruktion. Vi anser 

inte det vara konstigt att företag väljer konkurs i och med den kostnad och tid som en 

rekonstruktion tar samt det faktum att det är lättare att helt bli av med sina skulder vid en 

konkurs. Inte minst eftersom möjligheten till bekvämlighetskonkurs finns, där näringsidkaren 

kan starta upp verksamheten i en ny juridisk person och fortsatta utan förändrat beteende. 

På sätt och vis anser vi företagsrekonstruktion vara en lösning för att undvika konkurs. Detta 

eftersom en stor del av det som går förlorat i en konkurs har möjlighet att räddas. Exempel är 

att en anställd som annars skulle blivit av med sin anställning, får chansen/möjligheten att 

arbeta åtminstone ett tag till. Samtidigt upplever vi detta förfarande endast vara en 

förskjutning av problemet, då majoriteten av företagen likväl försätts i konkurs efteråt.  

Under förundersökningen har vi identifierat möjliga faktorer till att förfarandet är mer 

problematiskt än vad vi anser att de bör vara. Den första faktorn är okunskapen bland företag 

som förhindrar att ansökan görs i tid. Det andra är att de som arbetar med 

företagsrekonstruktion verkar ha en diffus bild av förfarandet. Utöver det ställer vi oss frågan 
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hur det är möjligt att avgöra vad en god affärsidé och verksamhetsplan är, på den korta tid det 

tar att bevilja företaget. Vi anser att de bör läggas ned mer resurser på att undersöka vilka 

företag som klarar av en rekonstruktion, för att utefter det få en klarhet i vilka företag som 

förfarandet är en lösning för. Därefter kan kriterier skapas för att begränsa de beviljade 

ansökningar till de företag som har potential att lyckas. Som det ser ut idag verkar vilket 

företag som helst kunna ansöka om en företagsrekonstruktion vilket också innebär att många 

misslyckas. Vad vi menar är att ett företag inte nödvändigtvis är lämpligt att genomföra och 

lyckas med en företagsrekonstruktion bara för att de klarar av att formulera en ansökan. En 

ytterligare åtgärd som vi anser är A och O för att rekonstruktionen ska fungera är att 

förfarandet marknadsförs som en alternativ lösning till konkurs, i de fall företaget är kapabelt 

till det. Det är även viktigt att de rekonstruktörer som anlitas har den kunskap och kompetens 

som krävs. Utifrån utdraget från UC, med rekonstruktioner, har vi under arbetets gång också 

identifierat att en företagsrekonstruktion i många fall tar betydligt längre tid än 3 månader. 

Detta är problematiskt i den mån att det medför ökade kostnader för rekonstruktionen. Vad vi 

ställer oss frågande till är huruvida detta beror på en inkompetent rekonstruktör samt ett 

instabilt företag, eller det enkla faktum att en rekonstruktion i de flesta fall tar närmare 12 

månader. 

Vi anser att en förändring av nämnda faktorer skulle göra det möjligt för 

företagsrekonstruktion som förfarande att bli en lösning till konkursinstitutet. Detta eftersom 

det skulle resultera i en tydlig bild över vilka företag som lyckas, vilka företag som därmed är 

lämpliga för förfarandet och slutligen vilka som kan och bör beviljas. 

Mycket av problematiken vi uppfattat kan återkopplas till den faktiska lagen om 

företagsrekonstruktion. Det faktum att förfarandet består av ett ramverk snarare än fasta lagar 

påverkar såväl beviljandet och processen med en rekonstruktion som resultatet av den. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattas analysen och de frågeställningar vi har haft som syfte att 

besvara. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området. 

Teoretiskt sett är företagsrekonstruktion som förfarande ett bra alternativ till konkurs för 

krisdrabbade företag, men i praktiken finns en del frågetecken. Att försättas i konkurs bör inte 

vara en lösning för företaget att bli av med skulder för att sedan fortsätta som vanligt, vilket 

idag är fallet. För att detta ska förhindras krävs att rekonstruktion som förfarande är mer 

fördelaktigt än konkurs. För att en rekonstruktion i sin tur ska bli fördelaktig krävs mer än att 

den beviljas. Vi tror att arbetet kring vem som kan och bör genomgå en rekonstruktion måste 

bli mer konkret samt att det krävs en mer djupgående förändring där företaget själv inser sina 

finansiella problem och är villiga att förändras.  

Vilka företag beviljas en företagsrekonstruktion? 

En företagsrekonstruktion beviljas i princip vilket företag som helst så länge de har en 

formulerad plan för framtiden, en god affärsidé och verksamhet samt avsikt att drivas vidare. 

Preliminärt sker ett beslut av tingsrätten vilket sedan fullföljs vid borgenärssammanträdet, där 

alla inblandade parter beviljar de företag som de anser har förutsättning för det. Det vill säga 

att beslutet är individuellt från företag till företag och att kriterierna för vilka som beviljas inte 

är specificerade.  

Vad skiljer de företag som lyckas med en rekonstruktion från de företag som inte gör 

det? 

Vad som skiljer de företag som lyckas med en rekonstruktion från de som misslyckas har vi 

inget konkret svar på. Enligt vår undersökning var de företag med bättre lönsamhet de företag 

som lyckades med sin rekonstruktion. Dock var inte lönsamheten nödvändigtvis bra i dessa 

företag, samtidigt som resultaten mellan de lyckade och misslyckade företagen inte skilde sig 

avsevärt. Av denna anledning anser vi inte våra nyckeltal vara ett säkert mått på huruvida ett 

företag kommer att lyckas eller misslyckas med en rekonstruktion. En faktor som vi utefter 

både förundersökningen och undersökningen dock anser ha eventuell påverkan på hur ett 

företag lyckas, är storleken på företaget mätt i omsättning. Utöver detta är vår uppfattning att 

viljan och möjligheten till långsiktig förändring inom företaget är viktig.  
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I vilken mån är en företagsrekonstruktion en lösning på konkurs och i vilken mån är det 

en förskjutning av den? Skiljer det sig på kort och lång sikt? 

I den mån ett företag lyckas med en företagsrekonstruktion och överlever under överskådlig 

tid, är förfarandet självklart en lösning. Som förfarandet ser ut idag anser vi dock inte 

företagsrekonstruktion vara en lösning på konkurs mer än på kort sikt, eftersom majoriteten 

av genomförda rekonstruktioner resulterar i konkurs. Även om förfarandet tillfälligt räddar 

arbetstillfällen och ger företaget en chans anser vi att nackdelarna i form av höga kostnader 

både för företaget och samhället är övervägande fler. För att förfarandet ska vara en 

fullständig lösning krävs även en ökad medvetenhet om förfarandet samt att begrepp och 

kriterier inom det definieras.  Den dagen en företagsrekonstruktion blir mer fördelaktig än 

konkurs är vår åsikt att det kan bli en lösning. 

6.1 Avslutande diskussion 

Vi är medvetna om att det i vår undersökning inte har varit möjlig att generalisera till 

populationen, dels för att populationen inte består av lika många lyckade som misslyckade 

företag, dels för att vårt urval är för litet. Vi är även medvetna om att det finns ett flertal 

moment vi kunnat göra annorlunda. Först och främst har vi stött på operationaliserings- och 

definitionsproblem, som vi under arbetets gång behövt upprätta. Vi har även identifierat 

problem i att specificera ett företags bransch samt att tolka avvikande årsredovisningar. En 

ytterligare synpunkt är att de branschmedianer vi har använt oss av kunde ha redovisats i 

empirin, för en ökad förståelse för läsaren. Något vi i efterhand kan konstatera är att fler 

intervjuer med fler inblandade parter kunnat utföras. Om så varit fallet kunde intervjuerna 

verkat i empiriskt syfte snarare än som en förundersökning. Detta för att ge en mer stabil 

grund och underlätta analysen och slutsats. 

Även om undersökningen i slutändan är för liten för ett trovärdigt resultat, har uppsatsens 

ämne varit intressant att undersöka då det är relativt outforskat. När vi började uppsatsen i 

höstas saknade vi förförståelse, men har nu fått en god inblick i företagsrekonstruktioner som 

förfarande, vilket är ett intressant sådant som enligt oss behöver mer forskning och åtgärder 

för att fungera i det samhälle vi idag lever i. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Då det finns en uppsjö av artiklar och studier över hur konkurs och obestånd hos företag kan 

förutsägas genom nyckeltal, anser vi det intressant att undersöka ytterligare faktorer som kan 

påverka ett företags nedgång, och vidare hur ett företag kan lyckas med en rekonstruktion. 

Det vore intressant att undersöka faktorer som utgör och påverkar företaget, som exempelvis 

affärsidé, ledning och kompetens. Detta eftersom vår uppfattning är att företag som har viljan 

och drivkraften att överleva, överlever. Det vore även intressant att göra en undersökning 

liknande vår, men i större omfattning. 
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Bilaga 1 – Intervju Tore Gissin 

1. Vilka företag beviljas en företagsrekonstruktion? 

Allt från SAAB till städfirmor. Går inte att säga varken storlek eller antal anställda på 

de företag som ansöker om en rekonstruktion. Dock är det svårt att se ett mönster då 

vår uppgift är att godkänna eller nedslå en ansökan, genom att se huruvida underlagen 

i dessa stämmer överens med det som krävs.  

2. Vad tänker ni på när ni går igenom ansökan från företaget? 

Vi i tingsrätten vet inte riktigt vad som händer med de företag som beviljas en 

rekonstruktion, vi är snarare bara med i inledningen just då det första beslutet om 

rekonstruktion tas. Det vi behandlar kring ansökan: Att de har en vettig plan för hur de 

vill och tror sig kan fortsätta verksamheten. Om de har för avsikt att fortsätta med sin 

verksamhet och ifall verksamhetsplanen är någorlunda realistisk. Måste skilja på när 

en ansökan inkommer och det beslut som tas då, det är en mer ytlig betraktelse. Tre 

veckor efter att beslutet tagits tillkallas inblandade parter till ett möte (rekonstruktören, 

borgenärer samt gäldenären). Där har borgenärerna möjlighet att ställa frågor till både 

rekonstruktören och gäldenären. Först här kan de uttrycka sin mening över hur de vill 

och tycker att rekonstruktionen skall fortsätta eller inte. Om en borgenär har stora 

fordringar och motsätter sig rekonstruktionen av någon anledning. Då kan man se att 

ett ackord aldrig kommer kunna uppnås i och med borgenärens tyngd i röstningen.  

Ett exempel på när det inte är någon idé att fortsätta rekonstruktionen i och med att 

parterna inte kommer komma överens om ett ackord.  

Tvångsackord bygger på att ett visst antal borgenärer går med på förslaget ackord.  

3. Det finns underhandsackord och offentligt ackord, finns det någon av dessa 

alternativ som är vanligare än den andra? 

Underhandsackord är när rätten inte tar beslut utan alla inblandade parter går med på 

att sätta det föreslagna ackordet. Detta sker dock väldigt sällan. Nästan alltid offentligt 

(tvångs) ackord. Vid tvångsackord sker vid de flesta fall där de inblandade parterna 

godkänner till den lagstadgade gränsen på 25 %, sker sällan att denna gräns förändras, 

varken till det högre eller lägre.   

4. Borgenärer kan lämna in en ansökan om rekonstruktion, är det vanligt? 

Det händer i princip aldrig, jag (Tore) har jobbat med det här i tolv år och det har hänt 

en gång. Vilket det i slutändan ändå inte hände något med, det måste vara så att 
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företaget vars borgenär lämnade in ansökan själv måste vilja att det ska ske en 

rekonstruktion, annars är det ingen mening.  

5. Vad blir resultatet av en rekonstruktion, på lång och kort sikt? 

Lång sikt om den lyckas och företaget överlever blir det oftast en mer komprimerad 

form. Ett minskat antal anställda, billigare lokaler (istället för dyra fina lokaler i 

centrala delar så byter man till billigare alternativ), får in nytt kapital så att 

verksamheten kan fortsätta bedrivas.  

På kort sikt inte betalar de skulder som fanns före rekonstruktionen, under 

rekonstruktionen betalar man kontakt för tjänster och varor som köps in under 

rekonstruktionstiden.  

Lönegarantin går in för företag som rekonstrueras vilket innebär att löner betalas för 

anställda under en tid. Detta leder till en skuld för företaget till staten. Den är 

begränsad till viss tid och belopp. Konkurs får en lönegaranti vid en viss tid före 

konkursen.  

6. Vad skiljer de företag som överlever en rekonstruktion och de som inte gör det? 

De företag som ingår en företagsrekonstruktion och den upphör innan ett ackord har 

träffats, går de nästan regelmässigt i konkurs. I konkurser, det är väldigt olika men om 

det finns en livskraftig verksamhet men av olika anledningar inte möjlighet till att 

bedriva verksamheten så brukar det vid konkurser ske så att verksamheten säljs till ett 

nytt bolag men annars så de som överlever en rekonstruktion och fortsätter med sin 

verksamhet.  

7. Är företagsrekonstruktion en lösning på konkurs eller bara en förskjutning av 

den? 

Det är både och, om bolaget söker sig i konkurs då faller rekonstruktionen bort. I vissa 

fall kan rekonstruktion vara en lösning på bolagets finansiella ställning i och med att 

det löser en tillfällig betalningssvårigheter. Många gånger är det ett försök att sälja ett 

bolag men att det många gånger slutar det ändå med konkurs.  

8. Vad innebär framtidsutsikter/god affärsidé/ att verksamheten kan drivas vidare? 

Företaget har en väldigt bra affärsidé, att det för företaget kostar väldigt mycket 

inledningsvis att starta upp verksamheten. Att ordna material till ett nystartat företag. 

Ifall bolaget inte har tillräckligt med kapital säljs då affärsidé vidare istället för att 

försättas i konkurs. Det krävs oftast pengar för att företagets affärsidé ska kunna 

bedrivas vidare. Men det finns även undantag på detta.  
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9. Finns det någon anledning till varför så få rekonstruktioner sker? 

Svårt att säga, jag har inte den erfarenheten eller statistiken för att kunna besvara den 

frågan.     

10. Varför är en företagsrekonstruktion viktig/ vilka fördelar finns både ur ett 

företagsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv? Vilka nackdelar finns?  

När det blir konkurs och när det blir företagsrekonstruktion finns det intressanta 

skillnader. När ett företag går i konkurs och företag inkråm säljs ut får inblandade 

parter oftast betydligt sämre betalt för det. Än om förtaget har en pågående 

verksamhet och kan producera tjänster och få in pengar på det sättet. Av den 

anledningen blir det oftast en större samhällig konsekvens vid konkurser än om 

rekonstruktionen lyckas. Blir inte samma ekonomiska spill med 

företagsrekonstruktioner.  

11. I hur god tid krävs det att man ansöker om rekonstruktion?   

Svårt att säga men gissningsvis är anledningen till fåtalet företagsrekonstruktioner i 

dagsläget på grund av att det sker för sent. Att företaget inte längre kan spås ha 

framtidsutsikter. Krävs att man gör det i god tid, när betalningssvårigheterna börjar 

uppstå.  

12. Hur lång tid tar det för er att behandla ansökan? Från att ansökan lämnas in av 

företaget tills att ett beslut tas? 

Om företaget lämnar in en ansökan och avgiften betalats behandlas ansökan samma 

dag eller som senast dagen efter. Detta grundar sig då på att kriterierna som ställs vid 

en sådan ansökan uppnås av företaget.  



 

IV 

 

 Företagsrekonstruktioner 
Björkman & Kardebo 

 

   

Bilaga 2 – Intervju Johan Lund 

1. Vad är er roll vid en företagsrekonstruktion? 

Vi bistår Bolaget som ansöker om företagsrekonstruktion för att processen skall bli 

kostnadseffektiv och för att en hög andel av rekonstruktionerna skall lyckas. Vi är inte 

rekonstruktörer, utan konsulter till bolaget.  

Vilka faktorer avgör om ett företag beviljas en rekonstruktion?  

Detta framgår av 2 kap §3 och §6, Lagen om företagsrekonstruktion. 

Ganska lågt ställda krav.   

2. En rekonstruktion beviljas om företaget i grunden är lönsamt och verksamheten 

kan drivas vidare, samt om företaget har framtidsutsikter och god affärsidé. Vad 

innebär detta mer konkret? 

Bra fråga! Vem skall bedöma om affärsidén är god? Tingsrätten? 

3. I hur god tid bör ett företag ansöka om rekonstruktion? Varför? 

När ett företag kan anta att de inte kan betala sina skulder när dessa förfaller så är det 

dags att överväga en ansökan om företagsrekonstruktion. I vart fall bör man utvärdera 

om företagsrekonstruktion är lösningen på problemen. Det är det ingalunda i samtliga 

fall.  

4. Sker det att borgenärerna motsätter sig rekonstruktion? Hur ofta? 

Ja. Det beror på om den enskilde borgenären anser sig få en bättre utdelning om 

bolaget försätts i konkurs jämfört med den föreslagna utdelningen i ackordet. I fallet 

Staten så har denne borgenär även Skatteförfarandelagen att luta sig tillbaka mot. Den 

innebär en möjlighet för Staten att stämma styrelseledamöter för betalningsansvar för 

bolagets förfallna skatter. Övriga borgenärer kan ha andra agendor; t.ex en hyresvärd 

kanske hellre ser att bolaget går i konkurs för att på så sätt få bort ett lågt prissatt 

hyresavtal.  

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med en företagsrekonstruktion?  

Fördelar 

Förbättrad likviditet under rekonstruktion 

Återställande av eget kapital 

Förbättrade nyckeltal 

Räddande av arbetstillfällen 

Undvikande av total förlust för fordringsägare och aktieägare 
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Nackdelar 

Svårt att vinna upphandlingar under rekonstruktion 

Oro bland personal 

Omständlig hantering av bokföring/inköp/betalningar 

Oro bland leverantörer 

Kostnader och kvalité på rådgivning vid val av fel rekonstruktör 

6. Varför genomgår inte fler företag en rekonstruktion? 

Okunskap om processen bland både företagsledningar och dess rådgivare (revisorer, 

jurister) Företaget kommer in för sent i processen och konkurs är enda lösningen. 

Bolaget är för litet för att kostnadseffektivt kunna genomföra en rekonstruktion. 

7. En undersökning från UC AB visar att det endast är 18 % av företagen som 

genomgår en rekonstruktion som överlever efter, resten går i konkurs inom 

några år. Kan du se vad som skiljer de företag som lyckas från de som 

misslyckas? I så fall vad? 

Den största påverkande faktorn är kvalitén på den levererade konsultationen från 

rekonstruktören och dess medarbetare. En hög kostnad, en utdragen process och en i 

finansiella, organisatoriska och entreprenörs frågor okunnig rekonstruktör är den 

vanligaste orsaken till en misslyckad rekonstruktion. Det är även viktigt att vara tydlig 

på definitionen "lyckad rekonstruktion". En rekonstruktion är lyckad, ut borgenärens 

perspektiv, om ackordsbetalning erläggs. En rekonstruktion kan vara lyckad ut 

gäldenärens perspektiv även om bolaget går i konkurs. Det är därför inte relevant att 

mäta "successrate" som en procentsats av bolag som överlever en viss tidsenhet. 

8. Spelar nyckeltalen någon roll för om ett företag kommer att överleva en 

företagsrekonstruktion? I så fall vilka nyckeltal? 

Egentligen inte. Bankfinansiering är i många fall inte tillgänglig för bolag med 

soliditetstal under 35%. Att nå dit är inte lätt även med en massiv skuldnedskrivning. 

Viktigt är dock att ha en plan för kassaflödet från dag ett till och med dagen då 

ackordet är betalt. 

9. Kan ni se under rekonstruktionens gång om den inte kommer att fungera? Hur? 

Om likviditetsplanen avviks från så ökar risken för att rekonstruktionen skall 

misslyckats. Det kan bero på oväntade affärshändelser eller förändringar på 

makronivå. Klarar bolagets kassaflöde inte av att hantera löpande drift så skall 

rekonstruktionen avslutas. 
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10. Vad har ni för roll när en företagsrekonstruktion är avslutad? Sker uppföljning 

och i så fall hur? 

Vårt uppdrag räcker fram till fastställt ackord. Ofta förlängs dock engagemanget med 

löpande rådgivning under perioden fram till slutreglerat ackord. Vi följer upp på alla 

de fall som vi är involverade i. Uppföljningens art skiljer sig åt från fall till fall. 

11. Hur ser du på företagsrekonstruktioner som förfarande? 

Ett enkelt och rättssäkert förfarande som tyvärr är både underutnyttjat i allmänhet och 

missbrukat av okunniga rekonstruktörer. 

12. Anser du att en rekonstruktion är en lösning på konkurs? Varför/varför inte? 

Rekonstruktion är absolut ett alternativ till konkurs. Men inte i samtliga fall. Det som 

avgör är den samlade bedömningen av utdelningens storlek vs ackordet, 

verksamhetens potential, ledningens kompetens etc. 
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Bilaga 3 – Nyckeltalsberäkningar lyckade företag 

I tabellerna nedan presenteras förkortningar på nyckeltalen i följande ordning, soliditet, 

kassalikviditet, räntetäckningsgrad, DuPont-modellen, modifierad kassalikviditet samt andel 

riskbärande kapital.  

 

Bolagsnamn Org.nr År Sol. KL Rt-grad Du Pont Mod KL ARK 

Aktiebolaget Tefco 5560789611 År 1 15,35 45,36 -1,86 -2,49 45,46 15,35

Aktiebolaget Tefco År 2 17,39 69,46 2,31 3,96 83,07 17,91

Aktiebolaget Tefco År 3 14,83 88,06 0,47 1,48 92,92 14,83

Aktiebolaget Tefco År 4 14,27 86,64 0,38 1,05 87,7 14,27

Ba Juveler AB 5564149119 År 1 0,26 16,54 3,59 17,97 12,99 0,26

Ba Juveler AB År 2 -14,39 15,40 -1,75 -9,46 11,55 -14,39

Ba Juveler AB År 3 -5,40 32,90 1,07 6,25 28,83 -5,4

Ba Juveler AB År 4 -5,99 97,45 -0,88 -4,73 87,94 -5,99

Städbolaget Sydost AB 5565694592 År 1 -5,43 70,94 0,59 0,95 77,33 -5,43

Städbolaget Sydost AB År 2 -3,79 71,91 4,36 5,49 79,05 -3,79

Städbolaget Sydost AB År 3 -8,63 62,49 -4,36 -5,82 71,08 -8,63

Städbolaget Sydost AB År 4 -1,34 65,98 -2,79 -4,35 74,35 -1,34

Taxinge Invest i Nykvarn AB 5565145454 År 1 6,86 101,49 6,91 5,67 101,49 6,86

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 2 5,13 76,81 -16,88 -19,52 76,81 5,13

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 3 45,11 78,85 -7,08 -6,23 78,85 47,31

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 4 48,42 24,37 1,33 1,06 24,37 52,68

North Express AB 5563835932 År 1 6,35 221,85 -4,15 -24,33 228,13 7,84

North Express AB År 2 20,86 144,39 21,49 1,27 204,37 26,52

North Express AB År 3 9,42 187,44 31,15 1,53 222,52 11,54

North Express AB År 4 9,55 127,55 1,49 3,17 127,55 11,71

Gävle Järnvägsteknik AB 5562809383 År 1 3,51 38,15 -9,36 -27,24 39,59 3,51

Gävle Järnvägsteknik AB År 2 19,63 66,34 1,11 2,81 66,96 20,75

Gävle Järnvägsteknik AB År 3 27.68 97,63 2,78 9,60 117,94 29,26

Gävle Järnvägsteknik AB År 4 27,65 78,26 6,60 15,78 67,61 28,93

Jonas Ihreborn AB 5564297025 År 1 13,49 84,94 1,83 8,17 91,57 13,96

Jonas Ihreborn AB År 2 12,06 78,22 0,84 4,24 86,22 12,38

Jonas Ihreborn AB År 3 15,84 75,27 1,01 5,56 94,98 16,24

Jonas Ihreborn AB År 4 11,70 87,12 1,01 5,33 100,54 12,00

Säkerhetsresurs i Stockholm AB 5565864138 År 1 -125,20 43,10 -5,84 -122,42 48,07 -125,20

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 2 8,93 58,79 2,37 13,55 66,15 9,35

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 3 7,88 103,95 8,52 37,68 125,67 7,88

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 4 -45,09 79,18 -14,44 -49,52 119,00 -45,09

Westerdahl & Partner AB 5560247040 År 1 -17,74 35,34 0,18 0,61 40,23 -17,74

Westerdahl & Partner AB År 2 -14,95 33,24 0,55 2,45 47,23 -14,95

Westerdahl & Partner AB År 3 -16,09 42,42 -2,66 -13,42 47,90 -16,09

Westerdahl & Partner AB År 4 2,36 40,11 -1,58 -5,20 49,01 2,26

Flogistone AB 5561390336 År 1 -91,81 28,10 -42,28 -114,44 9,29 -91,81

Flogistone AB År 2 20,37 100,15 -12,13 -1,91 100,58 20,37

Flogistone AB År 3 23,85 98,82 -48,28 -53,44 100,77 23,85

Flogistone AB År 4 23,51 60,43 -9,08 -16,09 65,20 23,51  
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Bolagsnamn Org.nr År Sol. KL Rt-grad Du Pont Mod KL ARK 

CyberGene AB 5565045019 År 1 4,39 52,02 -1,74 -7,30 51,86 4,39

CyberGene AB År 2 13,94 70,81 1,57 7,33 71,17 13,94

CyberGene AB År 3 14,69 125,40 1,16 6,06 135,48 14,69

CyberGene Aktiebolag År 4 13,60 123,47 1,26 6,88 137,93 13,60

Södra Sunnerbo Åkeri AB 5564024866 År 1 -6,26 44,50 -4,08 -14,68 46,82 -6,26

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 2 12,31 59,92 1,30 4,52 76,64 15,96

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 3 17,85 63,89 1,48 5,15 64,11 23,09

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 4 19,95 48,71 2,62 12,56 48,71 25,68

Aktiebolaget Dala Plåtteknik 5564792272 År 1 0,29 47,68 -0,33 -1,32 48,56 0,29

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 2 2,49 39,00 -1,13 -2,87 39,28 2,55

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 3 11,52 60,68 3,88 16,64 75,80 14,13

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 4 3,25 70,91 2,82 14,22 71,39 3,25

Mistral Gruppen AB 5564872207 År 1 -4,22 106,26 -1,66 -5,50 131,79 -4,22

Mistral Gruppen AB År 2 2,04 95,21 1,65 3,03 94,01 2,04

Mistral Gruppen AB År 3 1,07 84,39 3,04 9,36 92,48 1,07

Mistral Gruppen AB År 4 -5,49 96,53 -2,80 -6,93 95,20 -5,49

Stuckberna AB 5563126142 År 1 12,03 77,47 -15,72 15,10 93,92 12,02

Stuckberna AB År 2 -16,33 59,72 -20,60 -37,71 72,62 -16,33

Stuckberna AB År 3 32,64 109,45 -21,93 -22,73 90,70 33,84

Stuckberna AB År 4 36,83 130,10 24,31 28,84 127,95 37,72

Aqua Terrena AB 5561083865 År 1 -123,21 10,63 -47,37 -31,61 10,63 -123,21

Aqua Terrena AB År 2 -94,44 5,05 -18,69 -39,20    5,05 -94,44

Aqua Terrena AB År 3 -74,78 2,42 -59,84 -171,20    2,42 -74,78

Aqua Terrena AB År 4 58,82 12,60 -164,23 -84,69    12,36    58,82

Direct2Internet Nordic AB 5565781035 År 1 14,66 90,40 8,77 13,59 104,86 14,66

Direct2Internet Nordic AB År 2 1,79 82,88 -28,53 -178,37 82,88 1,79

Direct2Internet Nordic AB År 3 1,17 83,28 -43,54 -146,00 83,28 1,17

Direct2Internet Nordic AB År 4 29,28 127,97 7,52 66,67 127,97 29,28

Markteknik Schakt & Transport AB 5562726140 År 1 13,60 70,49 2,18 7,05 71,33 16,39

Markteknik Schakt & Transport AB År 2 15,36 71,08 2,22 9,99 73,40 19,08

Markteknik Schakt & Transport AB År 3 14,55 78,40 3,11 16,34 81,74 18,10

Markteknik Schakt & Transport AB År 4 8,35 58,89 1,04 7,07 65,60 8,35

Mathias Dahlgren AB 5563544310 År 1 15,82 51,41 -69,70 -29,71 65,75 15,82

Mathias Dahlgren AB År 2 32,48 37,39 10,27 10,22 50,03 32,48

Mathias Dahlgren AB År 3 23,57 17,03 -5,36 -10,44 24,67 23,57

Mathias Dahlgren AB År 4 4,48 17,16 -1,17 -1,51 17,16 4,48

FemFast AB 5564739265 År 1 1,80 64,11 -3,38 -7,82    62,92    1,8

FemFast AB År 2 5,30 77,02 2,46 5,43    71,93    5,46

FemFast AB År 3 3,20 77,04 1,64 5,36    76,48    3,2

FemFast AB År 4 1,06 76,28 -1,63 -5,28 76,28 1,06  
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Bolagsnamn Org.nr År Sol. KL Rt-grad Du Pont Mod KL ARK 

Lingbo Snickeri AB 5563244366 År 1 -2,67 62,80 -1,51 -8,67    61,53 -   2,67

Lingbo Snickeri AB År 2 47,00 157,82 3,49 8,16    170,09    46,99

Lingbo Snickeri AB År 3 21,86 107,05 1,40 5,30    120,78    21,86

Lingbo Snickeri AB År 4 23,28 104,05 -5,14 -19,07 109,48 23,28

Loth Förvaltning AB 5564141355 År 1 2,21 6,25 1,06 6,07    7,84    2,21

Loth Förvaltning AB År 2 -0,97 10,18 1,05 6,64    91,76 -   0,97

Loth Förvaltning AB År 3 -1,35 7,85 1,84 8,55    65,55 -   1,35

Loth Förvaltning AB År 4 -8,54 21,46 -5,06 -14,91 149,77 -8,54

Lysekils Bok & Kontorshandel AB 5562156918 År 1 -9,60 30,68 -3,94 -12,28    72,74 -   9,6

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 2 5,56 37,45 -8,12 -31,10    84,46    5,56

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 3 26,30 55,10 2,57 6,95    123,4    28,96

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 4 23,03 67,51 6,19 13,75 67,51 25,05

Rönnbloms Tanktransporter AB 5562944214 År 1 -2,96 36,81 -2,72 -16,89    36,81 -   2,96

Rönnbloms Tanktransporter AB År 2 3,06 83,87 -3,28 -14,03    90,69    3,06

Rönnbloms Tanktransporter AB År 3 2,78 81,16 0,99 5,30    124,62    2,78

Rönnbloms Tanktransporter AB År 4 4,66 95,88 1,06 7,11 167,86 4,66

Snickar-Per AB 5561364158 År 1 17,95 142,52 -0,42 -1,55    144,32    20,37

Snickar-Per AB År 2 21,90 118,42 -0,06 -0,17    155,6    24,6

Snickar-Per AB År 3 24,09 99,06 2,40 7,41    120,13    24,09

Snickar-Per AB År 4 19,70 71,20 0,75 2,10 87,54 19,7

Softronic Vendel AB 5563840494 År 1 8,47 40,22 -5,82 -21,20    55,28    8,47

Softronic Vendel AB År 2 22,35 102,99 1,68 3,68    141,83    24,25

Softronic Vendel AB År 3 23,05 72,10 2,66 7,00    109,01    25,34

Softronic Vendel AB År 4 29,01 127,44 6,07 8,41 177,84 32,33

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB 5565062196 År 1 7,74 21,20 1,22 4,36    30,13    7,79

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 2 7,04 56,83 1,04 5,99    56,83    7,4

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 3 7,23 43,99 2,67 9,36 43,99 7,57

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 4 11,11 89,57 2,78 3,77 89,57 11,11

Peges i Ljusdal AB 5562573062 År 1 14,11 107,76 0,45 0,95    133,5    14,11

Peges i Ljusdal AB År 2 21,85 86,18 1,00 5,00    127,26    28,18

Peges i Ljusdal AB År 3 16,91 101,32 0,51 1,71 103,03 21,91

Peges i Ljusdal AB År 4 21,22 85,11 1,03 6,17 94,49 27,37

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB 5564513256 År 1 12,66 61,47 -1,90 -6,26 68,26 12,66

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 2 17,12 51,87 1,09 6,21 53,52 17,12

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 3 13,10 63,68 1,00 5,87 64,29 13,1

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 4 11,98 65,43 2,66 9,97 65,43 11,98

Percy & Malin Ranebjörk AB 5562988047 År 1 -14,60 16,63 -5,46 -32,37 16,63 -14,60

Percy & Malin Ranebjörk AB År 2 15,84 31,03 -1,14 4,93 43,59 16,03

Percy & Malin Ranebjörk AB År 3 13,61 46,25 0,50 1,66 56,57 15,48

Percy & Malin Ranebjörk AB År 4 19,72 47,45 2,72 15,75 64,20 22,21  
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Bilaga 4 – Nyckeltalsberäkningar misslyckade företag 

Bolagsnamn Org.nr År Sol KL RTG Du Pont Mod KL ARK

Arninge Plast och Produktion AB 5564216900 År 1 2,60 117,81 -0,98 -9,33 57,62 2,60

Arninge Plast och Produktion AB År 2 19,31 123,04 0,69 2,73 99,12 19,93

Arninge Plast och Produktion AB År 3 21,80 82,52 1,93 8,01 72,27 22,78

Arninge Plast och Produktion AB År 4 19,12 85,32 1,22 5,19 64,75 20.09

Arturs VVS Konsult AB 5561574541 År 1 -24,11 59,02 -13,22 -23,72 22,42 -24,11

Arturs VVS Konsult AB År 2 5,65 76,36 1,55 4,53 99,19 5,65

Arturs VVS Konsult AB År 3 5,31 90,36 0,59 2,09 101,70 5,31

Arturs VVS Konsult AB År 4 4,42 88,61 2,17 8,22 117,19 4,42

Go Fish in Sweden AB 5565122842 År 1 37,30 5,37 3,91 17,64 6,12 37,30

Go Fish in Sweden AB År 2 15,33 7,34 0,52 2,61 7,76 16,26

Go Fish in Sweden AB År 3 20,55 4,20 1,24 6,84 4,25 22,49

Go Fish in Sweden AB År 4 17,97 15,17 1,69 10,53 15,17 19,67

Ågerups Grafiska AB 5561404822 År 1 12,46 83,44 -2,87 -8,68 61,24 16,31

Ågerups Grafiska AB År 2 19,14 52,52 1,34 3,31 52,11 27,71

Ågerups Grafiska AB År 3 16,35 62,83 -1,19 -2,84 63,05 21,93

Ågerups Grafiska AB År 4 23,84 107,30 3,61 10,96 117,08 32,21

MAVAR/Leverera AB 5565467155 År 1 2,56 78,66 1,14 3,65 102,92 2,56

MAVAR/Leverera AB År 2 8,47 166,18 1,07 4,60 164,49 1,07

MAVAR/Leverera AB År 3 5,28 89,00 -6,60 -20,15 111,34 5,28

MAVAR/Leverera AB År 4 5,52 75,91 0,23 0,17 91,35 5,52

Skrufs Glasbruk AB 5565335519 År 1 -12,34 23,43 -5,60 -25,94 25,14 -11,82

Skrufs Glasbruk AB År 2 10,70 49,82 6,97 8,43 101,23 13,21

Skrufs Glasbruk AB År 3 50,93 134,44 34,03 25,85 207,32 55,42

Skrufs Glasbruk AB År 4 45,63 126,27 30,06 32,20 211,60 49,22

Stockholms Villaentreprenad AB 5565686101 År 1 -103,55 35,61 -11,41 -107,53 32,14 -103,55

Stockholms Villaentreprenad AB År 2 5,82 95,79 -6,68 -11,27 97,26 5,82

Stockholms Villaentreprenad AB År 3 27,66 84,69 69,57 28,14 84,69 30,25

Stockholms Villaentreprenad AB År 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modulhus i Åtvidaberg AB 5566263090 År 1 12,30 99,48 7,97 18,51 99,48 12,83

Modulhus i Åtvidaberg AB År 2 4,40 37,03 -5,60 -19,57 34,27 4,40

Modulhus i Åtvidaberg AB År 3 8,80 30,83 -2,77 -6,66 38,18 8,80

Modulhus i Åtvidaberg AB År 4 11,80 91,83 51,69 15,14 91,83 13,52

AL teknik i Kristdala AB 5565994349 År 1 -96,15 10,95 -8,04 -36,36 11,33 -96,15

AL teknik i Kristdala AB År 2 -43,54 7,89 -3,87 -34,17 9,96 -43,54

AL teknik i Kristdala AB År 3 -2,82 10,55 0,16 1,36 13,76 -2,82

AL teknik i Kristdala AB År 4 4,49 12,92 0,74 5,71 12,64 4,49

Lammhults CNC-Lego AB 5563249878 År 1 -13,55 35,75 -4,48 -25,62 118,18 -13,55

Lammhults CNC-Lego AB År 2 12,02 43,25 1,19 4,93 124,52 12,76

Lammhults CNC-Lego AB År 3 12,40 41,40 1,11 5,19 142,33 13,36

Lammhults CNC-Lego AB År 4 10,71 61,53 1,81 10,92 153,68 11,63  
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Bolagsnamn Org.nr År Sol KL RTG Du Pont Mod KL ARK

Richen International AB 5564879558 År 1 40,28 169,76 429,71 37,80 169,76 42,25

Richen International AB År 2 49,15 161,92 -2076,00 -66,80 161,92 49,15

Richen International AB År 3 63,89 231,77 23,52 2,31 209,48 64,76

Richen International AB År 4 64,51 191,86 -0,26 -0,10 132,08 65,20

SAF-T-Products i Göteborg AB 5565063087 År 1 -196,74 78,80 -16,27 -193,89 79,63 -196,74

SAF-T-Products i Göteborg AB År 2 6,59 77,08 -0,21 -2,81 77,08 6,59

SAF-T-Products i Göteborg AB År 3 6,70 65,13 -4,82 -15,47 65,30 6,70

SAF-T-Products i Göteborg AB År 4 4,97 64,60 1,04 7,79 64,60 4,97

Sportaffären i Ljungby AB 5566173398 År 1 8,20 24,79 -0,90 -3,55 32,75 8,20

Sportaffären i Ljungby AB År 2 17,40 24,35 3,63 14,35 28,07 18,45

Sportaffären i Ljungby AB År 3 11,56 30,51 1,41 4,95 52,11 11,87

Sportaffären i Ljungby AB År 4 14,72 25,51 3,28 3,29 41,74 15,01

Vici Consulting AB 5565988853 År 1 29,24 145,27 16,78 3,69 145,27 31,41

Vici Consulting AB År 2 47,90 205,57 14.67 1,67 205,57 51,35

Vici Consulting AB År 3 48,79 209,31 4,84 4,52 209,31 52,28

Vici Consulting AB År 4 57,55 258,97 25,22 13,97 258,97 61,48

CreActGroSwe AB 5565922019 År 1 4,88 10,09 1,41 0,87 16,59 4,88

CreActGroSwe AB År 2 69,21 809,26 9,43 56,96 809,26 69,21

CreActGroSwe AB År 3 19,58 264,63 -14,53 -52,96 277,96 19,58

CreActGroSwe AB År 4 58,19 438,18 -2,05 -1,21 516,28 62,70

Öresund FörvaltningsHusen AB 5565429312 År 1 10,82 204,62 0,27 -14,37 111,57 10,82

Öresund FörvaltningsHusen AB År 2 21,84 661,31 9,68 1,17 661,31 22,34

Öresund FörvaltningsHusen AB År 3 12,05 81,07 12,23 1,61 81,07 12,44

Öresund FörvaltningsHusen AB År 4 12,44 24,43 36,50 5,42 24,43 12,84

NCP Konvertering Aktiebolag 5564154127 År 1 0,93 79,46 -6,35 -6,45 81,34 0,93

NCP Konvertering Aktiebolag År 2 -1,58 80,89 2,39 3,69 88,29 -1,58

NCP Konvertering Aktiebolag År 3 -3,89 63,51 -2,29 -9,72 70,14 -3,89

NCP Konvertering Aktiebolag År 4 3,55 72,24 -3,17 -11,90 80,79 3,44

ProEngCo Permedyn AB 5565597373 År 1 -31,75 29,02 -12,39 -31,68 -20,51 -31,75

ProEngCo Permedyn AB År 2 2,71 35,26 -11,27 -15,86 -5,39 2,71

ProEngCo Permedyn AB År 3 47,69 120,21 173,64 9,85 120,21 47,69

ProEngCo Permedyn AB År 4 75,37 60,06 -94,96 -10,27 60,06 75,37

Stockholms Hingstdepå AB 5565852752 År 1 4,34 32,32 -60,18 -83,73 32,32 4,34

Stockholms Hingstdepå AB År 2 4,09 22,69 -177,60 -35,97 22,69 4,09

Stockholms Hingstdepå AB År 3 3,25 116,98 -26,69 -5,06 116,98 3,25

Stockholms Hingstdepå AB År 4 1,99 67,43 - -5,77 67,43 1,99

Libra AB 5564756566 År 1 -8,72 40,15 -14,27 -59,71 40,66 -8,72

Libra AB År 2 40,56 71,65 1,59 2,94 106,22 41,57

Libra AB År 3 44,79 58,47 4,31 7,03 58,47 45,51

Libra AB År 4 39,33 64,51 -1,37 -4,06 79,34 39,33  
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Bolagsnamn Org.nr År Sol KL RTG Du Pont Mod KL ARK

Ogolnon i Sundsvall AB 5565333985 År 1 -27,92 66,92 -1,19 -15,88 71,98 -27,92

Ogolnon i Sundsvall AB År 2 10,85 119,62 0,40 5,50 118,73 10,85

Ogolnon i Sundsvall AB År 3 -4,67 94,98 -1,30 -8,11 116,39 -4,67

Ogolnon i Sundsvall AB År 4 -9,24 113,41 -4,10 -31,06 117,02 -9,24

Viking Extern Säkerhet AB 5566091426 År 1 -16,23 87,10 -9,77 -17,58 87,10 -16,23

Viking Extern Säkerhet AB År 2 -20,56 89,92 -0,91 -14,29 89,92 -20,56

Viking Extern Säkerhet AB År 3 0,32 99,93 11,19 14,62 99,93 0,32

Viking Extern Säkerhet AB År 4 -66,29 56,76 - 168,04 56,76 -66,29

Västsvenska Fotolaboratoriet AB 5560760786 År 1 8,37 34,58 -0,45 -0,98 40,08 8,37

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 2 10,02 71,89 -2,44 -1,85 74,56 10,02

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 3 13,19 66,87 -4,22 -11,13 71,92 13,19

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 4 18,55 85,72 1,16 2,49 87,45 20,25

CARGRO AB 5562647346 År 1 83,21 576,14 -78,18 -23,19 562,79 53,72

CARGRO AB År 2 7,87 86,87 -269,70 -5,70 86,87 7,87

CARGRO AB År 3 30,49 81,23 -2,27 -1,82 81,23 32,57

CARGRO AB År 4 28,94 73,08 -19,44 -7,36 73,08 31,42

Chevrone Bil AB 5564383619 År 1 -0,96 53,16 -8,79 -13,40 47,03 -0,96

Chevrone Bil AB År 2 -4,69 57,75 -7,09 -13,09 56,89 -4,69

Chevrone Bil AB År 3 5,65 57,32 -0,24 -0,45 48,58 5,65

Chevrone Bil AB År 4 18,37 75,00 2,19 8,33 106,59 20,12

Interactive People Unplugged AB 5565818019 År 1 66,45 32,71 -55,75 -39,03 32,71 66,45

Interactive People Unplugged AB År 2 35,72 32,38 -4,58 -12,73 32,38 35,72

Interactive People Unplugged AB År 3 45,18 93,42 -33,50 -93,32 93,42 45,18

Interactive People Unplugged AB År 4 46,69 111,33 -128,75 -161,68 111,33 46,69

Rökvagn AB 5562462191 År 1 18,58 43,55 -6,83 -19,65 46,53 18,58

Rökvagn AB År 2 -4,19 51,36 -5,99 -12,35 55,52 -4,19

Rökvagn AB År 3 10,77 59,50 -15,09 -13,00 69,99 10,77

Rökvagn AB År 4 28,98 102,71 478,03 23,46 124,54 33,67

Swedish Plastic Center AB 5560694134 År 1 12,22 47,15 1,76 4,61 50,26 12,22

Swedish Plastic Center AB År 2 10,81 55,00 -2,76 -8,71 41,47 10,80

Swedish Plastic Center AB År 3 24,67 53,31 -2,21 -2,65 51,42 24,67

Swedish Plastic Center AB År 4 8,02 54,43 -5,30 -10,94 49,16 8,02

UVS Gymnasium i Kristianstad AB 5565881868 År 1 8,20 80,55 -83,49 -126,00 77,49 8,20

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 2 5,04 72,31 -4,14 -1,22 72,31 5,04

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 3 13,61 27,12 206,00 14,61 27,12 14,63

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 4 6,07 34,71 1,04 0,51 34,71 6,07

Repro Consult Jansson och de Mander AB 5564893849 År 1 17,25 30,59 27,57 11,13 62,99 18,60

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 2 17,39 88,37 10,34 6,92 109,33 18,21

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 3 15,81 71,36 16,42 34,53 99,69 16,43

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 4 20,48 62,70 7,22 28,57 81,91 22,19  
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Bilaga 5 – Omsättning och sektor för lyckade företag 

Bolagsnamn År Nettoomsättning Sektor

Aktiebolaget Tefco År 1  101 045 000 Tillverkningsindustri

Aktiebolaget Tefco År 2  105 543 000

Aktiebolaget Tefco År 3  122 546 000

Aktiebolaget Tefco År 4  123 517 000

Ba Juveler AB År 1  5 281 647 Tillverkningsindustrin

Ba Juveler AB År 2  5 362 965

Ba Juveler AB År 3  5 351 045

Ba Juveler AB År 4  7 125 786

Städbolaget Sydost AB År 1  9 495 884 Övrigt

Städbolaget Sydost AB År 2  8 095 667

Städbolaget Sydost AB År 3  7 181 302

Städbolaget Sydost AB År 4  5 384 347

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 1  17 270 861 Byggindustrin

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 2  6 238 233

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 3  1 853 343

Taxinge Invest i Nykvarn AB År 4  1 942 702

North Express AB År 1  6 105 892 Övrigt

North Express AB År 2  7 969 256

North Express AB År 3  8 404 809

North Express AB År 4  7 902 952

Gävle Järnvägsteknik AB År 1  122 244 602 Byggindustrin

Gävle Järnvägsteknik AB År 2  97 440 717

Gävle Järnvägsteknik AB År 3  92 288 766

Gävle Järnvägsteknik AB År 4  39 747 410

Jonas Ihreborn AB År 1  13 741 615 Tillverkningsindustri

Jonas Ihreborn AB År 2  13 456 211

Jonas Ihreborn AB År 3  14 272 206

Jonas Ihreborn AB År 4  16 144 452

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 1  14 636 531 Tjänstesektorn

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 2  13 251 559

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 3  6 938 668

Säkerhetsresurs i Stockholm AB År 4  5 864 288

Westerdahl & Partner AB År 1  13 690 853 Handel

Westerdahl & Partner AB År 2  13 749 479

Westerdahl & Partner AB År 3  18 052 190

Westerdahl & Partner AB År 4  11 771 543

Flogistone AB År 1  245 656 976 Tillverkningsindustri

Flogistone AB År 2  248 407 014

Flogistone AB År 3  52 855 457

Flogistone AB År 4  42 857 089  



 

XIV 

 

 Företagsrekonstruktioner 
Björkman & Kardebo 

 

   

 

Bolagsnamn År Nettoomsättning Sektor

CyberGene Aktiebolag År 1  6 392 367 Tillverkningsindustri

CyberGene Aktiebolag År 2  6 766 777

CyberGene Aktiebolag År 3  5 583 125

CyberGene Aktiebolag År 4  6 065 153

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 1  18 603 544 Övrigt

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 2  13 338 656

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 3  8 237 982

Södra Sunnerbo Åkeri AB År 4  7 841 670

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 1  24 146 063 Tillverkningsindustri

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 2  17 762 108

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 3  17 937 947

Aktiebolaget Dala Plåtteknik År 4  18 984 669

Mistral Gruppen AB År 1  40 998 993 Byggindustrin

Mistral Gruppen AB År 2  57 777 763

Mistral Gruppen AB År 3  77 580 572

Mistral Gruppen AB År 4  77 484 999

Stuckbema AB År 1  13 987 929 Byggindustrin

Stuckbema AB År 2  15 561 229

Stuckbema AB År 3  13 351 774

Stuckbema AB År 4  17 983 208

Aqua Terrena Aktiebolag År 1   2 774 Tillverkningsindustrin

Aqua Terrena Aktiebolag År 2   2 444

Aqua Terrena Aktiebolag År 3   3 194

Aqua Terrena Aktiebolag År 4  6 483 601

Direct2Internet Nordic AB År 1  16 460 053 Tillverkningsindustrin

Direct2Internet Nordic AB År 2  22 360 423

Direct2Internet Nordic AB År 3  21 852 113

Direct2Internet Nordic AB År 4  13 563 325

Markteknik Schakt & Transport i Åre AB År 1  87 360 740 Övrigt

Markteknik Schakt & Transport i Åre AB År 2  59 494 593

Markteknik Schakt & Transport i Åre AB År 3  48 909 215

Markteknik Schakt & Transport i Åre AB År 4  31 269 352

Mathias Dahlgren AB År 1  18 424 110 Tjänstesektorn

Mathias Dahlgren AB År 2  18 886 362

Mathias Dahlgren AB År 3  16 913 538

Mathias Dahlgren AB År 4  17 544 276

FemFast AB År 1  21 061 716 Övrigt

FemFast AB År 2  27 302 368

FemFast AB År 3  23 581 636

FemFast AB År 4  25 089 350  



 

XV 

 

 Företagsrekonstruktioner 
Björkman & Kardebo 

 

   

Bolagsnamn År Nettoomsättning Sektor

Lingbo Snickeri AB År 1  7 617 528 Tillverkningsindustrin

Lingbo Snickeri AB År 2  4 285 306

Lingbo Snickeri AB År 3  7 968 146

Lingbo Snickeri AB År 4  4 134 245

Loth Förvaltning AB År 1  9 786 704 Handel

Loth Förvaltning AB År 2  10 629 469

Loth Förvaltning AB År 3  9 791 481

Loth Förvaltning AB År 4  5 352 207

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 1  9 858 281 Handel

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 2  12 993 196

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 3  13 440 324

Lysekils Bok & Kontorshandel AB År 4  14 550 491

Rönnbloms Tanktransporter AB År 1  7 729 675 Övrigt

Rönnbloms Tanktransporter AB År 2  6 707 980

Rönnbloms Tanktransporter AB År 3  5 252 784

Rönnbloms Tanktransporter AB År 4  3 981 702

Snickar-Per AB År 1  42 097 957 Tillverkningsindustrin

Snickar-Per AB År 2  40 875 585

Snickar-Per AB År 3  44 344 827

Snickar-Per AB År 4  40 151 758

Softronic Vendel AB År 1  11 137 179 Handel

Softronic Vendel AB År 2  12 327 434

Softronic Vendel AB År 3  16 105 096

Softronic Vendel AB År 4  12 481 568

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 1  2 312 017 Övrigt

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 2   998 132

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 3  1 434 402

GE Restaurangfastigheter i Sverige AB År 4  11 115 337

Peges i Ljusdal AB År 1  39 649 321 Tillverkningsindustrin

Peges i Ljusdal AB År 2  95 761 034

Peges i Ljusdal AB År 3  47 160 691

Peges i Ljusdal AB År 4  51 914 435

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 1  4 599 625 Tjänstesektorn

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 2  4 280 987

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 3  4 142 538

Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB År 4  3 863 996

Percy & Malin Ranebjörk AB År 1  12 073 843 Övrigt

Percy & Malin Ranebjörk AB År 2  13 646 497

Percy & Malin Ranebjörk AB År 3  15 021 979

Percy & Malin Ranebjörk AB År 4  13 855 739  
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Bilaga 6 – Omsättning och sektor för misslyckade företag 

Bolagsnamn År Nettoomsättning Sektor

Arninge Plast och Produktion AB År 1  12 125 736 Tillverkningsindustrin

Arninge Plast och Produktion AB År 2  13 166 683

Arninge Plast och Produktion AB År 3  20 238 722

Arninge Plast och Produktion AB År 4  14 692 277

Arturs VVS Konsult AB År 1  95 780 505 Byggindustrin

Arturs VVS Konsult AB År 2  34 653 677

Arturs VVS Konsult AB År 3  29 108 723

Arturs VVS Konsult AB År 4  31 153 104

Go Fish in Sweden AB År 1  6 272 424 övrigt

Go Fish in Sweden AB År 2  4 870 060

Go Fish in Sweden AB År 3  9 513 809

Go Fish in Sweden AB År 4  12 587 153

Ågerups Grafiska AB År 1  24 810 671 Övrigt

Ågerups Grafiska AB År 2  25 228 520

Ågerups Grafiska AB År 3  25 751 406

Ågerups Grafiska AB År 4  24 394 012

MAVAR/Leverera AB År 1  18 507 775 Handel

MAVAR/Leverera AB År 2  12 371 647

MAVAR/Leverera AB År 3 13 578 786

MAVAR/Leverera AB År 4 16 844 738

Skrufs Glasbruk AB År 1  15 128 080 Tillverkningsindustrin

Skrufs Glasbruk AB År 2  8 837 020

Skrufs Glasbruk AB År 3 6 056 010

Skrufs Glasbruk AB År 4 5 185 441

Stockholms Villaentreprenad AB År 1  23 441 129 Byggindustrin

Stockholms Villaentreprenad AB År 2  15 082 652

Stockholms Villaentreprenad AB År 3 10 669 827

Stockholms Villaentreprenad AB År 4 0

Modulhus i Åtvidaberg AB År 1  55 339 192 Tillverkningsindustrin

Modulhus i Åtvidaberg AB År 2  27 050 645

Modulhus i Åtvidaberg AB År 3  23 130 790

Modulhus i Åtvidaberg AB År 4  18 945 438

AL teknik i Kristdala AB År 1  3 575 791 Övrigt

AL teknik i Kristdala AB År 2  3 489 230

AL teknik i Kristdala AB År 3  3 195 455

AL teknik i Kristdala AB År 4 2 897 017

Lammhults CNC-Lego AB År 1  12 482 221 Tillverkningsindustrin

Lammhults CNC-Lego AB År 2  10 983 264

Lammhults CNC-Lego AB År 3  18 084 349

Lammhults CNC-Lego AB År 4 19 454 395  
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Bolagsnamn År Nettoomsättning Sektor

Richen International AB År 1  4 175 239 Tjänstesektor

Richen International AB År 2  1 399 038

Richen International AB År 3  2 353 447

Richen International AB År 4 1 803 282

SAF-T-Products i Göteborg AB År 1   985 718 Handel

SAF-T-Products i Göteborg AB År 2   598 272

SAF-T-Products i Göteborg AB År 3  1 078 605

SAF-T-Products i Göteborg AB År 4 1 705 217

Sportaffären i Ljungby AB År 1  4 368 372 Handel

Sportaffären i Ljungby AB År 2  3 615 575

Sportaffären i Ljungby AB År 3  3 693 210

Sportaffären i Ljungby AB År 4 2 384 691

Vici Consulting AB År 1  1 169 870 Tjänstesektor

Vici Consulting AB År 2   313 927

Vici Consulting AB År 3  1 100 594

Vici Consulting AB År 4 941 450

CreActGroSwe AB År 1  5 419 295 Handel

CreActGroSwe AB År 2   38 601

CreActGroSwe AB År 3   34 000

CreActGroSwe AB År 4   59 500

Öresund FörvaltningsHusen i Västra Hamnen AB År 1  2 739 915 Byggindustrin

Öresund FörvaltningsHusen i Västra Hamnen AB År 2  3 838 452

Öresund FörvaltningsHusen i Västra Hamnen AB År 3 3 994 597

Öresund FörvaltningsHusen i Västra Hamnen AB År 4 3 925 865

NCP Konvertering Aktiebolag År 1   13 067 Övrigt

NCP Konvertering Aktiebolag År 2   28 845

NCP Konvertering Aktiebolag År 3 20858

NCP Konvertering Aktiebolag År 4 20341

ProEngCo Permedyn AB År 1   328 122 Tillverkningsindustrin

ProEngCo Permedyn AB År 2  3 309 123

ProEngCo Permedyn AB År 3 2 149 132

ProEngCo Permedyn AB År 4 371 379

Stockholms Hingstdepå AB År 1  1 308 248 Övrigt

Stockholms Hingstdepå AB År 2  1 594 029

Stockholms Hingstdepå AB År 3 2 414 887

Stockholms Hingstdepå AB År 4 99 165

Libra AB År 1  8 735 822 Tillverkningsindustrin

Libra AB År 2  13 441 198

Libra AB År 3  9 900 746

Libra AB År 4 8 401 995
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Bolagsnamn År Nettoomsättning Sektor

Ogolnon i Sundsvall AB År 1  43 265 201 Handel

Ogolnon i Sundsvall AB År 2  46 649 744

Ogolnon i Sundsvall AB År 3  56 227 137

Ogolnon i Sundsvall AB År 4 89 253 330

Viking Extern Säkerhet AB År 1  8 547 630 Tjänstesektor

Viking Extern Säkerhet AB År 2  8 366 091

Viking Extern Säkerhet AB År 3  3 725 786

Viking Extern Säkerhet AB År 4   213 214,0

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 1   64 336 Övrigt

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 2   64 753

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 3   87 902

Västsvenska Fotolaboratoriet AB År 4 113 919

CARGRO AB År 1  2 218 757 Övrigt

CARGRO AB År 2  1 014 983

CARGRO AB År 3  5 581 967

CARGRO AB År 4  2 413 578

Chevrone Bil AB År 1  92 287 413 Tjänstesektor

Chevrone Bil AB År 2  51 216 918

Chevrone Bil AB År 3  29 121 863

Chevrone Bil AB År 4  23 962 975

Interactive People Unplugged AB År 1  9 746 366 Tjänstesektor

Interactive People Unplugged AB År 2  10 468 291

Interactive People Unplugged AB År 3  4 818 567

Interactive People Unplugged AB År 4  4 977 853

Rökvagn AB År 1  109 324 823 Övrigt

Rökvagn AB År 2  125 634 127

Rökvagn AB År 3  92 424 290

Rökvagn AB År 4  77 028 511

Swedish Plastic Center AB År 1   98 003 Tillverkningsindustrin

Swedish Plastic Center AB År 2   79 584

Swedish Plastic Center AB År 3   48 020

Swedish Plastic Center AB År 4   69 927

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 1  3 489 928 Tjänstesektor

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 2  3 362 693

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 3  2 287 937

UVS Gymnasium i Kristianstad AB År 4   494 652

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 1  2 073 221 Tillverkningsindustrin

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 2  2 410 156

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 3  2 537 393

Repro Consult Jansson och de Mander AB År 4  2 347 231  
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Bilaga 7 – Branschmedian lyckade företag 



 

XX 

 

 Företagsrekonstruktioner 
Björkman & Kardebo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXI 

 

 Företagsrekonstruktioner 
Björkman & Kardebo 

 

   

Bilaga 8 – Branschmedian misslyckade företag 
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