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Nyckelord: framgångsfaktorer, företagsvärdering, förvärv, konkurs, 

konkursbo  
 
Syfte:  Syftet är att utveckla en modell för värdering av företag i 

konkurs och där avsikten är att driva företaget vidare 
efter genomförd konkurs. 

 
Metod: Vår uppsats grundar sig främst på empirin och kan 

därför sägas ha en induktiv ansats. Vi har använt oss av 
kvalitativa metoder där vi har intervjuat personer som 
har god kännedom om företagsvärdering samt 
nyckelpersoner hos två företag. Företagen har båda gått i 
konkurs samt köpts i sin helhet för fortsatt drift. Med 
hjälp av intervjuerna har vi tagit fram en modell över 
framgångsfaktorer för värdering av konkursbo och den 
fortsatta driften.  

 
Slutsatser: Våra intervjuer visar på fem hörnstenar för att man skall 

kunna göra ett förvärv av ett konkursbo och sedan driva 
det vidare med lyckat resultat. Man behöver kunskap 
och främst tre sorters kunskap. Det handlar om bransch, 
ekonomisk och juridisk kunskap. Man behöver kapital 
både till förvärvet men även till den fortsatta driften. Sen 
behöver man även kunna planera både på lång sikt vad 
det gäller strategi och målsättningar men även på kortare 
sikt och då främst genom att skapa förändringar i 
företaget och ändra på det som var dåligt. Den sista 
hörnstenen är det personliga engagemanget som behövs 
för att kunna vända ett företags dåliga utveckling som 
gav upphov till konkursen. 
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Abstract 
 
 
 
 
Title: Valuation of bankruptcy’s estate 
 
Date: 2004-03-01 
 
Course: Master thesis in business and administrations, 10 

Swedish credits (15 ECTS) 
 
Author: Magnus Johansson, Björn Petersson and Tony Svensson 
 
Advisor: Carl R Hellberg and Jan E Persson 
 
Key words: key success factors, company valuation, acquisition, 

bankruptcy, bankruptcy’s estate   
 
Purpose:  The purpose with this thesis is to develop a model that 

helps with the valuation of a bankrupt company were the 
purpose is to run the company in the future  

 
Methodology: Our thesis uses an inductive approach because it is based 

on the empires. We have used a qualitative methodology 
were we have interviewed people with god knowledge in 
company valuation and key persons at two companies. 
Both companies have gone bankrupt and later been 
purchased at a whole. With the help of the interviews we 
have developed a model of the key success factors that 
leads to a successful acquisition of a bankruptcy’s estate 
and the future run of the company. 

 
Conclusions: Our interviews show five cornerstones for successfully 

making an acquisition of a bankruptcy’s estate and then 
running the company with god results. You need 
knowledge and especially these three types of 
knowledge. We are taking about knowledge of the 
industry, business knowledge and legal knowledge. You 
need capital both for the acquisition and for the future 
run of the company. You also need planning skills both 
for the long run, when it comes to strategical planning 
and goal setting, and the short run when it comes to 
changing the bad things in the company. The last 
cornerstone is the need of personal enthusiasm in 
changing the company’s bad development that made the 
bankruptcy possible. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
Inledningskapitlet presenterar grunderna för uppsatsen och består av en beskrivning 
av bakgrunden. Efter det har vi en diskussion över problematiseringen. Avslutningsvis 
i det inledande kapitlet presenteras syftet, målgrupp, avgränsningar och uppsatsens 
disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Går det att tjäna pengar på att köpa konkursbo? Det var den frågan som vi tänkt oss att 
besvara genom vårt uppsatsskrivande denna höst. Massor av svenska företag går i 
konkurs varje år. Bara under 2003 års första nio månader gick 6934 st. företag i 
konkurs.1 Om vi skulle komma fram till ett svar på frågan ovan skulle vi kunna tjäna 
pengar. Många av företagen som går i konkurs har nämligen bra affärsidéer och har 
potential till att tjäna pengar men ledningen kanske inte lyckats så väl. Vi upptäckte 
emellertid ganska snart att frågan inte var fullt så enkel att besvara och att det inte går 
att generellt svara ja eller nej. Vi kom fram till att det finns ytterligare aspekter som är 
viktiga att ta hänsyn till. Ganska snart fick vi därför förändra vårt sätt att angripa 
frågan och ha en mer omfattande och vid syn på den. Vi skulle besvara frågan, vägen 
dit skulle bara bli lite krokigare än vi först befarat. Men, det skulle också betyda att vi 
fick fram ett resultat som skulle vara tillämpbart på många olika sorters företag och 
inte endast kunde hänföras till våra fallföretag. 
 
Bakgrunden till att det finns möjligheter till affärer på konkursbo är konkurslagens 
utformning om att förvaltaren på ett effektivt sätt skall avveckla bolagets verksamhet 
genom att sälja ut de delar som är värdefulla. Med dessa pengar skall sedan 
borgenärerna betalas. Ofta skall det gå fort och det får inte kosta för mycket att 
avveckla boet. Delarna säljs många gånger genom anbud och förvaltaren har inte alltid 
tid att vänta på ett bättre bud. Här kommer möjligheterna in, kan man agera snabbt och 
på ett affärsmässigt sätt vid en konkurs, så finns möjligheterna till en bra affär. 
 
Efter att ha läst magisterkursen i redovisning med inriktning på företagsvärdering 
kände vi att vi hade goda kunskaper inom värderingsområdet. Kursen behandlade dock 
mestadels stora företag med informationsrika årsredovisningar. De konkursbo som vi 
tänkt oss värdera var mindre företag med relativt knapphändig information i sina 
årsredovisningar. Siffermässigt var det inte så annorlunda, detta är ju reglerat enligt 
ÅRL, men de beskrivande elementen som finns hos de större företagen med målande 
beskrivningar av marknader, strategier och framtidstro, är antingen mycket 
knapphändiga eller saknas helt hos mindre företag. Vi skulle därför vara tvungna att 

                                                 
1 www.itps.se/statistik/Manadsmed_nov.xls 
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söka den informationen genom intervjuer och egen research. Vi trodde också att våra 
värderingar av mindre företag skulle bli annorlunda jämfört med de vi gjort på kursen. 
Dels i det sätt vi lade upp analyserna, vilka faktorer som var viktiga och vilka modeller 
som används. I efterhand så vet vi bättre. Analyserna skiljer sig inte så mycket åt och 
inte heller de modeller som används. Snarare är det, som vi precis nämnde, 
tillvägagångssättet som är annorlunda, de intervjuer som vi gjort för uppsatsen tror vi 
inte skulle vara så lätta att få till i de större företagen, tidigare ägare, ny ägare, revisor 
etc. Vi har också fått gräva djupare efter information och i större omfattning bilda oss 
en egen uppfattning. Analyser i större företag har en tendens att alltid starta och 
avslutas i årsredovisningen. Den kritiska granskningen blir lidande. I mindre företag 
får vi information från fler håll och således blir analysen också mer reliabel.  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
I uppsatsens inledningsskede var syfte och problem ganska självklara, vi värderar ett 
konkursbo och jämför det med vad förvaltaren fick för rörelsen, jämför det med 
företagens ekonomiska ställning idag och ser om det gått att tjäna pengar. Efter lite 
diskussioner fram och tillbaka samt intervjuer med inblandade parter visade det sig, 
precis som vi nämnde i bakgrunden, att det inte var så lätt. Köparna av de konkursbo 
som vi undersökte hade starka band till varför de köpt just dessa konkursbo och 
således var det ingen slump eller hopp om snabba affärer. De nämner också att det inte 
var frågan om något klipp rent affärsmässigt och att det kommer att ta ett par år innan 
de vet om det var en god affär. När vi insåg detta förstod vi än mer att det inte fanns 
något generellt rätt eller fel vid värdering utan det krävdes närmare analys. Vi ändrade 
då fokus på vår uppsats till att mer omfatta hur man arbetar med konkursbovärdering 
och vilka aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till. 
 
Vilka aspekter var då viktiga vid konkursbovärdering och vilka aspekter skall man 
särskilt beakta med hänsyn till konkursen. Hur stod sig företaget ekonomiskt sett innan 
konkursen, lönsamhet, orderingång och marknadssituation? Vilken var den egentliga 
orsaken till konkursen och hur kommer det att påverka verksamheten i framtiden? Går 
maskinparken att använda, rörelsekapitalbehov osv. Alla dessa faktorer spelar in i 
värderingen och är viktiga att ta hänsyn till.  
 
Många frågor restes och vi kom underfund med att det bästa skulle vara att illustrera 
helheten för värderingen med en modell. Modellen skulle innefatta alla aspekter som 
var betydelsefulla vid konkursbovärdering och för dess fortsatta drift. 
 
Vi hade också funderingar kring att göra proforma redovisningar på konkursboets 
nuvarande ekonomiska situation. Den idén gick också förlorad p.g.a. att intervjuerna 
pekade i en helt annan riktning. Inte någon påstod att det var väsentligt med företagets 
tidigare balansstatus. Verkligheten stämmer ju inte alltid överens med vad som är 
bokfört i företaget. Vissa poster kan vara värda långt mer än vad bokfört värde anger, 
andra poster helt tvärtom. I värderingsproblematiken fick vi hjälp av vår intervju med 
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revisorn som förklarade för oss hur vi skulle tackla problemen med skillnaden mellan 
bokfört värde och verkligt värde.  
 
Ett annat sätt att se på värderingsproblematiken med konkursbo är om vi istället jämför 
med hur vi värderar ett företag som är solvent. Vilka olikheter avseende värdering 
skulle uppstå. Om företaget har god avkastning och är stabilt rent finansiellt så kan 
man förmoda att det fortsätter så ett par år. Vi tror därför att den största skillnaden är 
att det solventa företaget vill ha ersättning för framtida vinster och utdelningar som 
skall göras. I ett konkursbo finns inget som tyder på att företaget har visat bra resultat 
och givit avkastning. Att det skulle inträffa i framtiden är därför otroligt. Hade 
företaget givit god avkastning men ändå gått i konkurs så hade ägaren förmodligen 
räddat det på annat sätt.   
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att utveckla en modell för värdering av företag i konkurs och där avsikten är 
att driva företaget vidare efter genomförd konkurs. 
 
 

1.4 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig till studenter, lärare och andra som intresserar sig för det 
praktiska arbetet med företagsvärdering. Även de som tycker det är intressant med 
konkurser och vad som händer vid en konkurs tror vi kommer att uppskatta denna 
uppsats. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
I vår uppsats har vi valt att titta på två företag. De företag vi har valt ut är tillverkande 
företag som har en omsättning på mellan 10-30 miljoner kronor. Detta för att företagen 
skall vara något så när lika varandra så att en jämförelse kan göras. Tillverkande 
företag har också lite substans i sig vad det gäller lager, materiella 
anläggningstillgångar, inventarier osv. vilket vi trodde skulle göra det lite lättare när 
man skall värdera dem. 
 
Ytterligare kriterier vi gick efter när vi valde företag var att företaget såldes som en 
helhet och inte slaktades vid en försäljning. Detta för att vi ville att verksamheten skall 
stå i fokus och inte värdet på enskilda tillgångar.   
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1.6 Disposition 
 
  Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel redogör vi för de val vi gjort under arbetets gång. Vi 
beskriver uppsatsens metod, det praktiska tillvägagångssättet samt 
det vi gjort för att få en högre kvalitet i undersökningen.  

  
  Kapitel 3: Konkursprocessen 

Kapitlet innehåller en övergripande genomgång av den process som 
ett företag som går i konkurs genomgår.  

  
  Kapitel 4: Företagsvärdering 

I detta kapitel redogörs för teori om företagsvärdering. Även de 
intervjuer som gjorts med personer som har inblick i den praktiska 
företagsvärderingen redogörs här. Inriktningen är på privata 
aktiebolag och speciella faktorer som har med värdering av 
konkursbo att göra.  

     
  Kapitel 5: Otto-Verken 

Kapitlet innehåller synpunkter och aspekter som olika intressenter 
till Otto-Verken som vi intervjuade bidrog med i undersökningen.  

 
  Kapitel 6: NIHAB 

Här presenteras de intervjuer som gjordes med intressenter till 
NIHAB och synpunkter och aspekter som vi därmed erhöll. 

 
  Kapitel 7: Analys 

Kapitlet innehåller en analys med fokus på att utreda hur man går 
tillväga för att värdera ett konkursbo och vilka aspekter som speciellt 
skall tas hänsyn till. Vi har framförallt utgått ifrån det empiriska 
material vi erhållit genom våra intervjuer. Vi har dessutom integrerat 
teorin för att få en helhetsbild över värderingproblematiken. I slutet 
av kapitlet har vi konstruerat en modell över framgångsfaktorer för 
värdering av konkursbo och den fortsatta driften. 

 
  Kapitel 8: Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån den analys som 
genomförts i undersökningen. Kapitlet avslutas därefter med förslag 
till vidare forskning. 

 

Metod 

Teori 

Teori och 
empiri 

Empiri 

Empiri 

Slutsatser 

Analys 
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2 Metod 
 
 
 
 
I nedanstående kapitel redogör vi för hur vi har gått till väga när vi har genomfört vår 
undersökning. Vi presenterar vilken vetenskapliga ansats vi har valt samt hur vi har 
gått tillväga med vår empiriska studie.     
 
 

2.1 Referensram 
 
Referensramen kan sägas utgöra gränsen för vad som präglar en studie. Inom den 
ligger sådana aspekter som författarnas egna erfarenheter, utbildning, värderingar, 
normer och fördomar. Då en uppsats blir till är det dessa aspekter som bildar 
angreppssätt för uppsatsen. Genom att vara medveten om detta faktum är det möjligt 
att förhålla sig kritisk inte bara till andra källor utan även till sin egen förmåga att tolka 
dem på ett objektivt sätt. 
 
Samtidigt kan vi genom att klargöra våra egna värderingar och normer åtminstone 
göra det möjligt för läsaren att ta hänsyn till detta vid bedömningen av, i detta fall, 
uppsatsen. I vårt fall skulle exempelvis det att vi som har arbetat med denna uppsats 
samtliga är män som har en akademisk bakgrund från Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet där vi alla har fördjupat oss inom företagsekonomin och då specialiserat oss 
på redovisning kunna vara ett hinder för objektiviteten.  
 
Referensramar och värderingar påverkar redan i problemidentifieringsfasen, då man 
inte bara väljer något man tycker är intressant utan samtidigt väljer bort andra aspekter 
som kanske i förlängningen hade kunnat visa sig vara av större vikt än de man valde 
att fokusera på.2 Även i insamlingen av empiriska data är vår referensram en 
begränsning då vi i exempelvis en intervjusituation omöjligen kan ställa frågor som 
täcker alla aspekter av ett fenomen, utan väljer de frågor vi tror eller anser vara de 
viktigaste. Hur vi sedan tolkar svaren är naturligtvis viktigt, men kan inte ändra det 
faktum att vi redan när vi ställde frågan helt diskvalificerat vissa svar.3  
 
Men vi som har arbetat med uppsatsen har även olikheter då vi alla är unika individer 
där skillnader i bakgrund, uppväxt och fördomar spelar in. Våra skilda erfarenheter har 
vi delat med oss till varandra. På så vis hoppas vi också, förutom att det är utvecklande 
för oss personligen, att nya synvinklar har tillkommit. Våra individuella skillnader ser 
vi som en möjlighet som berikat vårt arbete. Även om vi utan tvekan har ambitionen 
att vara objektiva i vår studie är vi ändå fullt medvetna om att det inte går att frigöra 
sig från fördomar då de är socialt grundade subjektiva uppfattningar4. Därför inser vi 

                                                 
2 Andersen, I, Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod, s. 36ff 
3 Andersson, B-E, Som man frågar får man svar, s. 73ff 
4 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 95 
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att vi inte kan bortse från den roll som våra fördomar och värderingar inverkar på det 
slutgiltiga resultatet.  
 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
 
De två vanligaste vetenskapliga ansatserna är induktion och deduktion. De kallas även 
upptäckarens väg respektive bevisandets väg. Vid deduktion går forskningen från teori 
till empiri och utifrån generella principer dras slutsatser om enskilda fall. Ansatsen har 
ofta en hypotesprövning som utgångspunkt, vilket innebär att forskaren i förväg har en 
uppställd teori/modell om verkligheten. Denna teori/modell prövas sedan empiriskt. 
Dessa empiriska undersökningar kan därefter antingen stärka (verifiera) eller försvaga 
(falsifiera) teorin/modellen. Tvärtemot deduktion utgår induktion från empirin. Det 
induktiva angreppssättet innebär att forskaren med så liten teoretisk förförståelse som 
möjligt närmar sig empirin och jämför den sedan med befintlig teori. En induktiv 
ansats utgår ifrån en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i 
samtliga dessa också är generellt giltigt.5  
 
I vår studie har vi utgått ifrån empirin vilket skulle tyda på att vi har använt oss av en 
induktiv ansats. Vi vill med hjälp av empiriska intervjuer av två företag kunna skapa 
en modell över de framgångsfaktorer som är viktiga vid en värdering av ett konkursbo 
och i dess fortsatta drift som ett nytt företag.  
 
 

2.3 Handgripligt angreppssätt 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi rent praktiskt har arbetat för att 
uppfylla syftet med vår uppsats. Undersökningsmetoden och förfarandet kring 
insamlingen av information och data påverkar hur vårt resultat kommer att se ut, samt 
dess trovärdighet. 
 
 

2.3.1 Sekundärdata 
 
Givet vår bristfälliga förförståelse om konkurser och den process företag går igenom 
vid en konkurs var det viktigt att redan i ett tidigt skede läsa in oss på den information 
som fanns tillgänglig. För framtagandet av relevant litteratur har vi främst använt oss 
av Lunds Universitets databaser. Detta har både handlat om böcker och gamla 
uppsatser. När det gäller litteratur om företagsvärdering så har vi alla tre gått 
magisterkursen i företagsvärdering och där fick vi en riklig litteraturlista med 
användbara böcker inom ämnet. 
 

                                                 
5 Patel, R & Tebelius, U, Grundbok i Forskningsmetodik. Kvalitativt och 
  kvantitativt, s. 17 
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Vi har även hittat material via sökningar på Internet. Vi har främst använt oss av 
Statistiska Centralbyråns hemsida. Via länkar från deras hemsida har vi bland annat 
kommit vidare till Institutet för Tillväxtpolitiska Studiers hemsida. Detta institut har 
det officiella uppdraget att sköta statistiken över antalet ackord och konkurser i 
Sverige.  
 
Vi har även fått ta del av mycket användbart material om de företag vi velat studera 
tack vare den kontakt vi skapat med konkursförvaltaren Ola Sellert. Materialet har 
bestått av gamla årsredovisningar, bouppteckningar och förvaltningsberättelser. Detta 
material har gett oss en värdefull inblick i hur det verkligen ser ut och fungerar när en 
konkursprocess tar vid.  
 
 
2.3.2 Kvalitativa metoder 
 
Det finns två typer av metoder enligt vilket man kan angripa det problem som ska 
undersökas. I en kvalitativ metod används mjukdata som ska hjälpa till att skapa en 
djupare förståelse av det problem som undersöks. I den kvalitativa metoden har man 
en närhet till informationskällan, vilket vanligen sker genom djupintervjuer. Tanken är 
att skapa en helhet i vilket det aktuella problemet återfinns. Den andra metoden är 
kvantitativ metod och i den används hårddata, det vill säga siffror och statistik, i syfte 
att kunna generalisera sina resultat.6   
 
Då vi vill undersöka hur våra intervjuobjekt har uppfattat och praktiskt gått till väga i 
olika situationer både vid konkurs och vid köp av konkursbo tyckte vi att den 
kvalitativa metoden passade oss utmärkt. Detta gör oss mer flexibla samt att med en 
kvalitativ metod kan vi titta närmare på faktorer så som underliggande orsaker, 
komplexa resonemang, känslor och attityder vilket gör det möjligt att få en helhetssyn 
på det vi vill undersöka.  
 
En kvalitativ metod har en hel del förtjänster och kan hjälpa till att finna flera 
intressanta aspekter. Denscombe behandlar några fördelar som är intressanta att 
beakta. Datamaterialet är förankrat i verklighetens sociala villkor, möjligheterna att de 
blir skrivbordsteorier är små. Kvalitativ forskning är detaljerad och djupgående och 
kan på ett bra sätt hantera invecklade situationer och nyanser. Det finns också en 
tolerans för de tvetydigheter och motsägelser som inryms i den sociala tillvaron.7 
 
Naturligtvis finns det även vissa nackdelar och risker som Denscombe menar att man 
som forskare måste beakta i kvalitativ forskning. Eftersom data samlas in via relativt 
få enheter kan det vara svårt att fastställa hur representativ informationen är. Jaget får 
stor betydelse för tolkning och analys av data och det gäller att man är medveten om 
detta i forskningsarbetet. Ytterligare en risk är att betydelsen av insamlat material 
dekontextualiseras vilket betyder att man vid kodningen lyfter ut sekvenser eller 
meningar ur sitt sammanhang. Detta kan göra att man tappar helhetsbilden eller rent av 

                                                 
6 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 13ff 
7 Denscombe, M, Forskningshandboken, s. 243ff 
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förvränger betydelsen av ett uttalande. Här gäller det även att man inte förenklar 
materialet i strävan efter att komma fram till generella slutsatser, verkligheten är 
komplicerad och även det som ”inte passar in” måste tas med i arbetet.8 
 
 
2.3.3 Urval 
 
Urvalet av undersökningspersoner är avgörande för resultatet av vår undersökning då 
fel personer kan leda till att den blir oanvändbar. Urvalet bör inte ske slumpmässigt 
utan övervägas noga och ske utifrån medvetet formulerade kriterier.9 Dock kunde inte 
vi göra ett aktivt urval eftersom vi var tvungna att invänta att de konkursförvaltare som 
vi tagit kontakt med skulle förse oss med ett antal konkursbo som var lämpliga för vår 
undersökning. Trots att vi kontaktade ett antal konkursförvaltare i Skåne, bl.a Ola 
Sellert på Ackordscentralen, Leif Ljungholm och Marianne Uesson på Wistrand 
Advokatbyrå, Staffan Anderberg på Anderbergs Advokatbyrå, Bo Ahlenius och Bo 
Svensson på Glimstedt i Lund, Anders Persson advokatbyrå i Landskrona, Hans 
Lindell på Konkursförvaltarkollegiet, så var det bara Ola Sellert på Ackordscentralen 
som visade riktigt intresse för vår uppsats och skickade förslag på konkursbo till oss. 
De övriga hittade helt enkelt inte bolag. En annan svårighet var att inte alla som var 
inblandade i dessa konkurser ville ställa upp och bli intervjuade eller helt enkelt inte 
hade tid, detta hände när vi kontaktade de som köpte konkursboet efter Lindells 
konditori i Landskrona.   
 
Vår avsikt var att med hjälp av intervjuerna samla in data som vi sedan kunde tolka. 
Dock kan detta leda till att resultatet blir något subjektivt. Urvalet bör därför vara 
brett, så att detta problem kan undvikas i möjligaste mån10. Eftersom vi efter ett antal 
påstötningar ändå inte fick några förslag på konkursbo skickade till oss inriktade vi oss 
bara på de företag som konkursförvaltare Ola Sellert skickade till oss.  
 
 
2.3.4 Intervjuer 
 
För att riktigt lära känna de företag som vi vill undersöka har vi valt att intervjua ett 
antal personer som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de 
företeelser vi undersöker. För att få lite olika perspektiv på företagen har vi valt ut 
personer med olika funktioner samt olika relationer till företaget.  
 
Ett problem var att vi dels kände att vi behövde kontakta våra intervjupersoner så snart 
som möjligt för att få en bättre bild över företaget, dels ville vi ha en acceptabel nivå 
av förkunskap för att kunna ställa relevanta frågor. Vi har inte använt oss av några 
manualer i våra intervjuer utan försökt föra en dialog med våra intervjupersoner och 
försökt få dem att självständigt redogöra för deras syn och åsikter om företaget de var 

                                                 
8 Denscombe, M, Forskningshandboken, s. 243ff 
9 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 101 
10 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 104  
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aktiva i. Givetvis har vi styrt samtalen i den riktning vi önskat, men försökt att påverka 
dem i minsta möjliga mån. Detta för att kunna notera deras ordval och formuleringar 
för att identifiera var tyngdpunkten legat och vad de tycker varit viktigast. 
 
Holme och Solvang menar att det ofta är ”bra att framstå som en engagerad men 
något naiv och ovetande forskare” och att ”det sistnämnda är inte särskilt svårt för de 
flesta.”11 Samtidigt krävs att man måste ”förstå och följa upp de problemområden som 
den intervjuade berättar om, för att få fram intressanta och viktiga fakta” 12. Vi valde 
därför att genomföra huvuddelen av våra intervjuer först när vi kände oss tillräckligt 
inlästa för att kunna föra en dialog med våra intervjupersoner. 
 
En viktig förutsättning för att få ärliga och spontana svar på sina frågor är att det finns 
en tillit mellan intervjuare och intervjuperson. För att uppnå denna tillit ska intervjun 
bygga på att den intervjuade frivilligt medverkar i intervjun och att han eller hon får 
tydlig information om varför intervjun genomförs och hur uppgifterna kommer att 
användas.13 Detta har vi tagit fasta på och skriftligen, via e-post och telefon, 
informerat våra intervjupersoner om vilka vi är och varför vi valt att intervjua dem.  
 
 

2.4 Källkritik 
 
Data som används för studien måste vara relevant och utgå från frågeställningen. Trots 
att vår strävan har varit att ge en helhetsbild av det fenomen vi studerat, är vi på det 
klara över att vi gjort en sållning av allt material vi fått tillgång till och därmed fått ett 
systematiskt skevt material. Det är svårt att avgöra om datamaterialet är riktigt och 
objektivt men det ingår i forskningsprocessen att kritiskt granska informationens 
ursprung, tillkomst och användbarhet.14  
 
Den sekundärdata som vi har tagit fram i form av dokument och skrivet material kan 
vara lika användbar som primärdata. För att få en så objektiv data som möjligt har 
jämförelser gjorts mellan materialen. Detta är svårare att göra med intervjuer då mer 
subjektiva värderingar har fått större genomslag15. Att ha så aktuella källor som 
möjligt samt att man försöker samla in så många som möjligt skapar en trovärdighet 
för ens data. De senaste upplagorna har hela tiden eftersträvats då ny information kan 
ha tillkommit som författaren vill dela med sig av. Det finns dock inte bara fördelar 
med skrivet material. En nackdel med dessa data är att den inte varit ämnad för vår 
uppsats utan skrivits utifrån helt andra förutsättningar.16 
 
Vi är medvetna om att en del av den information som finns på Internet kan vara 
felaktig. Dock har vi använt oss av hemsidor som tillhör statliga verk eller är 

                                                 
11 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 106 
12 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 105 
13 ibid 
14 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 131 
15 Denscombe, M, Forskningshandboken, s. 162-163 
16 Denscombe, M, Forskningshandboken, s. 201 
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sanktionerade av statliga verk. Detta gör att vi sätter stor tillförlitlighet till det material 
som vi har använt oss av. 
 
Våra intervjuer har spelats in på band vilket garanterar att citat blir korrekta och 
framförallt att man som intervjuare kan koncentrera sig på att lyssna på svaren och 
komma med följdfrågor utan att behöva anteckna parallellt. Man bör dock vara noga 
med att fråga intervjupersonerna om de har något emot att bli inspelade på band, vilket 
vi naturligtvis gjort. Dessutom bör man vara medveten om att det kan ha en hämmande 
effekter och göra intervjupersonen mer försiktig i sina svar.17 En annan nackdel är att 
de ostrukturerade intervjuer av diskussionskaraktär som vi genomfört tar lång tid att 
sammanställa. 
 
 

2.5 Undersökningens giltighet 
 
Två begrepp som är centrala och viktiga i samband med undersökningar är validitet 
och reliabilitet. När en empirisk undersökning görs, önskas ett så tillförlitligt resultat 
som möjligt. Dels måste undersökningen vara reliabel, d.v.s. tillförlitlig, och dels 
måste mätningarna vara korrekt utförda . 18 

 

 
2.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
De två stora grundläggande problemen när man försöker hitta ett svar på sitt problem 
är dels om man överhuvudtaget svarar på sin fråga, validitet, och dels huruvida det 
svar man får är pålitligt, reliabelt. En kvalitativ undersökning syftar ofta till att öka 
validiteten, medan reliabiliteten är underordnad. Kvantitativa studier går ofta att 
genomföra på ett sätt som säkerställer en hög reliabilitet, vilket innebär att man kan 
göra samma undersökning igen och komma fram till samma sak. Däremot kräver 
kvantitativa metoder en noggrann operationalisering som garanterar att man verkligen 
mäter det man avser att mäta.19  
 
I en kvalitativ undersökning står forskarens egna tankar och idéer i centrum och det är 
därför betydelsefullt för varje forskare att vara kritisk mot det egna materialet20. Vår 
undersökning kommer att genomföras med hjälp av intervjuer, vilka vi själva tolkar. 
Detta kan påverka undersökningens reliabilitet, vilket är resultatets pålitlighet21. I och 
med att resultaten kommer att bygga på våra tolkningar kan det för läsaren vara svårt 
att avgöra dess reliabilitet. Åtgärder som kan tas för att öka reliabiliteten i en studie är 
att dokumentera tillvägagångssätt och åtgärder som görs under skrivandet. I vår 

                                                 
17 Andersson, B-E, Som man frågar får man svar, s. 181 
18 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 163ff 
19 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik, s. 166ff 
20 Patel, R & Tebelius, U, Grundbok i Forskningsmetodik. Kvalitativt och kvantitativt, s. 34 
21 Patel, R & Tebelius, U, Grundbok i Forskningsmetodik. Kvalitativt och kvantitativt, s. 35 
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uppsats ökar reliabiliteten genom att vi är flera personer som skriver uppsatsen vilket 
innebär att vi kan kontrollera varandra och inte minst resonera kring svåra 
ställningstaganden. Det var även en fördel att vara fler vid intervjutillfällena då vi 
kunde komplettera varandra och på så sätt täcka hela fältet av frågeställningar. En 
fördel med vår intervjumetod är just att vi kan ställa frågor tills vi förstod eller tyckte 
frågan var tillräckligt belyst utifrån vår frågeställning och vårt syfte. 
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3 Konkursprocessen 
 
 
 
 
I nedanstående kapitel kommer vi att förklara hur processen när ett företag går i 
konkurs ser ut. Dessutom försöker vi visa de särdrag som finns i ett företag i en sådan 
situation för att få en förståelse för dem. Vi förklarar även konkursförvaltarens 
uppgifter och situation. 
 
Syftet med detta kapitel är att få en överblick över hur processen när ett företag går i 
konkurs ser ut. Detta för att få bakgrundsinformation, om konkursprocessen, till när vi 
ska visa framgångsfaktorer för värdering av ett företag som gått i konkurs. 
Informationen i det här kapitlet kommer inte att användas i någon större utsträckning i 
uppsatsen men vi anser ändå att det är viktigt att den finns med för att få en ökad 
förståelse för konkurser. Då lagen och reglerna om konkurser ser ut som de gör idag 
kan det bidra till att det finns stora chanser att göra bra affärer vid köp av företag som 
gått i konkurs och därför tycker vi det är viktigt att göra denna ingående redogörelse 
av konkursprocessen.  
 
Det huvudsakliga syftet med en konkurs är att avveckla gäldenärens verksamhet, göra 
sig av med hans tillgångar och fördela det förmodade överskottet bland borgenärerna. 
Dessutom ska konkursen genomföras så att den ger borgenärskollektivet största möjlig 
utdelning.22 
 
Om det är en juridisk person som är konkursgäldenär innebär det att inte bara 
verksamheten avvecklas, utan hela företaget likvideras. En borgenär som inte fått 
betalt för sin fordran efter en aktiebolagskonkurs har fortfarande kvar sin fordran men 
har ingen nytta av den då det efter konkursens avslutande inte finns någon gäldenär. 
Om det däremot är en fysisk person som gått i konkurs kvarstår fordran även efter 
konkursens genomförande.23  
 
Konkurslagen gäller generellt. Den är tillämplig på både juridiska och fysiska 
personer. Det spelar ingen roll vilken bransch eller hur stora företagen är, 
konkurslagen är ändå tillämplig. Det enda undantaget, där konkurslagen inte kan 
användas, är att staten eller en kommun inte kan bli satta i konkurs.24 
 
En konkurs inleds genom att någon ansöker om det. Det kan vara antingen gäldenären 
själv eller en borgenär som ansöker om konkurs. Ansökan ska göras hos tingsrätten, 
enligt 1 kap. 2 § KonkL. Om gäldenären själv ansöker om konkurs ska ansökan 
bifallas direkt enligt 2 kap. 7 och 14 § 1 st. KonkL. 

                                                 
22 Mellqvist, M, Obeståndsrätten, s. 61ff 
    Heuman, L, Specialprocess, s. 230 
23 Mellqvist, M, Obeståndsrätten, s. 61 
24 Mellqvist, M, Obeståndsrätten, s. 63 
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Om det däremot är en borgenär som ansöker om att en gäldenär ska gå i konkurs är det 
lite mer komplicerat. En sökande borgenär måste visa att han verkligen har en fordran 
mot gäldenären, enligt 2 kap. 6 § KonkL. Dessutom måste borgenären visa att 
gäldenären är på obestånd eller är insolvent som det också kallas. Insolvenskriteriet, 
som finns beskrivet i 1 kap. 2 § 2 st. KonkL., innebär att en gäldenär är på obestånd 
om han ”inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är 
tillfällig”. Bedömningen av om en gäldenär är på obestånd är alltså en bedömning av 
gäldenärens förmåga att löpande betala sina skulder. Gäldenärens samtliga tillgångar 
och inkomster den närmaste tiden skall beaktas, dessutom ska inte bara förfallna 
skulder utan även sådana skulder som inom en snar framtid förfaller beaktas vid 
gäldenärsbedömningen.  
 
Det ovan nämnda betyder att det inte spelar någon roll om gäldenären är sufficient 
eller inte. Innebörden av begreppet sufficient är att om värdet av en persons samlade 
tillgångar överstiger värdet av hans totala skulder är han sufficient.25  
 
För en borgenär kan det vara svårt bevisa att en gäldenär är på obestånd, därför finns 
det i 2 kap. 7-9 §§ KonkL. ett antal presumtionsregler. Den första presumtionsregeln i 
7 § innebär att en uppgift från gäldenären om att han är insolvent skall godtas om det 
inte finns särskilda skäl emot det. I 8 § finns det två olika presumtionsregler. Den ena 
anger att gäldenären ska anses vara på obestånd om en utmätning har misslyckats hos 
honom under de sex senaste månaderna före konkursansökan. Den andra regeln 
innebär att gäldenären även ska anses vara på obestånd om gäldenären har ställt in sina 
betalningar. Slutligen anges i den nionde paragrafen att en gäldenär ska anses vara på 
obestånd om han har uppmanats att betala en förfallen skuld men underlåtit att göra 
det inom en vecka och borgenären ansöker om konkurs inom tre veckor därefter. 
Denna sista paragraf gäller endast för gäldenärer som är bokföringsskyldiga.26  
 
Om företaget är ett aktiebolag gäller lite hårdare likvidationsregler än för andra 
företag. Enligt ABL 13 kap. 2-4 a §§ ska ett företag tvångslikvideras om dess egna 
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. I dessa regler finns fler 
fall då ett företag ska tvångslikvideras men dessa fall kommer vi ej att djupare granska 
i denna uppsats. I ABL 13 kap. 1 § föreskrivs att företagsstämman kan besluta om 
frivillig likvidation för företaget.  
 
En viktig fråga för borgenärer är vilken förmånsrätt de har på sina fordringar i en 
konkurs. Särskild förmånsrätt gäller endast i sådan egendom som omfattas av sådan 
rätt, t.ex. då en bank har säkerhet i en fastighet. Om denna egendom inte räcker till att 
betala fordran blir resten av denna en fordran utan förmånsrätt. Om fordringar 
konkurrerar med varandra i samma egendom har den särskilda förmånsrätten företräde 
framför den allmänna och givetvis kommer de utan förmånsrätt efter den allmänna 
förmånsrätten.27 Enligt FRL 15 § finns det dock undantag från regeln att särskild 

                                                 
25 Mellqvist, M, Obeståndsrätten, s. 67 
26 Mellqvist, M, Obeståndsrätten, s. 68 
27 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 42ff 
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förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt och det är sådana fordringar som 
avses i FRL 10 § och 10 a §. Dessa fordringar är bl.a. konkursansökningskostnader 
och revisorskostnader enligt lag. De ovan nämnda fordringarna ska tas ut före 
fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom, förutom tomträtt, om det behövs. 
Borgenärer som har fordringar utan förmånsrätt är ofta de stora förlorarna i konkursen. 
Leverantörer är ett typexempel på en borgenär som oftast har fordringar utan 
förmånsrätt.  
 
Konkursboet ingår ibland avtal eller drar på sig skulder på olika sätt. Dessa skulder 
kallas massafordringar och ska betalas av boet före de fordringar med särskild och 
allmän förmånsrätt. För en sådan här skuld är det boet som är betalningsansvarigt och 
fordringen kan inte belasta gäldenären efter det att konkursen har avslutats.28  
 
 

3.1 Förvaltaren 
 
Gäldenären förlorar rådigheten över sin egendom i och med konkursbeslutet. Han har 
inte heller tillåtelse att ingå avtal eller åta sig förbindelser som kan göras gällande i 
konkursen. Eftersom han förlorat sin rådighet över tillgångarna träder 
konkursförvaltaren in i hans ställe och tar över egendomen. Dessutom är förvaltaren 
den enda som kan ingå förbindelser som kan göras gällande mot konkursboet.29  
 
När väl en gäldenär har försatts i konkurs skall rätten snarast utse en konkursförvaltare 
som ska ta hand om konkursboets avveckling, helst i samband med själva 
konkursbeslutet30. De personer som kan komma i fråga för detta uppdrag är 
specialister på konkursförvaltning och obeståndsfrågor. Personen i fråga ska inneha 
allmänna juridiska kunskaper, företagsekonomiska insikter, kunskaper i redovisning 
och bokföring, dessutom ska han besitta kännedom om och vana av affärsmässiga 
frågor. Det krävs att förvaltaren har en kontorsorganisation som kan möta de krav som 
ställs på den med hänsyn till administrationen av en konkurs.31 Även i arbetsrättsliga 
frågor ställs det krav på att han har goda kunskaper. Det föreskrivs i KonkL. 7 kap. 1 § 
1 st. att förvaltaren ”skall ha den särskilda insikt som uppdraget kräver samt även i 
övrigt vara lämpligt för uppdraget”. Därmed väljer domstolen konkursförvaltare från 
en begränsad grupp av personer, mestadels advokater men också ledande tjänstemän 
från Ackordcentralen. Det ställs alltså stora kompetenskrav på en person för att kunna 
ingå i denna krets.32  
 
För att konkursförvaltarna ska sköta sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt enligt 
konkurslagen och andra författningar har en övervakande myndighet bildats, 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har en stark ställning och har ett stort 

                                                 
28 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 189 
29 Dominique, L & Fagerberg, A & Tovman, P, Företagsrekonstruktion, s. 34 
30 Heuman, L, Specialprocess, s. 219 
31 Mellqvist, M, Obeståndsrätten, s. 71 
32 Dominique, L & Fagerberg, A & Tovman, P, Företagsrekonstruktion, s. 34ff 
    Heuman, L, Specialprocess, s. 219ff 
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inflytande på vem som väljs som konkursförvaltare då tingsrätten ska höra 
tillsynsmyndigheten före den utser förvaltare. Även i andra viktiga frågor ska denna 
myndighet tillfrågas, både av förvaltaren och av tingsrätten. För att förenkla för 
tingsrätten så att de inte behöver höra med tillsynsmyndigheten när de utser förvaltare 
har en så kallad förvaltarlista upprättats. På denna lista finns de personer angivna som 
tingsrätten kan utse som konkursförvaltare utan att först höra tillsynsmyndigheten om 
vederbörande persons lämplighet.33 
 
I KonkL. 7 kap. 1 § 3 st. finns det en jävsregel. Den lyder som följer ”Den som står i 
ett sådant förhållande till gäldenären, en borgenär eller någon annan att det är ägnat 
att rubba förtroendet för hans opartiskhet i konkursen får inte vara förvaltare. 
Detsamma gäller om det i övrigt finns någon omständighet som medför att förtroendet 
för hans opartiskhet kan rubbas”. Därmed bör ett förvaltaruppdrag inte ges till en 
advokat som varit gäldenärens rådgivare eller är borgenär i konkursen.  
 
När väl en förvaltare blivit förordnad av tingsrätten skall han genast ta hand om 
gäldenärens tillgångar och räkenskapsmaterial. Hans uppdrag går ut på att han ska 
tillvarata samtliga borgenärers rätt och göra det bästa för dem. Han ska vidta de 
åtgärder som krävs för en snabb och förmånlig avveckling av boet. Han ska dessutom 
beakta aspekter som kan ha att göra med att långsiktigt främja sysselsättningen.34 
Vägrar gäldenären att lämna ifrån sig besittningen till boets tillgångar, kan förvaltaren 
begära handräckning av kronofogdemyndigheten35.  
 
Gäldenären har en upplysningsskyldighet till förvaltaren, rätten och 
tillsynsmyndigheten, enligt KonkL. 6 kap. 2 §. Denna skyldighet omfattar inte bara 
sådan egendom som tillhör boet utan också sådan egendom som inte ingår i boet på 
grund av att den finns utomlands.  
 
När ett företag som har anställda går i konkurs aktualiseras flera frågor med 
arbetsrättslig inriktning. Ett exempel är förhandlingsskyldigheten. Den innebär att 
förvaltaren måste förhandla med den lokala fackliga organisationen både när det gäller 
den fortsatta driften av verksamheten och när det gäller uppsägning av anställda. Ett 
annat exempel är informationsskyldigheten som innebär att förvaltaren ska hålla en 
arbetstagarorganisation underrättad om bland annat hur verksamheten utvecklas. 
Sådan information som påverkar de anställdas ställning ska givetvis framföras till de 
anställda. Med anledning av konkursutbrottet har både förvaltaren och de anställda rätt 
att säga upp anställningsavtalet. Konkursboet kan dock träda in i anställningsavtalet 
istället för gäldenären som den nye arbetsgivaren. I de fall rörelsen säljs och drivs 
vidare har personalen företrädesrätt till anställning. Om en förvaltare åsidosätter någon 
av de arbetsrättsliga reglerna kan han bli skadeståndsskyldig eller bli av med sitt 
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förvaltaruppdrag och dessutom bli fråntagen chansen att komma i fråga för fler sådana 
uppdrag.36  
 
En konkursförvaltares arbete kan delas upp i tre delar. Den första är 
bouppteckningsfasen, vilken innebär att konkursförvaltaren tar hand om konkursboet 
och beskriver tillgångarna och skulderna i en bouppteckning. Den andra delen är en 
kontrollfas där förvaltaren kontrollerar och utreder konkursboet och skriver en 
förvaltningsberättelse därav. Slutligen den tredje delen, avvecklingsfasen,  som 
innebär att förvaltaren ska förvandla tillgångarna till pengar, för att dessa ska kunna 
delas ut till borgenärerna.37  
 
 
3.1.1 Bouppteckningsfasen 
 
Med hjälp av bouppteckningen ska man kunna bedöma hur bokföringen skötts och 
gäldenärens ekonomiska situation.  
 
I bouppteckningen ska det finnas uppgifter om de tillgångar och skulder som tillhör 
konkursboet vid konkursens utbrott men även andra handlingar som rör boet.38 Ibland 
kan det vara svårt att avgöra vem som rätteligen är ägare till vissa tillgångar. I 
konkurslagen finns beskrivet vilka tillgångar som huvudsakligen ska anses vara 
gäldenärens, det är de tillgångar som fanns i konkursboet vid konkursens utbrott, 
tillgångar som tillfaller konkursboet efter konkursutbrottet och dessutom sådana som 
kan återvinnas till konkursboet. Om en konkurs avslutats och tillgångar som skulle 
tillhöra konkursboet blir kända efter avslutandet, ska dessa tillgångar medföra att 
konkursen får återupptas. 
 
Återvinning kan beskrivas som en rättshandling som skett före konkursutbrottet och 
blir ogiltig mot konkursboet. Syftet med återvinningsreglerna är att borgenärerna ska 
skyddas mot att gäldenären innan konkursutbrottet placerar sina tillgångar så att de blir 
otillgängliga för borgenärerna. Återvinning kan göras av sådana rättshandlingar som 
innebär att gäldenären ger bort tillgångar men även om gäldenären säljer till underpris 
eller gör av med tillgången på något annat sätt som innebär att borgenärerna förlorar 
på det.39  
 
När det gäller lös egendom är det oftast så att den som har egendomen i sin besittning 
som är ägare. Äganderätten övergår vid överlämnandet av varan, s.k. tradition. Det 
finns dock vissa undantag. Ett undantag som kan nämnas är då en egendom är 
överlämnad med ägarförbehåll eller återtaganderätt.40 
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Vid bestämmande av ägare av fast egendom är regelverket utformat på det sättet att 
ägaren är den som finns angiven i fastighetsboken hos inskrivningsmyndigheten vid 
tingsrätten.  
 
Efter det att konkursförvaltaren har kommit underfund med vilka tillgångar som ska 
anses tillhöra konkursboet ska han värdera dessa tillgångar i bouppteckningen. Enligt 
KonkL. 7 kap. 13 § 1 st. ska ”boets tillgångar tas upp till noggrant uppskattade 
värden”. Det kan dock vara mycket svårt för förvaltaren att göra en bra uppskattning 
av dessa värden. Därför tar han ibland hjälp av sakkunniga personer för att utföra 
dessa värderingar och även vid andra tillfällen kan det vara på sin plats att rådgöra 
med olika slags experter41. De flesta förvaltare försöker värdera tillgången till vad de 
skulle erhålla för den vid en skyndsam men ändå förståndig försäljning. Då de ofta 
använder sig av försiktighetsprincipen vid värderingen kan det ofta bli så att tillgången 
värderas ganska lågt42. Genom bouppteckningen kan fordringsägarna få ett uppskattat, 
ungefärligt värde på konkursens utfall.  
 
Det är obligatoriskt att gäldenären avlägger en bouppteckningsed vid ett 
edgångssammanträde inför rätten. Han skall under ed betyga att han inte lämnat 
oriktiga uppgifter eller utelämnat några uppgifter om de tillgångar, skulder och det 
räkenskapsmaterial som förvaltaren sammanställt i bouppteckningen, enligt KonkL. 6 
kap. 3 §. Tidigast en månad och senast två månader efter konkursbeslutet ska 
edgångssammanträdet hållas. Om det behövs med hänsyn till konkursboets 
beskaffenhet eller storlek får dock edgångssammanträdet hållas senare, enligt KonkL. 
6 kap. 4 §. Eden som han avlägger är under straffansvar och därmed kan han om han 
lämnar oriktiga uppgifter riskera åtal och i slutändan fängelse43. 
 
 
3.1.2 Kontrollfasen 
 
I en förvaltarberättelse, vilken beskrivs i KonkL. 7 kap. 15 §, ska förvaltaren 
skriftligen berätta om hur boets tillstånd är, hur gäldenären bedrivit sin verksamhet och 
om de bakomliggande orsakerna till konkursen. Dessutom ska tidpunkten då 
obeståndet inträdde anges om det är möjligt. Om gäldenären försökt att gynna vissa 
borgenärer eller på något annat sätt vidtagit åtgärder som skadat borgenärerna ska det 
anges här. Förvaltarberättelsen riktar sig även till polis och åklagare eftersom den 
också innehåller uppgifter om det kan anses finnas misstanke mot gäldenären för 
skyldighet till något brott eller han har förfarit så att näringsförbud kan komma ifråga. 
Har förvaltaren kommit fram till att gäldenären kan misstänkas för brott ska anmälan 
om detta lämnas till åklagarmyndigheten. 
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3.1.3 Avvecklingsfasen 
 
Själva avyttringen av konkursboets tillgångar kan ske på olika sätt och genom olika 
försäljningskanaler. Försäljningen ska ske ”så snart det lämpligen kan ske” enligt 
KonkL. 8 kap. 1 § och den skall ge högsta möjliga betalning. Dessa två krav kan ofta 
vara motstridiga. Om försäljningen sker snabbt erhålls ofta ett lägre pris än om 
förvaltaren lägger ner lite mer tid och ansträngning på att få fler spekulanter eller vänta 
på att konjunkturläget ska förbättras. Det är dock inte alls säkert att det gynnar boet att 
förvaltaren lägger ner mer tid på försäljningen, eftersom de extra kostnader som detta 
ytterligare arbete ger ska betalas före utdelningen till borgenärerna.44 De utestående 
fordringar som finns i boet ska drivas in snarast, enligt KonkL. 8 kap. 14 §. 
 
Vad gäller försäljningsformerna får förvaltaren välja mellan att sälja egendomen på 
auktion eller på något annat sätt, enligt KonkL. 8 kap. 6-7 §§. När förvaltaren gör detta 
val ska han beakta både snabbheten av försäljningssättet och möjligheten att få så bra 
betalt som möjligt och utifrån det enskilda fallet kan han välja det försäljningssätt som 
han anser vara det mest ändamålsenliga.  
 
I det fall gäldenären eller någon närstående till honom köper egendomen måste 
försäljningen dock ”ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl 
inte gör det obehövligt” enligt KonkL. 8 kap. 6 §. Detta för att förvaltaren i detta fall 
måste ge även andra tillfälle att lämna anbud på egendomen. De särskilda skäl som 
kan nämnas för att underlåta ett offentligt anbudsförfarande är att ett sådant förfarande 
uppenbart inte skulle ge bättre betalt för egendomen eller att försäljningen brådskar så 
att det inte finns tid att anordna ett sådant förfarande45.  
 
Inför en förestående konkurs är det ganska vanligt att ägaren av företaget förhandlar 
med en presumtiv köpare om försäljning av verksamheten. Detta i sådana fall då 
verksamhetens ägare har förstått att konkursen är oundviklig. Om en försäljning innan 
företaget har gått i konkurs sker, kan en onödig goodwillförlust undvikas. I ett sådant 
här fall kan ofta ägaren förhandla sig till ett betydligt bättre pris än om han hade gått i 
konkurs och verksamheten hade sålts av förvaltaren. Därmed kan sägas att 
borgenärernas intressen kan ha tillvaratagits bättre än om försäljning skett efter 
konkursens inträdande. Konkurslagens regler är ej tillämpliga i ett fall som detta.46 En 
planerad rörelsekonkurs som denna kräver att konkursförvaltaren godkänner 
försäljningen av rörelsen för att den ska bli giltig47.  
 
När konkursboet är en rörelse där det pågick verksamhet vid konkursens inträffande 
kan det ofta vara lämpligt att sälja hela rörelsen för att drivas vidare. I KonkL. 8 kap. 2 
§ föreskrivs att förvaltaren får driva rörelsen vidare om det är ändamålsenligt, den får 
dock inte drivas vidare längre än ett år om det inte finns särskilda skäl för det. I sådana 
fall får konkursboet driva företaget vidare tills någon lämplig köpare dyker upp, även i 
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andra fall kan det vara lämpligt att driva en rörelse vidare en tid för att få ut optimalt 
med pengar för tillgångarna. En ytterligare fördel med att driva företaget vidare är det 
faktum att konkursboet kan utnyttja de anställdas arbetskraft utan att belasta boet, 
eftersom den statliga lönegarantin betalar lönerna under konkursen. När förvaltaren 
bestämmer sig för om han ska driva rörelsen vidare eller ej ska han ta hänsyn till vissa 
faktorer, t.ex. konjunkturläge, orderingång, ordertillgång, möjlighet att få lönerna 
betalda genom lönegarantin m.m48. Vad som menas med rörelse är inte klart definierat 
i konkurslagen eller i förarbetena men det bör vara så att det är en drift där det bedrivs 
affärsmässig verksamhet, d.v.s. ett företag49.  
 
Det är inte ovanligt att förvaltaren driver verksamheten vidare. Sälja varorna på vanligt 
sätt genom de vanliga försäljningskanalerna är ofta det bästa sättet att få ut så mycket 
pengar som möjligt. Försäljning av varulagret genom de vanliga försäljningskanalerna 
inbringar förmodligen mycket mer än försäljning på auktion. Försäljning av en rörelse 
som en going-concern kan vara en fördel då värdet av helheten ofta kan vara högre än 
de olika beståndsdelarna var för sig. Det är dock viktigt att få sålt rörelsen snabbt 
eftersom en utdragen process kan leda till försämrade villkor för företaget, bl.a. är det 
stor risk att nyckelpersoner i företaget lämnar sina anställningar. Dessutom är det 
vanligt att leverantörer och kunder i en sådan här situation väljer att vända sig till 
konkurrenter istället.50 
 
Om konkursförvaltaren inte lyckas hitta någon som övertar rörelsen ganska snabbt 
efter konkursutbrottet, brukar han oftast välja att sälja ut rörelsens tillgångar genom 
annonsering. Detta sätt ger dock som regel betydligt mindre pengar än att sälja hela 
rörelsen. Om man jämför de värden som förvaltaren får ut för tillgångarna med de 
bokförda värden som finns i räkenskaperna när konkursen utbryter, brukar en sådan 
här försäljning visa att boet får ut mycket lite pengar för tillgångarna. Som exempel 
kan nämnas att ett varulager i regel brukar inbringa 25-50% av det inköpta värdet vid 
en försäljning51.  
 
En fortsatt drift av verksamheten ställer krav på förvaltaren, antingen får han själv 
sköta ledningen av företaget aktivt eller anlita sakkunniga personer som gör det så att 
det sköts på bästa sätt. Han kan inte låta den gamla ledningen fortsätta driva företaget 
vidare på samma olönsamma sätt som tidigare. Han måste i varje fall ta över 
huvudansvaret för driften och bestämma hur ledningen utformas. Detta innebär att det 
är viktigt att förvaltaren besitter goda kunskaper inom flera områden som nämnts 
tidigare.52  
 
Förvaltaren behöver inte sälja rörelsen till högstbjudande om försäljningen till annan 
sker i syfte att gynna samhällets och de anställdas intresse genom att främja 
sysselsättningen på sikt. Detta blir aktuellt i fall då personen med högsta budet inte 
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förväntas driva vidare företaget på ett seriöst sätt eller förväntas ”slakta” det53. En 
sådan här försäljning får dock endast ske om den kan genomföras utan att 
borgenärernas rätt förringas nämnvärt, enligt KonkL. 7 kap. 8 § 2 st. Detta innebär att 
borgenärernas rätt får stå tillbaka för samhällets intresse i någon mån. Det är dock 
viktigt att påpeka att det endast bör genomföras om de enskilda borgenärerna drabbas 
av obetydliga förluster. En viktig aspekt i detta sammanhang är vem som är borgenär, 
om det är banker eller större leverantörer med en god ekonomi kan det vara lättare för 
förvaltaren att motivera förluster för dessa54. En sådan här försäljning är så pass 
speciell att förvaltaren måste överlägga med både borgenärerna och 
tillsynsmyndigheten innan en försäljning får ske55. 
 
Vid försäljning av en fastighet kan förvaltaren välja mellan att sälja den på exekutiv 
auktion eller att sälja den underhand, enligt KonkL. 8 kap. 6 §. Vanligtvis brukar 
förvaltaren försöka att sälja den underhand eftersom det oftast är fördelaktigast att 
sälja fastigheten på det sättet men om han inte lyckas med det säljs den på exekutiv 
auktion genom kronofogdemyndigheten. Ett problem med försäljning på auktion är att 
det kan ta cirka 1 år från det att begäran om exekutiv försäljning lämnas till 
kronofogden tills det att försäljningen sker. Det ovan nämnda leder till att många 
förvaltare anmäler fastigheten till exekutiv försäljning snarast och försöker sälja den 
underhand, för att främja borgenärernas intressen56. Ofta är det så att fastigheter har 
lämnats som säkerhet vid lån. I sådana fall får inte fastigheten säljas om 
försäljningspriset inte uppgår till detta intecknade skyddsbelopp, enligt UB 12 kap. 32 
§. Om en exekutiv auktion hållits och fastigheten inte sålts där behöver förvaltaren inte 
vidta ytterligare åtgärder för att försöka sälja den, enligt KonkL. 8 kap. 6 § 2 st. 
 
Då försäljning av lös egendom ska ske kan förvaltaren välja mellan exekutiv auktion 
och underhandsförsäljning. Han ska välja den metod som han anser är fördelaktigast 
för boet, enligt KonkL. 8 kap. 7 § 1 st. När en fordringsägare har panträtt eller 
företagshypotek i en egendom får förvaltaren dock inte välja försäljningssätt om det är 
tveksamt om egendomen räcker till betalning av denna fordran. Försäljningen ska då 
ske på auktion om inte fordringsägaren ger tillstånd till försäljning på annat sätt. Dock 
får försäljning ske på annat sätt även om fordringsägaren inte samtycker till det men 
det är sannolikt att ett högre pris uppnås genom annan form av försäljning och 
tillsynsmyndigheten samtycker därtill, enligt KonkL. 8 kap. 7 § 2 st.  
 
KonkL. 7 kap. 20 § föreskriver följande ”Om konkursen inte är avslutad då sex 
månader har förflutit efter edgångssammanträdet, skall förvaltaren inom en månad 
därefter till tillsynsmyndigheten avlämna en berättelse, i vilken alla de åtgärder som 
har vidtagits för att avsluta konkursen skall anges noggrant”. Om det går ytterligare 
en sexmånadersperiod ska förvaltaren inom en månad göra en ny sådan ovan nämnd 
berättelse. På detta viset fortsätter det så länge konkursen inte är avslutad. 
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Berättelserna ska även innehålla uppgifter om varför konkursen ej avslutats, enligt 
KonkL. 7 kap. 20 §. 
 
Förvaltaren upprättar ett utdelningsförslag när samtliga tillgångar avyttrats och 
förvandlats till pengar och det har blivit klart vilka borgenärer som är berättigade att få 
utdelning. Detta förslag ska lämnas till tingsrätten som sedan ska kungöra att ett 
utdelningsförslag har skett och därefter kan borgenärer komma med invändningar mot 
det. Sker inga invändningar är det upp till rätten att ta ställning till förslaget och 
besluta om det. När dessa beslut vunnit laga kraft ska utdelningen enligt fastställandet 
utgå och därefter är konkursen avslutad.57  
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4 Företagsvärdering 
 
 
 
 
I detta kapitel tar vi upp viktiga aspekter om företagsvärdering med tonvikt på privata 
aktiebolag och företag som gått i konkurs. Vi utgår ifrån material som vi erhållit från 
de intervjuer som gjorts med personer som har inblick i den praktiska 
företagsvärderingen och från den teori som finns om ämnet. 
 
Vi har i detta kapitel valt att ta upp viktiga aspekter vid värdering av företag. 
Skillnader mellan privata och publika aktiebolag beskrivs för att förstå att det är 
skillnader vid värdering av dessa typer av företag. Vi har valt att framförallt gå djupare 
in på viktiga aspekter vid värdering av ett företag som gått i konkurs eftersom det är 
sådana företag som ligger till grund för uppsatsen. Den informationen om viktiga 
aspekter vid värdering av företag använder vi oss sedan av i analyskapitlet där vi 
analyserat informationen och jämfört med vad intervjupersonerna i fallföretagen tyckte 
var viktigt vid en värdering.  
 
För att kapitlet inte ska bli alltför omfattande har vi valt att inte gå närmare in på 
grundläggande begrepp om företagsbedömning som är allmänt känd för ekonomer 
eftersom vi inte anser att det är nödvändigt för vår målgrupp. 
 
Vid värdering av ett företag måste man ta hänsyn till ett antal olika aspekter. Man kan 
använda sig av flera olika metoder och modeller vid en företagsanalys. Vad man väljer 
att analysera i ett företag och vilken information man är intresserad av är beroende av 
vems perspektiv man utgår ifrån och i vilken beslutssituation man är58.  
 
I vanliga fall kan utomstående personer endast skaffa sådan information som är 
offentlig om företaget. Därmed blir analysen baserad på endast denna externa 
information. Därför blir det skillnad i företagsvärderingarna mot då det är personer 
som har tillgång till intern information som gör värderingen. 
 
 

4.1 Privata och publika aktiebolag 
 
De företag som vi har som fallföretag i uppsatsen är mindre privata aktiebolag. Därför 
kommer vi i detta avsnitt att ta upp några skillnader som finns mellan värdering av 
privata och publika företag för att få en förståelse för att det kan skilja sig mellan olika 
typer av företag vilka faktorer som är mest betydelsefulla att granska vid ett 
företagsförvärv.   
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Det är skillnad på att värdera privata och publika aktiebolag. Då privata aktiebolag inte 
är noterade på någon aktiemarknad finns det inte något referenspris i form av ett 
marknadspris för de noterade aktierna. Man kan erhålla en indikation på ett 
jämförelsepris för ett privat företags värde om man jämför med liknande företags 
försäljningspris. Det kan dock vara svårt att finna företag som är så lika att det är lönt 
att jämföra med dem. Dessutom är försäljningspriserna vanligen konfidentiella vid den 
här typen av transaktioner. Detta medför att det oftast är svårare att värdera ett privat 
aktiebolag än det är att värdera ett publikt aktiebolag.59 
 
När ett privat företag anskaffas investeras det i de tillgångar som företaget innehar och 
de tillgångar som företaget förväntas förfoga över i framtiden. Värdet på det privata 
företaget påverkas precis som för ett publikt företag av industriella och lokala 
marknadsfaktorer men värdet tenderar inte att fluktuera så mycket. Vid en värdering 
av ett privat företag är det inte lika viktigt att ta hänsyn till de makroekonomiska 
faktorer som påverkar marknaden i sin helhet som det är vid en värdering av ett 
publikt företag. Risken för ett privat företag är större än för ett noterat publikt företag 
eftersom det inte är en lika likvid placering, det går alltså inte lika lätt och snabbt att 
sälja.60 
 
En skillnad mellan ett publikt och ett privat företag är att värdet på ett privat företag 
kan vara förknippat med ägaren eller ledningen i större grad än för ett publikt företag. 
Även om det också för ett publikt företag spelar stor roll vilken ledningen är och det 
kan inverka på företagets värde. För ett litet lokalt företag kan framgången för 
företaget hänga samman med företagsledningen eller ägare i mycket stor utsträckning 
och det är viktigt att ta hänsyn till vid en värdering av ett företag som kanske ska 
köpas upp av en ny ägare.61   
 
Det övergripande målet i verksamheten är ofta annorlunda i ett privat företag om man 
jämför med ett publikt företag. I ett publikt företag är ett viktigt mål ofta den 
redovisade vinsten eller resultattillväxt. I ett privat företag är ofta situationen en helt 
annan, eftersom ledningen och ägaren ofta är samma personer finns det inget 
motsatsförhållande emellan deras intressen. Därför är det övergripande målet 
vanligtvis i ett privat företag att minimera den beskattningsbara vinsten och då 
behåller man pengarna i företaget istället. Enligt detta synsätt blir vinsten i ett privat 
företag oftast ett sämre mått på företagets prestation än den är i ett publikt företag.62  
 
Man bör beakta redovisningens syfte med årsredovisningen. Privata aktiebolags 
årsbokslut görs oftast för att de behövs som underlag när företaget ska deklarera och 
beskattas. På grund av detta lägger oftast mindre företag liten vikt vid hur 
redovisningen är utformad och hur väl den informerar intressenterna. Om ett företags 
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redovisningshandlingar visar sig vara otillräckliga får en företagsvärderare ofta 
försöka få tag på ytterligare information på annat håll.63  
 
 

4.2 Värderingsmodeller 
 
Vi kommer i detta avsnitt att göra en översiktligt genomgång av olika 
värderingsmodeller vid en företagsvärdering. Vi anser att det inte är nödvändigt att 
göra en djupare presentation av modellerna eftersom vi inte använder oss av någon av 
dem rakt av. Dock tycker vi att det är viktigt att nämna dem eftersom vi diskuterar 
kring både avkastningsmodeller och substansvärderingsmetoden senare i uppsatsen.  
 
En modell över företagets framtida resultat- och balansräkningar kan skapas av den 
information och det material som den fundamentala analysen givit. Modellerna ger en 
tydlig bild av företagets förväntade utveckling. Det är dock så att även om en 
värderingsmodell ger ett exakt intryck, är den inte bättre än de antaganden som den 
bygger på. Det finns inte någon exakt formel på hur en modell ska se ut, utan en 
modell ska formuleras efter varje företag och dess unika utformning.64 
 
Vid värdering av företag finns det två utgångspunkter. Antingen värdera utifrån 
företagets framtida avkastning eller utifrån värdet på tillgångarna och skulderna, s.k. 
substansvärdering. Den första värderingsmodellen för avkastning kallas 
diskonteringsmodell och den andra modellen kallas för substansvärderingsmodell.  
 
 
4.2.1 Diskonteringsmodeller 
 
Alla de nedan angivna modellerna baseras på ett antagande om företagets eviga 
fortlevande. Det här antagandet gör att dessa modeller ej utan modifikation är 
tillämpbara i en värdering av ett konkursbo. Därför kommer vi inte att beskriva dessa 
modeller så ingående eftersom vi i vår uppsats inte kommer använda oss av dem. 
 
De mest använda modellerna för avkastningsvärdering är modeller som är baserade på 
företagets utdelningar, kassaflöde och residualvinst. De här modellerna baseras alla på 
att man prognostiserar framtida avkastningsmått och sedan diskonterar man dem. En 
diskonteringsränta måste uppskattas som representerar den risk som är förenad med 
investeringen.  
 
En annan värderingsmetod som används är en avkastningsvärdering som baseras på 
uthållig vinst. Detta är en värderingsmetod som ofta används vid värdering av små 
privata aktieföretag. För att räkna ut företagets aktievärde används en formel för 
diskontering av en oändlig serie där den uthålliga vinsten divideras med ett 
avkastningskrav som uppskattats.65  
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Jämförande värdering är en värderingsmetod som kan ses som en slags förenklad 
avkastningsvärdering eftersom det företag man jämför med har värderats genom en 
avkastningsvärdering. Företagets värde utgår här ifrån marknadens bedömning av ett 
eller flera liknande företag. Enligt denna metod kan värdet uppskattas genom att 
studera marknadens prissättning av jämförbara företag. Det kan vara svårt att använda 
denna metod vid värdering av ett litet privat företag då det kan vara svårt att hitta 
liknande företag. För att genomföra en jämförande värdering krävs förutom ett snarlikt 
företag även en prismultipel, t.ex. P/E-tal, och om företagen inte är perfekt jämförbara 
krävs dessutom kompletterande information så att företagen kan göras jämförbara.66 
 
Jämförande värdering speglar marknadens värde på ett bra sätt och kräver inte så 
mycket information om företaget. En nackdel med metoden är att den baseras till stor 
del på prognoser över kortare tidsperioder. En annan nackdel är att de flesta 
prismultiplar som används i formeln baseras på de bokförda värdena eller företagets 
vinst. Därför krävs det att en mycket ingående och noggrann redovisningsanalys ligger 
till grund för värderingen.67 
 
 
4.2.2 Substansvärderingsmetoden  
 
Metoden är mest lämplig att användas vid värdering av små privata företag och i 
praktiken används den främst för sådana företag. Substansvärdet utgörs av en 
uppskattning av företagets värde utifrån företagets substans, som beräknas genom att 
man räknar ut de enskilda tillgångarna och skuldernas nettovärde. För att räkna ut 
substansvärdet ska man använda sig av det verkliga värdet och inte det bokförda 
värdet eftersom dessa värden ofta skiljer sig åt. När det verkliga värdet ska tas fram 
används antingen marknadsvärdet/återanskaffningsvärdet eller likvidationsvärdet. 
Likvidationsvärdet används inte så ofta vid värderingar av en going-concern utan 
används främst när ett företag i finansiellt trångmål ska värderas. Likvidationsvärdet 
kan användas som en lägsta värdering vid en värdering av ett privat företag68. 
 
En nackdel med substansvärdering är att det mervärde som de tillgångar företaget 
innehar skapar, utelämnas i värderingen. Då varje tillgång värderas var för sig beaktas 
inte heller några synergieffekter. Ytterligare en nackdel med 
substansvärderingsmetoden är att den inte tar hänsyn till humankapitalet som på senare 
tid blivit viktig vid företagsvärderingar.69  
 
En studie om finansanalytikers uppfattning om nyttan av olika värderingsfaktorer 
gjordes av Lars Olbert år 1992. Han lät analytikerna i en enkätundersökning rangordna 
olika värderingsfaktorer för vissa branscher. Undersökningen visar att substansvärdet 
ansågs vara en mycket viktig värderingsfaktor för branscherna skog, investment och 
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fastigheter. Anledningen till att substansvärdet ansågs vara en extra viktig 
värderingsfaktor för dessa branscher är förmodligen att det är relativt lätt att uppskatta 
marknadsvärdet på tillgångarna i de här branscherna. Däremot är en värdering enligt 
substansvärdet inte någon lämplig metod för t.ex. företag i tjänstebranschen.70  
 
Börsnoterade aktier är vanligtvis värderade betydligt högre än substansvärdet. 
Tänkbara förklaringar till detta kan vara att de bokförda substansvärdena är för lågt 
värderade. En annan förklaring kan vara att företagets marknadsvärde har satts för 
högt eftersom marknaden har överskattat de framtida vinstutsikterna. Den tredje 
förklaringen man kan tänka sig är att företaget visar högre avkastning än marknaden i 
allmänhet kräver. Det finns alltså förväntningar om framtida residualvinster.71 
 
Företagsvärderaren Anders Hansson anser att en substansvärdering inte är särskilt 
relevant vid en företagsvärdering. En värdering av maskiner och andra tillgångar är 
främst användbar i produktkalkyler eftersom de belastar kalkylerna i form av 
avskrivningar. Om man köper in begagnade tillgångar vid en konkurs av ett företag 
kan produktkalkylerna bli bättre än vid inköp av nya maskiner. Priset på de begagnade 
tillgångarna ska dock vara betydligt lägre än för nya för att det ska vara klokt att köpa 
in begagnat.72   
 
 

4.3 Viktiga faktorer vid ett uppköp 
 
I följande avsnitt vill vi belysa och förklara vissa faktorer som det är viktigt att ta 
hänsyn till vid en företagsvärdering. De viktiga faktorer som vi här belyser jämför vi 
med andra faktorer som vi uppfattat som viktiga genom avsnitt 4.5 och fallföretagen 
och utifrån det försöker vi komma fram till en modell för framgångsfaktorer i 
analyskapitlet. 
 
I en strategisk analys är syftet att identifiera företagets vinstdrivande faktorer och de 
riskfaktorer som företaget är utsatta för. En strategisk analys består till stor del av att 
man i ord försöker beskriva de risk- och vinstdrivande faktorer som påverkar 
verksamheten. Den strategiska analysen är också viktig som underlag när man sedan 
ska göra prognoser om företagets framtida förmåga att generera vinster och 
utdelning.73 Ett bra sätt att avsluta den strategiska analysen är att göra en SWOT-
analys för att få överblick över de faktorer som påverkar företagets framtid. Analysens 
konkreta resultat bör vara en uppskattning av företagets framtida försäljningsintäkter.  
 
Genom att identifiera ett företags vinstdrivande faktorer och riskfaktorer kan en 
företagsvärderare analysera och uppskatta ett företags framtida intjäningsförmåga, 
framtida tillväxt och potential med mer realistiska prognoser. Ett företags framtida 

                                                 
70 Olbert, L, Värdering av aktier: Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor, s. 95ff 
71 Nilsson, H & Isaksson, A & Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, s. 318 
72 Hansson, A, företagsvärderare, 2003-12-20 
73 Nilsson, H & Isaksson, A & Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, s. 76 



 32 

lönsamhet och tillväxtpotential bestäms till mångt och mycket av företagets strategiska 
beslut, t.ex. positioneringsvalet74.  
 
De intervjuer vi har gjort visade på några olika aspekter som intervjupersonerna 
framhöll som särskilt viktiga vid en företagsvärdering. Dessa kommer vi att göra en 
genomgång av nedan. 
 
Granska marknaden är en av dessa viktiga faktorer. Både vad gäller om det finns en 
befintlig marknad för produkterna och om det kommer att finnas en marknad för 
produkterna i framtiden. En annan viktig faktor vid företagsvärdering är att se hur 
orderstocken ser ut. Har företaget många och stora ordrar eller är det kanske troligt att 
det kommer fler order snart. Ett problem vid en värdering av dessa faktorer är att det 
inte går att beräkna ett värde för dem. Man får istället uppskatta ett prisintervall och 
däremellan får värdet anses ligga.75 
 
När man värderar ett privat aktiebolag tittas det i första hand på vilken affärsidé 
företaget har. Finns det starka varumärken och hur kundkretsen ser ut är väldigt 
viktiga. Vad är det värdefulla och viktiga i företaget? Är det produkten, entreprenören, 
kundnätet eller nåt annat? När man granskar ett företag måste man vara klar över vad 
som är själva kärnan i det aktuella företaget. Då man börjar värdera och granska 
företaget så ska man redan vara klar över vad som är den grundläggande anledningen 
till att ett köp av företaget är aktuellt. Ofta är det någon sorts strukturaffär. Företaget 
kan t.ex. ha en bra produkt men ett sämre distributionsnät. Då kan man kanske få ut 
produkten på marknaden genom ett annat bättre befintligt distributionsnät som finns i 
ett företag man själv äger.76 
 
Man får göra en utvärdering av om man tycker affärsidén är hållbar genom att kritiskt 
granska den. En företagsvärderare gör ofta detta i samråd med spekulanten. Vid 
förvärv av ett företag får man sätta upp vilka mål man har med förvärvet och vilken 
strategi man ska ha för att uppnå de här målen.77 
 
En annan värderingsaspekt som det är värt att titta på är den strategi företaget har 
använt för att få ut produkten på marknaden. Det kan hända att produkten har varit bra 
och målen helt rätt men strategin man använt sig av för att nå marknaden har varit fel. 
I ett sådant scenario kan en köpare vara villig att ge ett högre pris om man vet hur man 
ska nå marknaden på ett bra sätt eftersom man kan nå målet mycket snabbare i ett 
sådant fall.78 
 
Efter man granskat affärsidén och de viktigaste resurserna som finns i ett företag är det 
dags att analysera produktkalkylen för att se hur stort täckningsbidraget för 
produkterna egentligen är. Sedan får man analysera hur pass känsligt företaget är för 
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prisförändringar och volymförändringar. Desto större marginal ett företag har för en 
produkt desto större risk är man villig att ta och då kan man betala mer för företaget. 
Andra aspekter som även är viktiga att granska är hur stora de fasta kostnaderna är och 
hur särkostnaderna ser ut. Det är betydelsefullt att man inte sitter med för stora fasta 
kostnader eftersom man i en nedgång av intäkter även vill att kostnaderna ska falla och 
man vill inte ha en stor summa med fasta kostnader som det är svårt att minska.79 
 
Hela balansräkningen i företaget bör granskas. Detta är mer eller mindre viktigt 
beroende av vilken sorts företag det är som man värderar. De viktigaste posterna i 
balansräkningen att granska är varulagret och kundfordringarna.80 Företagsvärderaren 
Anders Hansson däremot anser att balansräkningen inte har en särskilt stor betydelse 
vid en värdering. Han tittar mest på resultaträkningen och tycker att det är viktigt att 
analysera alla posterna där.81 
 
En väsentlig aspekt är att upprätta en likviditetsanalys för att veta hur finansieringen 
sköts och ska skötas i framtiden. Detta är viktigt att göra inte bara inför köpet av 
företaget utan man behöver även likvida medel för att kunna göra de 
omstruktureringar som krävs (t.ex. för att kunna expandera) och dessutom för att driva 
rörelseverksamheten. Innan man köper företaget är det viktigt att förhandla med 
banken så att man kan ha kvar de banklån som finns i företaget. Dessutom kan det 
finnas borgensåtaganden som man kan behöva lösa ut. Borgensåtaganden som finns i 
ett företag som man ska köpa är viktiga att granska och dessutom se om det finns 
interna åtaganden som man kan behöva lösa ut.82 
 
Det är betydelsefullt att man ser till att det finns likvida medel i företaget hela tiden så 
man har råd att driva och förädla det. Om företaget är i en expansiv fas är det ännu 
viktigare att verkligen ha pengar och inte plocka ut för mycket pengar från det för att 
kunna nå tillväxt. Om företaget däremot är i en mogen bransch kan man plocka ut mer 
pengar eftersom det inte krävs lika mycket pengar i företaget.83 
 
Det är väsentligt att man som spekulant på ett företag analyserar företagets 
intressenter, särskilt konkurrenterna och leverantörerna bör man gå igenom noggrant. 
Alla avtal bör granskas för att se så avtalen med leverantörerna gäller även om det blir 
ny ägare till företaget, även andra avtal bör granskas noggrant. Att granska avtal är 
endast viktigt när företaget som man är intresserat av är solvent eftersom om ett 
företag går i konkurs blir alla avtal ogiltiga.84 Då man är intresserad av att de avtal som 
finns är giltiga är det en nackdel att alla avtal bryts vid en konkurs. Detta leder till att 
man blir tvungen att förhandla om alla avtal, om man köper ett företag som gått i 
konkurs, och det kan ta mycket värdefull tid och i vissa fall vara svårt att få dem lika 
fördelaktiga som den förutvarande ägarens avtal var.85 Vi anser att det dessutom är 
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viktigt att kolla upp leverantörernas storlek och tillverkningskapacitet så man vet hur 
mycket leverantörerna klarar att leverera och om de brukar göra det i tid. 
 
En annan faktor som bör belysas vid en företagsvärdering är att det kan bli problem i 
det uppköpta företaget om det införs en ny affärskultur. Ett exempel på en sådan 
ändrad kultur är när ett företag som haft en ägare som skött allt, blir uppköpt av ett 
annat företag som vill delegera ut ansvaret i företaget. Ett företag kan efter en sådan 
här affär tappa i tempo och man kan bli tvungen att byta ut personal. Kanske måste 
man skicka ut personal som redan jobbar i det köpande företaget och är van vid denna 
kultur för att sköta företaget i början och lära upp personal i det uppköpta företaget så 
det kan indoktrineras i det köpande företagets kultur. Det är viktigt när man köper 
företag att man redan från början har en plan på hur det ska drivas redan från första 
dagen.86 
 
En viktig omständighet som bör nämnas är att om företaget är ett så kallat 
konglomerat med verksamhet inom fler olika branscher bör dessa verksamheter 
värderas var för sig. Det kan dock vara oerhört svårt för en extern analytiker att göra 
dessa värderingar eftersom årsredovisningar sällan innehåller detaljerad information 
om de olika verksamhetsgrenarna.87  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att kärnan i all företagsvärdering egentligen är att 
göra någon slags avkastningsvärdering. Man får givetvis titta på produktkalkyler och 
täckningsbidrag för varje segment i företaget för att kunna se hur man kan strukturera 
om företaget efter köpet och kanske göra sig av med vissa verksamheter och satsa 
hårdare på andra.88 Vi har valt att i vår undersökning göra en modell över faktorer som 
är viktiga att beakta vid en avkastningsvärdering eftersom vi vill ta hänsyn till framtida 
faktorer som kan påverka en värdering. Vi anser att det inte är intressant att göra en 
substansvärdering då en sådan värdering inte tar hänsyn till några framtida faktorer.  
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4.3.1 Branschkunskap 
 
För att som företagsvärderare kunna göra en rimlig bedömning av ett företags 
vinstpotential i framtiden krävs det goda kunskaper om branschen som helhet så att 
värderaren först kan bedöma hela branschens vinstpotential. Därmed görs en 
branschanalys. Vad som ger upphov till skillnader i lönsamhet inom olika branscher 
har det forskats om av Michael E. Porter. Han anser att det är fem faktorer som 
påverkar den genomsnittliga lönsamheten inom branscherna. De fem faktorerna är: 
graden av konkurrens mellan existerande företag inom branschen, hot från nya aktörer, 
hot från ersättningsprodukter, köparnas förhandlingsstyrka och leverantörernas 
förhandlingsstyrka. 
 
En branschanalys syftar alltså till att bedöma framtidsutsikterna för en hel bransch och 
vilka faktorer som påverkar lönsamheten för branschen. För att kunna utföra en väl 
genomförd branschanalys måste analytikern inneha mycket goda kunskaper om 
företagets marknad, produkter och konkurrenter. Det är ovanligt att en person innehar 
sådana kunskaper i flera branscher, därför är det ofta så att analytiker arbetar med att 
analysera och värdera företag inom en specifik bransch.89 Företagsvärderaren Anders 
Hansson poängterar att det är väsentligt att ha en god kunskap och bra kontakter inom 
branschen för att kunna värdera ett företag på ett rättvist sätt och att kunna driva det så 
bra som möjligt när väl företaget är köpt. 
 
 
4.3.2 Bokförda och marknadsmässiga värden 
 
De belopp som är upptagna i resultat- och balansräkningen stämmer ofta inte överens 
med de marknadsmässiga värdena. Detta till följd av att många tillgångar är upptagna 
till anskaffningsvärden minskade med avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningarna har ofta skett i högre grad än vad som kan motiveras med hänsyn till 
tillgångarnas ålder och skick. Ett företags tillgångar ska enligt redovisningstradition 
och den gällande lagstiftningen värderas enligt försiktighets- och fortlevnadsprincipen 
och dessutom ge en rättvisande bild. Detta har bidragit till att framförallt för vissa 
anläggningstillgångar kan det vara stora skillnader mellan marknadsvärdena och de 
bokförda värdena. Därför kan det vara olämpligt att använda de bokförda värdena om 
man vill fastställa ett företags aktuella förmögenhet. Resultatet för en period kan 
ibland ha påverkats av betydelsefulla men tillfälliga händelser, t.ex. köp eller 
försäljning av en verksamhetsgren. Det kan i sådana fall vara lämpligt att justera 
resultaträkningen genom att ta bort dessa jämförelsestörande poster.90  
 
 

                                                 
89 Nilsson, H & Isaksson, A & Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, s. 77 
90 Hansson, S & Arvidson, P & Lindquist, H, Företags- och räkenskapsanalys, s. 22ff 
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4.4 Due Diligence 
 
I det här avsnittet gör vi en kort och översiktlig genomgång av Due Diligence för vi 
anser att det är klokt att göra en sådan vid ett företagsförvärv. Ingen av förvärvarna i 
fallföretagen har gjort någon sådan. Dock vill vi ändå nämna Due Diligence eftersom 
när man gör en sådan får man en fördjupad kunskap om företaget som är användbar 
vid en företagsvärdering. 
 
Vid en företagsvärdering är det vanligt att en Due Diligence genomförs av köparen. En 
Due Diligence är en slags fördjupad undersökning som sker inför ett planerat förvärv. 
I korthet innebär en sådan här undersökning en möjlighet för köparen att upptäcka allt 
sådant som en köpare bör känna till. Det finns stora likheter emellan en Due Diligence 
och en fundamental analys. Dock är en Due Diligence mer omfattande och utgår ifrån 
både extern och intern information som man erhåller från det företag som man är 
intresserad att köpa upp. Det är mycket vanligare att man genomför en Due Diligence i 
andra länder än i Sverige eftersom den svenska köplagen ger ett så starkt skydd för en 
köpare.91 
 
Det finns både ekonomisk och juridisk Due Diligence. En ekonomisk Due Diligence 
behandlar alla ekonomiska aspekter i företaget, bl.a. granskas balansräkningen, 
faktureringen och produktkalkyler. Sedan görs en slags värdering av företaget på dessa 
grunder. Dessutom granskar revisorerna patent m.m. En juridisk Due Diligence 
behandlar istället företagets avtal med kunder, leverantörer och andra avtal. En Due 
Diligence kan vara bra även för säljaren eftersom köparen då får titta på allting och då 
behöver inte säljaren garantera någonting eftersom köparen redan fått granska allt i 
företaget. Köparen kan då inte komma och åberopa någonting i efterhand som de 
redan fått undersöka. En viktig aspekt i en juridisk Due Diligence kan vara att granska 
leverantörsavtalen som finns i företaget eftersom den nya köparen inte vill behöva 
omförhandla avtalen och därför får det inte finnas några klausuler i avtalen som säger 
att de bryts om det blir en ny ägare i företaget.92 
 
 

4.5 Värdering av konkursbo 
 
Vid värdering av ett företag som gått i konkurs finns det vissa aspekter och faktorer 
som är särskilt viktiga att se närmare på. En värdering av ett sådant här företag skiljer 
sig på vissa sätt från en värdering av ett solvent företag. Vi ska nedan visa på några 
sådana skillnader. Materialet som vi får fram här kommer vi sedan att bearbeta 
ytterligare i analyskapitlet för att utveckla den modell för värdering av företag i 
konkurs som vi avser att göra.  
 

                                                 
91 Nilsson, H & Isaksson, A & Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, s. 364 
92 Hansson, A, företagsvärderare, 2003-12-20 
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Ett företag som gått i konkurs är i ett gynnsamt läge att köpas upp om det är ett bra 
företag. Det går att plocka ut de delar i företaget som man vill ha och köpeskillingen 
blir oftast betydligt lägre än vid ett köp av ett solvent företag.93 
 
Vid köp av ett konkursbo så är det viktigaste att knyta till sig de viktigaste resurserna 
eller tillgångarna som finns i företaget. Det kan vara väldigt fördelaktigt att köpa ett 
konkursbo om man kommer över de bästa delarna i företaget. Det kan t.ex. hända att 
ett företag som är intresserat av att köpa upp ett företag som håller på att gå i konkurs 
väntar tills företaget går i konkurs för att sedan plockar upp de delar som man som 
köpare vill ha. Dock finns det en risk med att vänta till dess eftersom det är inte säkert 
att man som köpare får tag på företaget eller de viktiga delarna i det om man väntar 
tills konkursen är ett faktum.94 
 
Aspekter som man måste lägga in vid en värdering av ett företag som gått i konkurs är 
att företaget tappar tempo när en konkurs infunnit sig. Dessutom måste man försöka 
beräkna hur mycket som konkursen har skadat verksamheten, för att den har skadat 
verksamheten är ett faktum.95 
 
Vid en konkurs så kan det vara svårt att behålla leverantörerna och få dem att leverera 
redan från dag ett efter uppköpet av företaget. Om man inte får leverantörerna att 
leverera direkt så tappar man i tempo och verksamheten står stilla. Detta innebär att 
det vid en konkurs är en större risk att man inte får in material i tid och dylikt. Man 
kan säga att ett företag som gått i konkurs är ”skadat i kanten” och det får man tänka 
på när man värderar företaget. De ovan nämnda aspekterna innebär att det tillkommer 
merkostnader vid en konkurs och det får man dra från priset som man betalar 
konkursförvaltaren så att priset vid en konkurs inte blir alls så högt som vid en vanlig 
försäljning.96 
 
Om ett företag gått i konkurs finns det egentligen inget företag kvar. Det som man 
värderar i ett sådant här fall är endast delarna i ett konkursbo. När man värderar dessa 
delar använder man sig egentligen av samma principer som vid en företagsvärdering. 
Det finns dock skillnader när man granskar resultaträkningen och balansräkningen 
eftersom det inte finns någon finansiering som man tar över så får man skaffa en helt 
ny sådan.97 
 
Då man värderar ett företag som gått i konkurs är det klokt att intervjua ett företags 
intressenter i den mån det går för att få så mycket information om företaget som 
möjligt. Precis som vid värdering av solventa företag är det bra att granska 
produktkalkylerna för att få information om täckningsbidrag m.m. Något annat som är 
viktigt vid alla uppköp av företag men är speciellt viktigt vid fallet med ett företag som 
gått i konkurs är att ha en klar organisation redan när man köper företaget. Därigenom 
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94 ibid 
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går det snabbt att implementera strategin och organisationen i företaget och man kan 
då direkt skjuta in resurser från den egna organisationen.98 
 
Man måste hela tiden värdera ett företag efter fortlevnadsprincipen, man förutsätter att 
driften fortsätter och för att driften skall kunna fortsätta så har maskinen ett värde som 
är anskaffning minus avskrivning. Det går inte att värdera ett företag utifrån en 
konkurssituation eller en slaktsituation och vad tillgångar skulle vara värda då, utan 
man måste värdera företaget efter fortlevnadsprincipen. Om man istället tittar på 
värdering av konkursbo så är kopplingen till bokföringen ganska svag. Då skall man 
inte titta på bokfört värde utan fokusera på vad de maskiner och inventarier som man 
köper kan generera i intäkter i framtiden. Man kan se dem som en investering med en 
bestämd återbetalningstid. Om du inte tror på att det kommer att generera något i 
framtiden så finns ingen poäng att betala något för det. Likadant är det på 
fastighetsfronten, kopplingen till bokföringen är ovidkommande när företaget är i 
konkurs. På så vis är detta en helt annan värdering än den som görs i ett bokslut, då 
fortlevnadsprincipen efterföljs.99 
 
Vid en värdering av ett företag som gått i konkurs ska man inkludera sådana poster i 
balansräkningen som kan generera pengar i framtiden och utelämna sådana poster som 
man anser inte har något värde.100 
 
Som vi tidigare nämnt i kapitlet blir alla juridiska avtal ett företag ingått ogiltiga när 
konkursen infaller. Detta är negativt då man blir tvungen att omförhandla 
leverantörsavtalen och andra avtal. Dessutom är det så att det inte är säkert att de 
orderna som finns i ett företag innan konkursutbrottet fortfarande är aktuella p.g.a. att 
alla juridiska avtal blir ogiltiga vid ett konkursutbrott.101 
 
En annan viktig aspekt som man kan nämna i detta sammanhang är att det inte är fel 
att göra ett inkråmsförvärv. Då köper man tillgångarna, personalen och annan 
utrustning och det kan även i vissa fall bli en goodwill som kan skrivas av när den 
läggs in i det köpande företagets balansräkning.102 Goodwillposten blir dessutom 
skattemässigt avdragsgill. Denna skattemässiga avdragsmöjlighet är värdefull för det 
köpande företaget. Vid en försäljning av ett konkursbo är det dock inte sannolikt att 
det blir någon goodwillpost men det händer.103 
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99 Ljungkvist, K, auktoriserad revisor SET revisionsbyrå, revisor i Otto-Verken AB, 2003-12-10 
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101 ibid 
102 ibid 
103 ibid 



 39 

4.6 Fallstudiens strukturella upplägg 
 
I de två följande kapitlen kommer vi att analysera de två fallföretagen som vi i 
uppsatsen har valt att granska. Vi har lagt upp strukturen av dessa analyser på så sätt 
att vi börjar med en bakgrundsberättelse av företagen för att få en djupare förståelse av 
företaget och dess omvärld. Då det är betydelsefullt att ha en omfattande kunskap om 
företaget när man ska värdera det. Därefter förklarar vi orsaken till att företagen har 
gått i konkurs. Vi försöker förklara vad som var konkursorsaken i företagen eftersom 
det är viktigt för en potentiell förvärvare att ha kunskap om det så han kan bestämma 
om de aspekter som legat bakom konkursen kan komma att bli problem för honom 
också efter ett potentiellt förvärv. Till sist har vi valt att beskriva faktorer för värdering 
av det aktuella företaget som intervjupersonerna i fallföretagen ansåg var väsentliga. 
Vi har även försökt få intervjupersonerna att berätta om vad det egentligen var som de 
var villiga att betala för i företaget. Vad var det alltså i företagen som förvärvarna ville 
köpa? 
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5 Otto-Verken 
 
 
 
 
I kapitlet nedan redogör vi för Otto-Verkens historik och konkursorsak. Vi redogör 
också för hur den nya ägaren arbetat med värderingen av företaget.  
 
 

5.1 Inledning 
 
Vi har valt ut två företag att granska för vår uppsats. Båda bolagen har gått i konkurs 
och köps upp för att sedan drivas vidare. Vi har intervjuat inblandade parter i 
konkurserna för att få fram intressanta aspekter som kan intressera vid en 
företagsvärdering. Företagen har relativt olika karaktär och därför har vi lagt upp 
fallstudiebeskrivningarna på lite olika sätt. Meningen med fallstudiebeskrivningarna är 
att det skall på ett läsvärt sätt beskriva de inblandades åsikter i olika viktiga aspekter 
som gäller konkursen. Vilka karaktäristika lyfter förvärvaren fram som viktiga vid 
värdering och vad gör att denne vill köpa boet från en konkurs. Vi har också granskat 
konkursorsaken och redogör för denna.  
 
 

5.2 Bakgrund 
 
Ett av de företag som vi valt att undersöka och granska är Otto-Verken. Företaget har 
gamla anor och startades 1907 av Otto Ottoson. Registrering kom in till PRV 1947. 
Företaget var i släktens ägo fram till 1986 då ett företag i Värnamo, Proton, köpte det 
av Otto Ottosons barnbarn, Georg Olsson. Verksamheten består av tillverkning av 
formar för gjutning av betong och främst i att tillverka formar för betongslipers till 
järnvägsräls. Man har också tillverkning av maskiner och försäljningsagenturen för två 
maskintyper i Sverige. Företaget är beläget i Borrby och det anses fint att jobba där om 
man är Borrbybo. Det är även en av bygdens största arbetsgivare.  Företaget hade 
under 60- och 70-talet sin storhetstid och hade då uppåt ett hundra anställda. Vid 
konkursutbrottet 2002 hade Otto-Verken trettiotalet anställda. Företaget omsatte 
omkring 30 miljoner kr och visade ingen vinst, senaste vinståret rensat från 
extraordinära poster var 1997. Från intervjuerna har vi dock fått uppfattningen att 
bolaget har stor potential med sina nischade produkter och sitt stora kunnande i 
tillverkningen. Otto-Verken gick i konkurs 23 oktober 2002. 
 
Vid konkursutbrottet var det Anders Jorman som ägde Otto-Verken. Han i sin tur hade 
förvärvat det 1997 ifrån Proton Industrier som sålde Otto-Verken. Proton var inte 
längre intresserade eftersom Otto-Verken var lite udda i deras företagsgrupp, övriga 
bolag sysslade med ytbehandling. De lade därför inte heller ner något större 
engagemang på företaget och enligt Jormans utsago visade Otto-Verken inte vinst 
under hela Protons ägarskap. Jorman förvärvade företaget för 2,2 miljoner kr, en 
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köpesumma som sedan korrigerades till 1,8 miljoner kr p.g.a. felaktiga kundfodringar. 
Jorman lät, av skattemässiga och privatekonomiska skäl, sitt konsultbolag Jorman AB, 
förvärva Otto-Verken. ”Jag ville inte riskera min privatekonomi”, angav Anders 
Jorman.  
 
Anders Jorman har en gedigen bakgrund i svenskt näringsliv. Han har bl.a. varit VD 
för Ljungdahls under många år, där han effektivt vände röda siffror till svarta. Han har 
även varit verksam i andra branscher, under senare år mestadels som konsult.  
 
Pure Water Engineering var det företag som köpte Otto-Verkens konkursbo och driver 
det vidare idag. Pure Water Engineering är en verkstadskoncern där idag Otto-Verken 
samt ett företag vid namn Percy Perssons Plåt ingår. Pure Water Engineering driver 
självt ingen verksamhet utan är endast ett holdingbolag. Vi träffar en av delägarna, 
Anders Ahlquist. Ahlquist har tidigare jobbat som management konsult och det var så 
han kom i kontakt med betongelementbranschen. Han var bl.a. verksam i förvärvet av 
Precon som såldes från Incentive till Heidelberg Cement. Ahlquist har således väldigt 
goda kunskaper om betongelementbranschen och även goda kontakter i branschen. 
Ahlquist jobbar idag inte till vardags med Otto-Verken utan Pure Water Engineering 
har tillsatt en ledning som sköter det. 
 
Katarina Ljungqvist var revisor i Otto-Verken innan konkursen. Hon hade tidigare 
varit revisor i Jorman AB och blev då också revisor i Otto-Verken. Katarina har varit 
revisor i 17 år varav 10 år som auktoriserad revisor. Hon är verksam på SET 
revisionsbyrå i Helsingborg. 
 
 

5.3 Konkursorsak 
 
Varför Otto-Verken gick i konkurs råder det lite skilda meningar om bland 
intervjupersonerna. Givet är att ett företag skall sättas i konkurs när det egna kapitalet 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Ofta är det inte det som är 
orsaken till konkursen utan istället kommer företaget i en akut likviditetskris då det 
inte kan betala sina räkningar104.  
 
I Otto-Verkens fall var det en stor reklamation ifrån ett tyskt företag, Durtrack AG 
som var spiken i kistan, enligt Jorman, efter det klarade Otto-Verken inte att betala 
sina räkningar. Jorman var inte heller villig att placera mer kapital i företaget eftersom 
banken då krävde säkerheter i hans villa. Han beslöt därför att sätta bolaget i konkurs. 
Ahlquist är av en annan mening och säger att konkursen är ett faktum av många års 
dålig skötsel av företaget. Rent operationellt kan man peka på en enskild orsak som 
reklamationen från Durtrack AG men strategiskt sett är det inte orsaken. Han säger 
också att de nya ägarna inte har tillfört företaget något, utan snarare utarmat det, detta 
har bidragit till att de generationsskiften som Otto-Verken upplevt har slitit hårt på 
företaget. Ingen vision har målats upp. Ljungqvists mening ligger någonstans i mitten 
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och hon bekräftar att det inte fanns utrymme för några större reklamationer och att 
varenda order behövdes. Hon tror också att det var ett misstag att förlägga 
produktionen till Polen.  
 
Den exakta orsaken är således svår att utröna men vi kan dra slutsatsen av de 
analyserna vi gjort att företaget inte varit i toppskick ekonomiskt sett på ganska länge 
och att något därför fattades och behövdes tillföras företaget. Det är också intressant 
att observera de skillnader som den nya och tidigare ägare ger uttryck för.  
 
 

5.4 Värdering 
 
Vi har tidigare diskuterat värderingsbiten i kapitel fyra, här kommer vi in på mer 
empiriska påståenden och uttalanden. Vad skall man då betala för ett konkursbo och 
möjligheten att ta över verksamheten? Givet är att verksamheten har tagit skada av 
konkursen och inte står lika starkt nu som tidigare. Detta inverkar på priset. Det måste 
sannolikt också spela stor roll vilken orsaken till konkursen var, om 
intjäningsförmågan inte finns kvar tvivlar vi starkt på att någon ens vill köpa boet. Om 
konkursen istället orsakades av dålig skötsel och dålig branschkunskap finns det större 
incitament att köpa det. I Otto-Verkens fall råder det, som diskuteras ovan, inte helt 
eniga meningar om orsaken. Var och en får helt enkelt dra sina egna slutsatser. Vad 
gäller värderingsbiten har vi framförallt analyserat Ahlquists intervju eftersom han är 
förvärvare. Ahlquist framhåller ett antal faktorer som han anser som speciellt viktiga 
vid en värdediskussion om ett företag. Framförallt framhåller Ahlquist att det är helt 
ovidkommande att försöka koppla värdet till det bokförda värdet. Det bokförda värdet 
är uppbyggt kring principen om fortlevnad för företaget och är således inte tillämpbart 
på konkursbo. Han anser också att det skulle vara väldigt svårt att tilldela rätt värde på 
t.ex. lager och maskiner. ”I det avseendet var Otto-Verken inte något klipp”. Han 
nämner särskilt att värderingen av lager blir särskilt ovidkommande eftersom de 
anställda arbetar på halvfart efter ett konkursbeslut. Lagervärdet blir därför uppblåst 
eftersom arbetskostnaden ingår i kostnaden för tillverkningen. Marknadsvärdet 
överstiger ofta bokfört värde. Detta ger ytterligare anledningar till att bokfört värde 
inte är användbart. Detta synsätt delar han med Ljungqvist och företagsvärderaren 
Anders Hansson som framhåller liknande aspekter som viktiga att beakta vid just 
konkursbovärdering.  
 
Ahlquist tycker istället att ett konkursbo skall värderas efter sin potential och ställning. 
Han anser att förvärvaren måste veta vad som skall göras, både operationellt och 
strategiskt. ”Förvärvaren kan i praktiken peta in hur mycket pengar som helst men om 
han inte vet vad som skall göras så kastar han pengarna i sjön. Den som förvärvar 
måste identifiera problemen som finns i företaget, tillföra energi i ledningen och 
förmedla vår vision om var vi är på väg någonstans. Vi måste göra målen tydliga och 
utforma en strategi för att nå målen och visionen. Nästa steg är att sätta siffror på 
detta, då kommer pengarna in i bilden och då vet du vad det skall kosta för att nå 
målen och kunna genomföra din strategi. Det är det som avgör hur mycket pengar som 
behöver investeras och funderas noga över innan förvärvet. Det är också det vi 
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betalar för, vår framtidsförhoppning om företaget”. Ahlquist fortsätter och säger att 
det emellertid är viktigt att åka ut till företaget i fråga och göra en bedömning för att se 
att de maskiner som finns går att använda till produktionen och således till att 
genomföra vår strategi. Paralleller kan dras till Hansson och värderingsteorin där man 
diskuterar avkastningsvärdering och värdet i framtiden. 
 
Jorman diskuterar värdet på företaget i lite annorlunda termer och trycker mer på Otto-
Verkens ”intellectual property”, ritningar, för- och efterkalkyler och den 
dokumentation som fanns kring produktionen. ”Detta var fantastiskt underlag som jag 
vågar påstå att ingen aktör i Europa kom i närheten av. Produkterna som görs idag 
skiljde sig nämligen inte så mycket från dåtidens”. Han nämner också att Otto-Verken 
hade en särställning i sin nisch genom den kompletta anläggning som fanns, 
konstruktionsavdelning, erfarenhet, yrkesfolk och maskinbearbetning. Detta var 
mycket värdefullt. En annan stor tillgång var personalen och dess know-how. Allt 
detta gav Otto-Verken en helhet och en kvalitetsstämpel.   
 
Ur värderingshänseende har givetvis också branschkunskapen stor betydelse. Det 
hänger tätt samman med de strategier och visioner som skall målas upp och sedermera 
implementeras, men framförallt de bedömningar som förvärvaren skall göra. Om 
förvärvaren inte har kunskap om branschen vet denne inte hur den fungerar och inte 
heller vilka ”key success factors ”105  som branschen har. Han kan då inte heller göra 
en värdering av framtida avkastning och därför inte heller veta vad han skall betala för 
verksamheten. Bedömningen huruvida maskinparken går att använda blir sannolikt 
också haltande. Ahlquist har inte tidigare varit ägare till något liknande företag men 
har arbetat med branschen på andra sätt och lärt sig hur den fungerar och vilka key 
success factors som finns. Detta kan jämföras med Ljungqvists uttalanden om att hon 
inte skulle betala något för företaget eftersom hon inte skulle veta vad hon skulle göra 
av det. Vi tror att en orsak till konkursen kanske var att Anders Jorman saknade den 
branschkunskapen som krävdes.  
 
En annan viktig aspekt som både Ahlquist och Hansson framhåller är behovet av 
kapital. Det gäller att inte stirra sig blind endast på köpeskillingen för verksamheten. 
Denna är bara en del av investeringen när man köper konkursbo. Man måste även vara 
medveten om rörelsekapitalbehovet. Verksamheten står stilla och skall startas på nytt, 
man behöver bygga upp ett lager, få in kundfodringar och samtidigt skall man kunna 
betala löner. Detta kräver mycket kapital. Kundfodringarna byggs upp efterhand 
medan leverantörerna skall ha betalt direkt. Ahlquist nämner som exempel att de var 
tvungna att betala oljan kontant eftersom leverantören inte litade på dem.  
 
Ahlquist nämner också att det korta perspektivet är det största problemet med att 
förvärva konkursbo, ”i det korta perspektivet finns ingen orderstock att jobba med, 
inga affärer rullar in. Maskinerna står stilla men lönerna skall likväl betalas ut. 
Klarar du första året är det frid och fröjd. Det gäller inledningsvis att konsolidera 

                                                 
105 Grant, R M, Contemporary Strategy Analysis, s. 95ff 



 44 

företaget och bygga en lönsam kärna som du sedan utvecklar. Är man alltför yvig 
fortsätter utvecklingen i företaget som tidigare”. 
 
Ur intervjun med Ahlquist kommer ytterligare aspekter fram. Han diskuterar hur viktig 
vision och målsättning är för utvecklingen. Detta kan kopplas samman med att ett stort 
personligt engagemang och viljan att förändra är viktigt vid ett företagsuppköp. Han 
anser att om inte viljan att förändra finns och tror att det är lätta pengar och en bra 
affär bara för att man förvärvar ett konkursbo, så går man på en nit. Hårt arbete krävs 
för att förändra företagets dåliga trend. Det behövs även för att implementera de nya 
strategier som man satt upp. Vi håller med Ahlquist och tror att det är viktigt att 
förvärvaren är medveten om att hårt arbete och ett stort personligt engagemang krävs 
för att lyckas.  
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6 NIHAB 
 
 
 
 
I kapitlet nedan presenterar vi NIHAB, dess historik, konkursorsak samt hur Christian 
Lauridsen gick till väga vid värderingen av NIHAB.  
 
Vi åkte ut till NIHAB i Arlöv och träffade Christian Lauridsen, den tidigare samt 
nuvarande ägaren till NIHAB. Christian är 46 år gammal och hans bakgrund är dels 
maskinarbetare inom svarvning och fräsning och sedan vidareutbildade han sig till 
maskiningenjör. Han har varit egen företagare i ca 20 år i Sverige.  
 
 

6.1 Bakgrund 
 
1981 startade två företagare upp NIHAB. Affärsidén var från början att sälja 
hydraulrörsledningskomponenter. Själv startade Christian upp ett företag som hette JC 
Lauridsens Mekaniska, även det 1981. Företaget sysslade bl.a. med konstruktion och 
tillverkning av ventilblock. Man kan förklara vad ett ventilblock är genom att jämföra 
det med elektroniken. Ett ventilblock är för hydrauliken vad ett kretskort är för 
elektroniken. Det vill säga hjärnan i ett hydraulsystem.  
 
Christian startade ett samarbete med NIHAB någon gång runt 1982-1983. NIHAB höll 
då på att utveckla sin affärsidé till att vara totalleverantör inom hydralik och då ingick 
bland annat tillverkning och konstruktion av ventilblock. 1987 så köpte Christian en 
tredjedel utav aktierna i NIHAB. Han hade kvar sin gamla firma men man gjorde ett 
leasingpaket av hans maskiner och flyttade över dem till NIHAB: s lokaler. Där blev 
Christian ansvarig för produktionen. Nu var man tre delägare i NIHAB. 
 
1990 beslutade man sig för att sälja NIHAB för företaget gick inte runt. Företaget 
såldes till en privatperson i Stockholm men de tre förra delägarna blev anställda i 
företaget med ansvar över varsin funktion. 1993 slog lågkonjunkturen hårt mot 
NIHAB som gick i konkurs. Banken ville då att man skulle fortsätta att driva företaget 
vidare med sin dåvarande ägare. Detta innebar att man drev vidare verksamheten och 
att man samtidigt hade kvar alla sina gamla skulder. I och med detta hade företaget en 
väldigt tung ryggsäck att bära när man startade upp verksamheten igen. Christian fick 
en förfrågan om att driva företaget vilket han svarade ja till. Han startade upp det nya 
NIHAB någon gång mellan 1993-1994. Företaget flyttade ifrån sina gamla lokaler i 
Limhamn och ut till lokalerna i Arlöv där företaget finns idag. Vid nystarten efter 
konkursen 1993 var man tvungna att reducera verksamheten samt antalet anställda. 
Man ändrade på sin affärsidé från att ha varit totalleverantörer inom hydraulik till att 
bli specialister inom konstruktion och tillverkning av ventilblock. Man nischade sig 
helt enkelt.  
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1995 kom det nya intressenter in i företaget och köpte det från den gamla ägaren. De 
hade stora planer på att utveckla NIHAB: s verksamhet. Dock kom inte Christian 
överens med de nya ägarna och efter något år ville han hoppa av företaget och låta 
dem driva det ensamma. Det ville inte de gamla ägarna utan erbjöd Christian att köpa 
företaget. Detta gjorde han 1996 och blev då 100 % ägare utav NIHAB.  
  
 

6.2 Konkursorsak 
 
I slutet av 90-talet fick NIHAB förespeglingar från ett stort amerikanskt företag med 
huvudkontor i England vilka hade mycket stor potential om att bli underleverantörer 
till dem. För att detta projekt skulle gå att genomföra krävdes det att NIHAB 
expanderade kraftigt. Man fördubblade både personalstyrkan och sin maskinpark. Man 
började arbeta skift inom produktionen o.s.v. 
 
I och med den kraftiga expansionen fick man brist på kompetent personal. Helt 
plötsligt var NIHAB tvungna att ta in tio nya medarbetare som inte hade någon 
kunskap av företagets maskiner och tekniker. Problem var att det inte fanns några 
resurser för att stå för den utbildning som krävdes. Detta var ett stort problem för 
NIHAB. Ett annat problem var den ryggsäck med skulder som företaget hade med sig 
efter den första konkursen 
 
För att klara av att leverera var NIHAB tvungna att lägga ut mycket av sin tillverkning 
på underleverantörer som i sin tur inte fullföljde sina åtaganden. Kvaliteten var helt 
enkelt för dålig vilket gjorde att det började komma in reklamationer. Detta och i 
kombination med företagets gamla skulder gjorde att man inte fick in några pengar 
under längre tidsperioder när företaget samtidigt hade stora utgifter. Till slut fick 
ägarna nog och ville inte satsa mer pengar så att man kunde genomföra expansionen. 
Konkursen var ett faktum i början av juli 2002.  
 
 

6.3 Värdering 
 
Det fanns många intressenter som ville köpa NIHAB efter konkursen. Christian hade 
själv inga direkta planer på att köpa tillbaka företaget men både han och 
konkursförvaltaren ansåg att de olika intressenterna inte hade så stora möjligheter att 
driva företaget. Han fick möjlighet att tillsammans med en kollega få ett lån i en ny 
bank vilket gjorde det möjligt att köpa tillbaka företaget. Detta skedde den 1: e 
september 2002. 
 
Ur ett rent värderingsperspektiv har Christian svårt att resonera om hur han tänkte när 
han valde att köpa tillbaka NIHAB. I och med att han har arbetat inom företaget så 
pass länge som han har gjort så kunde han företaget utan och innan. Det fanns så att 
säga inga dolda obehagliga överraskningar som kunde dyka upp, utan han kunde helt 
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och hållet koncentrera sig på den strategiska biten med strategi och målsättningar och 
om han ansåg att NIHAB hade det som krävs för att nå de målen. 
 
Till att börja med blev han av med alla gamla skulder från den förra konkursen som 
hade tyngt NIHAB: s resultat och intjäningsförmåga. Den största anledningen till att 
Christian köpte tillbaka NIHAB var dock att han alltid sett stora möjligheter med 
NIHAB. Han anser att företaget har de viktiga och unika kunskaper inom företaget 
samt om branschen och marknaden som både Anders Hansson och Anders Ahlquist 
talar om och som är så viktiga för ett företags överlevnad.  
 
NIHAB: s viktigaste resurs eller styrka anser Christian ligger i den unika kunskap som 
företaget har inom området kring tillverkning och konstruktion av ventilblock för 
hydralik. Att ha ”know how” att tillverka på rätt sätt och på mest rationellt sätt är 
NIHAB duktiga på. ”Detta kanske låter väldigt enkelt men det är inte många som 
klarar av det på dagens marknad.” De största skillnaderna mellan NIHAB och dess 
konkurrenter är främst att NIHAB är kända för att hålla en högre kvalitet än 
konkurrenterna. Med högre kvalitet kommer också högre priser. Priset spelar en stor 
roll i branschen och NIHAB håller en högre prisklass än vad konkurrenterna gör. Man 
har även utvecklat ett excel/access baserat kalkylprogram där man knappar in vilka 
artiklar som ingår i ett ventilblock och kan på så sätt exakt se vad kostnaderna blir vid 
tillverkningen. Vad som också är viktigt är att det finns efterfrågan på deras produkter. 
Marknaden för ventilblock är rätt stor idag. Det finns en potential för västeuropa på 
över 2 miljarder. NIHAB har idag en omsättning på ca 10 miljoner så man har en stor 
marknad att jobba inom och man anser det inte som speciellt svårt att ta större 
marknadsandelar. 
 
NIHAB har även gjort stora investeringar för att bredda sitt sortiment. Detta 
påbörjades redan före konkursen. Man har tagit fram en egen produkt som man har 
utvecklat själva under ett par års tid nu och som man har fått registrerat som Legoflex. 
Legoflex tillhör den nya generationens ventilblock och är ett byggsystem för 
ventilblock. Som namnet antyder så bygger man olika block på varandra vilka har 
olika funktioner och på så sett får man fram just det system som man behöver. 
Fördelen är att man slipper att ha en massa rör mellan varje block som man har idag. 
En annan fördel är att man kan lagra de olika komponenterna vilket gör att ledtiderna 
som idag ligger på ca fyra veckor kan förkortas ner till en vecka. Legoflex kan idag 
ersätta ca 70 % av de specialtillverkade blocken som finns på marknaden. 
 
NIHAB: s största kund idag är Bosch. De har tagit denna produkt till sig och kommer 
att marknadsföra den. Man räknar med att Legoflex kommer att bli NIHAB: s i 
särklass största produkt. Idag säljer man Legoflex för ungefär 1 miljon och nästa år 
räknar företaget med att sälja för 3 miljoner för att sen successivt accelerera 
försäljningen. Potentialen för produkten antas ligga någonstans runt 100 miljoner. 
 
Den största faran som Christian såg med att köpa tillbaka NIHAB var att vissa kunder 
och leverantörer kunde bli misstänksamma av sig när de såg att företaget en gång hade 
gått i konkurs. Detta skulle kunna yttra sig i att leverantörer och kunder skulle försöka 
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ställa krav på t.ex. säkerheter eller förskottsbetalning för att köpa eller leverera. För ett 
företag som har gått i konkurs och på så sätt tappat tempo och som därför är mycket 
beroende av att snabbt komma igång med försäljning och tillverkning, skulle detta 
vara ett stort problem. För Christians del visade det sig att dessa farhågor inte blev 
besannade utan han kunde fortsätta sälja till sina gamla kunder och köpa av sina gamla 
leverantörer på samma premisser som innan konkursen. En av anledningarna till detta 
tror han är att han kom igång med verksamheten igen så snabbt efter konkursen.  
 
Det största problemet som Christian upplevde när han skulle köpa tillbaka NIHAB låg 
inte inom företaget utan var att han inte hade det kapital som behövdes för att köpa 
tillbaka företaget. Han vände sig till banken för att försöka låna pengar. Många banker 
var dock skeptiska till att låna ut några pengar till Christian. Man trodde helt enkelt 
inte på hans affärsidé. Trots att han sysslat med verksamheten länge samt hade färdiga 
affärsplaner och rätt säkra prognoser fick han ändå gå till fem eller sex banker innan 
han kunde få ett lån.  
 
Priset som Christian till slut fick betala för NIHAB låg på 850,000 kr men då var han 
också tvungen att privat betala 300,000 kr till den gamla banken som egentligen också 
skall räknas in i priset. Detta pris anser Christian vara ett rimligt pris på företaget med 
tanke på den potential han anser att företaget har. 
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7 Analys 
 
 
Uppsatsens fokus är framförallt att utreda hur man går tillväga för att värdera ett 
konkursbo och vilka aspekter som speciellt skall tas hänsyn till. Vi kommer därför att 
fokusera analysen på detta. 
 
 

7.1 Analysinledning 
 
I detta kapitel skall vi bearbeta och analysera det material som vi presenterat tidigare i 
vår uppsats. Materialet består av både teori och empiri. Framförallt kommer vi att 
fokusera analysen på det empiriska material som vi fått genom våra intervjuer. 
Intervjumaterialet skall kritiskt analyseras och förhoppningsvis leda oss till en 
grundläggande modell som beskriver de karaktäristika som är speciellt viktiga att ha 
vid värdering av konkursbo. Vi skall också visa hur de olika aspekterna hänger 
samman med beskrivningar i slutet på varje aspekt. Intervjupersonerna hade en relativt 
homogen uppfattning om värderingen, detta leder också till en ökad reliabilitet för 
analysen.  
 
 
7.1.1 Tre sorters kunskap 
 
I vårt empiriska material i form av intervjuer nämner eller gör intervjupersonerna oss 
uppmärksamma på att olika sorters kunskap och erfarenheter är viktiga vid 
värderingen av konkursboet. Det teoretiska avsnittet gör oss genom den strategiska 
analysen och Porters branschanalys uppmärksamma på liknande aspekter. Vi har valt 
att dela kunskapen i tre olika typer av kunskap som vi på ett bra sätt tycker ger oss 
helheten på kunskapskravet. 
 
Den första biten är grundläggande kunskaper i ekonomi och företagshantering. Som 
exempel kan en ekonomisk examen från ett universitet eller högskola vara en god 
grund. Värderaren behöver insikt i hur det ekonomiska arbetet hanteras och hur det 
ekonomiska arbetet, bokföring, löner, lagerredovisning, skatter osv. fortskrider. Denne 
kan då på ett relativt enkelt sätt gå igenom och förstå företagets nuvarande 
kapitalstruktur och i fallet av ett konkursbo speciellt fokusera på tillgångsmassan och 
vad den innehåller. Det är också möjligt att gå igenom produktkalkyler och undersöka 
vilka produkter som varit mest respektive minst lönsamma och orsaken till detta.  
 
Relationen mellan fasta och rörliga kostnader skall gås igenom, hur tilldelas dessa 
produkterna och görs det på ett korrekt sätt. Den kulturella miljön i företaget skall 
också tas hänsyn till, är de anställda hopplösa fall eller bara understimulerade och inte 
tillräcklig uppmuntrade. 
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Den absolut viktigaste egenskapen och som alla intervjupersonerna gör oss 
uppmärksamma på är att vara tillräckligt affärsmässig och vara kapabel till att 
analysera affärsidén. Är idén bärkraftig och kan den ge oss den försäljning vi behöver. 
En av orsakerna till konkursen som vi nämnde i kapitel fem kan ju vara att produkten 
eller tjänsten var dålig, behov och efterfrågan saknades.  
 
Andra biten som en värderare behöver ha koll på är den juridiska biten. Vi tar upp hur 
konkursprocessen går till i kapitel tre, här beskrivs hur en konkurs hanteras rent 
praktiskt.  
 
Värderaren måste således ha kunskap om de rättsliga konsekvenser som blir utfallet av 
en konkurs och hur han/hon skall hantera dessa om de köper företaget. Som exempel 
kan nämnas att alla avtal blir ogiltiga vid en konkurs, de leverantörsavtal som finns 
och som kanske hade fördelaktiga inköpspriser måste omförhandlas, de order som 
fanns till kunder gäller inte heller längre. Värderaren måste även ha insikt i 
Årsredovisningslagen och Aktiebolagslagen för att på ett korrekt sätt kunna sköta 
företaget, detta eftersom företagen har vissa förpliktelser gentemot staten och 
skatteverket. 
 
Den sista men absolut viktigaste biten för företaget är kunskapen om branschen och 
företagets omvärld. För att läsaren bättre skall förstå vår inställning till begreppet 
bransch definierar vi bransch som marknaden kring företaget.  
 
Istället måste (eller rekommenderas förvärvaren att ha) en god kunskap och förståelse 
för branschen. I båda de fallen som vi undersökte hade förvärvaren extremt god 
kännedom och inblick i branschen och i båda fallen hade förvärvaren tidigare 
erfarenheter ifrån respektive bransch. De hade god insyn i branschens ”key success 
factors” och visste hur företaget skulle skötas på ett bättre sätt.  
 
I Otto-Verkens fall satte Ahlquist och hans partners upp mål och strategier för Otto-
Verken och satte en prislapp på vad det skulle komma att kosta att genomföra det. Om 
de lyckas med det var de övertygade om att företaget skulle bli lönsamt. I NIHABs fall 
gjorde Christian en bedömning att boet skulle vara värt en viss summa. Skillnaden 
ligger i att Christian sedan tidigare hade intern kontroll på företaget. Båda 
värderingarna bygger på deras tidigare erfarenhet om branschen och företaget. Anders 
Ahlqvist nämner också att de var på plats och inspekterade maskiner och inventarier så 
att de skulle gå att använda till produktionen men de förde ingen diskussion om 
bokfört värde, det ansågs helt irrelevant. Här kommer förstås också affärsidén in i 
bilden igen och kan starkt kopplas samman med branschkunskap. Om förvärvaren vet 
att det finns pengar att tjäna för företaget men att något har blivit felaktigt skött av 
tidigare ägare så är det ännu ett incitament att förvärva. I detta kunnande ingår givetvis 
också en stor förståelse för företagets marknad, vilka produkter som tillhandahålls. Bra 
översikt över konkurrenter är också mycket viktigt.  
 
Anders Hansson nämner i sin intervju att han först brukar gå igenom vad det är som är 
intressant att erhålla från företaget. Vad betalar förvärvaren för, varumärke eller ett 
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bättre distributionsnät. Det anser han som en av de viktigaste aspekterna vid värdering. 
Detta sammanfaller väl med Katarina Ljungqvist mening att värdera och tilldela värdet 
till det som du köper. 
 
Givetvis är det även beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs. Företag som 
Otto-Verken och NIHAB har en tekniskt komplicerad verksamhet som inte går att 
jämföra med att överta en kiosk som gått i konkurs. Kiosken kräver nästintill inget 
branschspecifikt kunnande. Man kan inte heller jämföra med om konkursboet säljs i 
delar och slaktas och där förvärvaren bara måste ta hänsyn till de objekt som han 
lägger bud på och huruvida de överensstämmer med det värde som förvärvaren då 
tänkt sig.  
 
Det branschspecifika kunnandet och de övriga kunskaps aspekter som vi diskuterar 
ovan hänger samman med de övriga faktorer som vi anser betydelsefulla vid förvärv 
av konkursbo. Det faktum att vi anser att förvärvaren måste ha kunskap om branschen 
sedan tidigare visar också att vi anser att denne har en god uppfattning om vilket pris 
som skall betalas för verksamheten. Förvärvaren har då på ett bra sätt uppskattat vilka 
framtida inflöden som verksamhet kan ge och vilka kostnader det betingar. På så sätt 
kan förvärvaren också uppskatta vilket kapitalbehov som föreligger för köpet. Detta 
leder oss in på kapitalaspekten.  
 
 
7.1.2 Kapital 
 
Kapitalaspekten är en annan aspekt som vi uppmärksammat som viktigt när du 
förvärvar ett konkursbo. Kapitalbehovet kan delas in i två delar, dels behöver 
förvärvaren kapital till köpeskillingen på konkursboet och så behövs det kapital till 
driften. Köpeskillingen skall erläggas till konkursförvaltaren och har således inget att 
göra med den fortsatta driften av företaget. Till driften behövs rörelsekapital. Här är 
det viktigt att för förvärvaren att fundera om denne har tillräckligt med kapital för ett 
förvärv. Tillgången på kapital kan variera beroende på vem det är som vill köpa boet. 
Är det ett stort företag som planerar köpet så är oftast tillgången på kapital inget 
problem. Är det istället en privatperson eller en småföretagare som funderar på köpet 
så är det inte alltid säkert att han/hon har tillgång till det kapital som behövs och måste 
i så fall vända sig efter finansieringshjälp. Ofta är det så att köpeskillingen är ordnad 
men att rörelsekapitalet glöms bort.  
 
Ett alternativ är att försöka hitta en eller flera partners som kan bidra med kapital. Det 
finns olika former av partnerskap som man kan tänka sig. Man kan försöka hitta någon 
eller några som är intresserad av att köpa in sig i verksamheten och som aktivt är med 
och jobbar i företaget. I NIHAB: s fall använde de sig ett tag av sleeping partners. 
Dessa var delägare i verksamheten och hade del i vinsten men de var inte med och 
skötte den dagliga verksamheten. Vi tror inte att sleeping partners är något bra 
alternativ till kapitaltillskott. Som vi såg i NIHAB: s fall så var det ingen bra idé. Vi 
tror på ett aktivt ägande med en tillsatt VD eller att VD är ägare.  
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Den vanligaste sättet att skaffa kapital är att försöka få ett lån i en bank. Man måste 
kunna visa trovärdiga affärsplaner, strategier och prognoser. I Christian Lauridsens fall 
var han tvungen att gå till fem-sex olika banker innan han kunde få igenom ett lån. 
Detta tror vi beror på hans tidigare konkursstatistik. Banken undrar ju självklart vad 
som är annorlunda nu.  
 
När väl förvärvet gått igenom kommer rörelsekapitalbehovet fram. Då räcker det inte 
med att ha fått ihop kapital så att man kan förvärva konkursboet. Man måste även ha 
en likviditetsplan klar för att kunna driva företaget. Denna plan måste börja gälla i och 
med dag ett från att det nya företaget har startats upp. Efter att en verksamhet har gått i 
konkurs stannar verksamheten av och företaget tappar tempo. När man startar upp den 
nya verksamheten börjar man om från noll. Man skall bygga upp lager, kundfordringar 
och kunna betala löner. Det kostar pengar som behövs direkt i verksamheten. Det går 
inte att vänta på den första ordern och de pengar som då kommer in. Då går man under 
igen.  
 
Man har förmodligen inte heller några avtal med vare sig kunder eller leverantörer. 
Vid en konkurs kan det vara svårt att behålla sina leverantörer och få dem att leverera 
direkt efter uppstarten. De litar helt enkelt inte på en. Ibland kräver leverantörerna att i 
en tid få betalt i förskott för att minimera sina risker. Det är dessutom så att 
kundfordringarna byggs upp efterhand medan leverantörerna skall ha betalt direkt. Du 
får ett glapp däremellan som du skall finansiera.  
 
Det andra som ingår i driften är att man har kapital så att man kan följa sina utarbetade 
planer för de satsningar och förändringar som måste göras. Anders Ahlquist menar att 
man inte bara kan ta över ett konkursbo och köra det som man gjorde innan. Det hade 
varit som att kasta pengarna i sjön. Man måste kunna se vad det är som behövs göras 
både på operationell och på strategiska plan. Tydliga strategier måste tas fram som 
underlättar arbetet att sätta siffror på dem. Då vet man hur mycket det kommer att 
kosta för att nå sina mål och det är det som avgör hur mycket pengar som behöver 
investeras. Detta kräver noggrann åtanke innan man köper ett konkursbo. 
 
Anders Ahlquist nämnde att det korta perspektivet är av de största problemen med ett 
förvärv av ett konkursbo. I det korta perspektivet finns ingen orderstock att jobba med, 
inga affärer rullar in. Maskinerna står stilla men lönerna skall likväl betalas ut. Det 
gäller då att konsolidera företaget och bygga på en lönsam kärna. Är man alltför yvig 
så fortsätter utvecklingen i företaget som tidigare. 
 
I det som nämns ovan ligger några av de stora skillnaderna jämfört med att värdera ett 
vanligt företag. Då man går igenom delarna i ett konkursbo så använder man sig av 
samma värderingsprinciper som vid vanlig företagsvärdering. Dock när man granskar 
balans- och resultaträkning måste man ha i åtanke att det inte finns någon finansiering 
att ta över utan den får man skaffa sig själv.  
 
En annan aspekt är att man måste försöka beräkna hur mycket som konkursen har 
skadat verksamheten, för att den har skadat verksamheten är ett faktum. Det innebär 
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att det tillkommer merkostnader vid en konkurs och det får man dra från priset som 
man betalar konkursförvaltaren så att priset vid en konkurs inte blir alls så högt som 
vid en vanlig försäljning. 
 
Kapitalaspekten hänger väl samman med planerings- och förändringsaspekten som vi 
kommer att diskutera nedan. Planeringen skall innefatta många faktorer om det nya 
förvärvet och ofta är detta en väldigt viktig omständighet att ta hänsyn till för 
förvärvaren. Denne skall göra planer för hur marknaden skall nås, huruvida två företag 
skall slås samman och en ny kultur skall uppnås. Personen skall också ta ställning till 
riskfaktorer och hur produktkalkylerna ser ut. Detta anser vi kräva en god insikt dels i 
branschen men även en god kapital beräkningsförmåga. Vad kommer de aktiviteter 
som vi planerar för att kosta. Vad kommer det att kosta att genomföra det vi vill. Har 
vi råd att planera för en ny lansering av produkterna.  
 
 
7.1.3 Planering  
 
Vid ett köp av ett konkursbo är det viktigt att som köpare ha klart för sig vilka mål och 
vilken strategi som man ska ha med förvärvet. Ett uppköp är ofta aktuellt tack vare att 
köparen ser möjligheter till att förbättra och genomföra strukturförändringar i 
organisationen. Vi har genom vår granskning av de två företagen kommit fram till att 
det ofta är så att köparen är ute efter hela verksamheten när denne förvärvar 
konkursboet. I båda fallen köpte förvärvaren hela företaget och fortsätter att driva på 
det. I båda fallen hade också de två nya ägarna strategier för förändring och mål med 
förvärvet. Anders Hansson är av samma uppfattning men tror också att det kan vara 
något särskilt i företaget som förvärvaren är ute efter. Denne ser då något som denne 
tror att han kan förbättra. Det kan t.ex. handla om produkten eller distributionsnätet.  
 
När man köper ett konkursbo är det vår uppfattning, liksom Anders Hanssons, att det 
är gynnsamt att ha en organisation klar som det snabbt går att implementera det 
inköpta företaget i. Detta är alltid bra att ha men det är framförallt viktigt vid ett 
uppköp av ett företag som gått i konkurs eftersom verksamheten då förmodligen inte 
tappar så mycket i tempo och fungerar bättre redan från början än ett företag som gått i 
konkurs brukar göra precis efter ett förvärv.  
 
En annan betydelsefull aspekt att tänka på när man värderar ett företag är att planera 
strategin på hur man ska nå ut till marknaden på ett effektivt sätt. Vet man detta redan 
innan affärer går igenom tror vi att man har mycket att vinna. När detta görs ser man 
också potentialen med affären.  
 
En annan bedömningsgrund som är väsentlig vid ett uppköp är att det kan bli problem 
i företaget om det införs en ny affärskultur. I vissa fall köps ett företag upp av ett annat 
med en helt annan affärskultur. Efter en sådan affär är det stor risk att det uppköpta 
företaget tappar i tempo och kan bli tvungen att byta personal och annat. Därför är det 
vår åsikt att det är viktigt att man redan när man köper ett företag från inköpsdagen har 
en plan på hur företaget ska skötas och drivas. Det här problemet uppmärksammade 
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Anders Hansson oss på och vi har förstått att detta är centralt vid ett uppköp av ett 
företag som gått i konkurs. Eftersom ett företag som gått i konkurs som tidigare 
nämnts oftast tappar i tempo kommer det bli än värre om det dessutom ska införas en 
ny företagskultur.  
 
Anders Hansson berättade att en aspekt som är värd att beakta vid en bedömning av ett 
företag, för att kunna planera vid ett inköp, var att granska ett potentiellt 
företagsförvärvs produktkalkyl så man vet hur stora marginalerna och 
täckningsbidragen är på de olika produkterna. Därigenom kan man redan innan ett 
företagsuppköp veta vilka produkter som man ska satsa på och vilka som eventuellt 
ska slutas tillverkas. Det är även viktigt att veta hur stora de fasta kostnaderna är så 
man vet hur man ska handskas med dem. Om de är för stora kan det vara lämpligt att 
försöka hitta på en lösning så de kan minskas eftersom det, framförallt i en period med 
liten försäljning, inte är bra att sitta med för stora fasta kostnader.  
 
För att kunna planera inför ett företagsuppköp redan innan uppköpet skett är det viktigt 
att identifiera företagets vinstdrivande faktorer och de riskfaktorer som företaget är 
utsatta för. Detta för att man ska kunna uppskatta ett företags framtida 
intjäningsförmåga, framtida tillväxt och potential med så realistiska prognoser som 
möjligt. Efter detta är det fördelaktigt att få fram ett konkret resultat som en 
uppskattning av företagets framtida försäljningsintäkter.  
 
 
7.1.4 Förändring  
 
Man får väldigt varierande bild om orsaken till konkursen beroende på vem man 
frågar. Den som ägde företaget då det gick i konkurs vill gärna peka ut enstaka 
specifika händelser som orsak till konkursen t.ex. mycket reklamationer eller problem 
med underleverantörer. Den som startar upp företaget på nytt brukar istället peka på 
mer omfattande problem som att affärsidén inte höll eller man hade dåliga strategier 
för att nå sina mål.  
 
När en ny ägare köper ett konkursbo medför detta oftast att det sker omfattande 
förändringar mot hur företaget drevs innan konkursen. Allt beroende på vilka idéer 
han/hon har med köpet. Förändringarna och nya idéer är ett viktigt steg i att få 
företaget på fötter igen för företaget gick inte i konkurs utan orsak. Det är mycket 
viktigt att identifiera de problem som företaget hade innan konkursen. Det kan vara 
lätt att säga att det berodde på mycket reklamationer men problemen ligger oftast 
djupare än så och det är dessa problem som är viktiga att identifiera. 
Otto-Verken är ett tydligt exempel på där omfattande förändringar har gjorts efter 
köpet av konkursboet. Männen bakom köpet har försökt ändra hela företagets 
uppfattning om sig själva. De har också anställt en ny handplockad VD, som är 
civilingenjör, något som Ahlquist speciellt påpekar som viktigt med tanke på vilken 
verksamhet de bedriver. Han anser också att VD måste kunna snacka med personalen, 
ta diskussionen om konstruktioner, hållfasthetslära osv., han måste också kunna 
diskutera ingående med kunder och leverantörer. 
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Som Anders Ahlquist uttryckte sig i vår intervju med honom. Pengarna har en 
sekundär betydelse. ”Vi måste identifiera problemen som finns i företaget, tillföra 
energi i ledningen och förmedla vår vision om var vi är på väg någonstans. Vi måste 
göra målen tydliga och utforma en strategi för att nå målen och visionen”. 
 
 
7.1.5 Personligt engagemang 
 
Ovanstående diskussion belyser en del av de faktorer som vi anser som viktiga när ett 
konkursbo värderas. Under hela processen med förvärvet har vi identifierat personligt 
engagemang som en viktig faktor för framgång. Med detta menar vi den kraft och 
arbetsiver som den nye ägaren behöver för att förändra ett företag som gått i konkurs. 
Som vi diskuterar ovan är förändring viktig för att nya strategier skall gå att införa, till 
detta krävs också att den nya ägaren engagerar sig. Den negativa trenden som uppstod 
vid konkursen måste vändas, då behövs det engagemang. Den tidigare ägaren har 
uppenbarligen misslyckats med något eftersom företaget gick i konkurs, därför behövs 
något ändras och göras om. Vi tror därför att den nya ägarens personliga engagemang 
och att denne satsar på företaget är en betydelsefull faktor som krävs för att lyckas 
med den fortsatta verksamheten i det nya företaget.  
 
I NIHAB: s fall finns en av förklaringarna till konkursen i den skuldbörda som 
företaget tvingades axla efter konkursen 1994, den andra förklaringen är att vissa 
delägare inte fullföljde sina åtaganden. Tidigare ägare valde då att köpa tillbaka 
företaget, han hade en stark tilltro till affärsidén och en stark instinkt att lyckas. Kraft 
att förändra och göra företaget starkare fanns således.  
 
I Otto-Verkens fall hade företaget levererat dåliga resultat under ganska många år och 
inget nytt engagemang hade tillförts. Anders Ahlquist nämner att produktutveckling 
varit obefintlig och att långsiktiga strategier saknats, någon vision fanns inte heller. 
Det måste till för att kunna vända företaget, det går inte att lyckas om man bara kör på. 
Vi är av samma uppfattning och vi tror samtidigt att detta gäller även om förvärvet 
gäller ett solvent företag. Orsaken till konkursen i Otto-Verken är olika beroende på 
vem man frågar, vi anser att konkursen i Otto-Verken var en kombination av många 
års skötsel utan riktig energi och en stor reklamation från Durtrack AG.  
 
Förändring och det personliga engagemanget knyter samman de övriga aspekterna 
kunskap, kapital och planering på ett bra sätt. Med dessa vill vi visa att det är viktigt 
med en entreprenöriell läggning när ett konkursbo förvärvas och att de övriga 
aspekterna är viktiga men utan förändring blir inget nytt och således händer inget 
förutom köpet. Det går inte att gå i samma spår som föregångaren trots att kunskap, 
kapital och planering finns. Då går företaget omkull igen. Det personliga 
engagemanget visar att den envise vinner i längden och att en gnista måste finnas för 
att vinna, för att kunna förändra och för att kunna vända företaget. 
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7.2 Modell över framgångsfaktorer för värdering av 
konkursbo och den fortsatta driften 
 
Genom att samla vad vi har kommit fram till i vår analys i en modell så försöker vi på 
ett överskådligt sätt visa och poängtera det som vi tycker är de viktigaste aspekterna 
när man framgångsrikt skall förvärva ett konkursbo. Boxarna i modellen anser vi vara 
de hörnstenar som man måste ha med sig om ett förvärv skall bli framgångsrikt. Med 
pilarna försöker vi visa att boxarna hänger ihop och att man därför inte klarar sig med 
bara en eller två av boxarna utan alla behövs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framgångsrikt 
förvärv av 
Konkursbo Planering 

Plan för företagets 
framtida strategi och 

mål  

Personligt engagemang 
Kraft och arbetsiver för 

att genomföra planer 
och förändringar 

Kapital 
Köpeskilling och 

rörelsekapital 

Kunskap 
Bransch, 

ekonomisk- och 
juridiskkunskap 

Förändring 
Identifiera problemen i 
företaget och ändra det 

som var dåligt 
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8 Slutsatser 
 
 
 
 
I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån analysen och det övriga material vi presenterat 
i uppsatsen. Dessutom vill vi ge förslag till fortsatta studier.  
 
I detta avslutande kapitel beskriver vi de slutsatser som vi har kommit fram till under 
arbetets gång och som är värda att lyfta fram för våra läsare. Vi kommer också att 
redovisa våra egna synpunkter och tankar samt vad vi har lärt oss under arbetets gång.  
 
En av de slutsatser vi har kommit fram till är att det inte enkom är lönt att värdera ett 
konkursbo, det har i sig inget självändamål att komma fram till att verksamheten 
skulle vara billig eller dyr. Vi anser därför att för att göra en fullständig värdering med 
nytta för värderaren krävs att man även beaktar verksamhetens fortsatta drift. Vi anser 
att de hänger tätt samman. Det går inte att värdera företaget om man har för avsikt att 
förvärva det, utan att ta hänsyn till vad som behövs i framtiden. Detta måste tas med i 
beräkningarna redan i planeringsstadiet till förvärvet. Denna slutsats påverkar också 
resten av värderingen och alla aspekter som vi kommer att redovisa som slutsatser. 
Denna slutsats skiljer sig om vi istället skulle ha för avsikt att endast köpa enstaka 
tillgångar från konkursboet. Då kan man diskutera billigt och dyrt. 
 
Vi har även helt och hållet förkastat en av våra tidigare uppfattningar om 
företagsvärdering. Vi ansåg nämligen att bokfört värde och balansräkningen hade en 
stark koppling till vilket värde som företag skulle betinga vid en försäljning. Det var 
också i denna ände som vi inledde vårt uppsatsskrivande. Denna uppfattning har vi fått 
anledning att ta ställning till och vår slutsats är att det bokförda värdet inte har någon 
koppling till ett företags värde i en konkurssituation. Vi kan också med självsäkerhet 
utvidga detta påstående och säga att det bokförda värdet inte har någon koppling till 
värdet i något företag i en förvärvssituation. Den information som balans- och 
resultaträkning innehåller är historisk. Reservation för undantag finns i branscherna 
skog och fastigheter. Substansvärderingsmetoden anser vi således vara oanvändbar vid 
företagsvärdering som omfattar hela rörelsen. Denna slutsats drar vi därför att metoden 
inte säger något om framtiden och vilka möjligheter det finns till avkastning på lång 
sikt. Vi anser istället att man skall använda någon slags avkastningsvärdering där man 
tittar framåt i företaget och utgår ifrån de möjligheter och risker som finns. Här är vi 
helt överens med våra intervjupersoner som är av samma uppfattning. Det är av 
underordnad betydelse hur balansräkningen ser ut. Istället skall förvärvaren göra en 
uppskattning om huruvida de maskiner och inventarier som finns i företaget går att 
använda till att långsiktigt tjäna pengar. Vi anser därför att det enda riktiga sättet är att 
värdera konkursboet efter den förhoppning man har för företaget i framtiden. Vilka 
möjligheter finns för företaget att tjäna pengar på lång sikt. Förvärvaren får göra en 
helhetsbedömning om vilken potential och ställning företaget har. Denna bedömning 
grundar sig i många olika aspekter som är olika viktiga för helhetsintrycket och för 
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vilket värde man kommer fram till. Här vill vi framförallt framhålla att förvärvaren gör 
en viljeförklaring om vad denne anser värdefullt att förvärva i konkursboet och vad 
denne betalar för, analys av företagets affärsidé och en analys om varför företaget gick 
i konkurs. Det vi diskuterat ovan tycker vi går lika bra att också tillämpa på solventa 
företag, med vissa undantag.  
 
Denna slutsats skall sedan kopplas samman med vad vi kom fram till i vår analys som 
behandlar karaktäristika som är viktiga att ha för värderingen av konkursbo. Vi anser 
att utan de fem faktorerna vi presenterar blir det svårt för förvärvaren att lyckas med 
sitt köp. De fem faktorerna hänger samman och det gäller att besitta alla fem i en god 
fördelning. En av dem anser vi i och för sig viktigare än de övriga, branschkunskap. 
För att förvärvaren skall kunna göra en riktig bedömning av de tre exempelfaktorer 
som nämns ovan krävs det branschkunskap. Utan den blir sannolikt förvärvarens 
bedömning haltande och inte rättvisande och sannolikt kommer han att göra en dålig 
affär. Då hjälper inte dennes innehav av de resterande faktorerna.  
 
De övriga faktorerna tycker vi kan kopplas till den speciella situation som det blir vid 
förvärv av ett konkursbo. Kapitalet behövs för köpeskillingen av boet men även för det 
rörelsekapital behov som behövs för att starta upp verksamheten igen. Ofta görs det 
också omstruktureringar som kostar pengar. För ett konkursbo är detta kapitalbehov 
extra framträdande då det krävs en helt ny finansiering av företaget för den nya ägaren 
eftersom alla lån som finns i företaget före konkursen försvinner vid en konkurs.  
 
Förändring krävs för att vända den dåliga trenden i företaget. Det finns givetvis en 
eller flera orsaker till att företaget gick i konkurs. Förvärvaren måste identifiera de 
problem och hinder som finns i företaget och göra något åt dem och samtidigt förändra 
den dåliga trend som företaget är inne i. Detta är sammankopplat med planering för 
hur nya strategier och mål skall sättas upp och implementeras i verksamheten. Vi anser 
att detta också är av avgörande betydelse för framgången vid förvärvet.  
 
Vi anser att det också krävs ett stort personligt engagemang. Det är en viktig faktor för 
att vända den utveckling som gav upphov till konkursen och för att kunna förändra. Vi 
anser också att detta ligger till grund för de målsättningar och strategier som den nya 
ägaren avser att implementera. Hur mycket vill han förändra och hur mycket kraft han 
kan lägga in i det nya företaget tror vi starkt påverkar utgången och resultatet av 
förvärvet. Samtidigt tror vi att om ett personligt engagemang uteblir så blir också 
förvärvet ett misslyckande.   
 
Vi har med denna slutsats också kommit fram till att värdering av konkursbo inte 
skiljer sig så markant från företagsvärdering av solventa företag bortsett från de  
aspekter som vi diskuterat i texten.   
 
Det sätt som vi då rekommenderar vid en förvärvssituation är en avkastningsvärdering 
med hänsyn till framtida potential och intjäningsförmåga. Ett sätt är att göra en 
klassisk investeringskalkyl med sikt på ett par år framåt i tiden. 
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Vi har även kommit fram till att när ett företag går i konkurs så blir en konsekvens av 
detta att företaget tappar i tempo. Det händer bl.a. av att alla avtal blir obsoleta vid en 
konkurssituation och det tar tid att förhandla fram nya, framförallt avtal med 
leverantörer är viktiga och gör att företaget ofta ”står stilla” när en ny ägare köpt ett 
företag som gått i konkurs. Därför måste nya avtal ingås snabbt för att få 
leverantörerna att börja leverera. Dessutom så har det nystartade företaget oftast ingen 
orderstock utan måste jobba hårt för att få in nya order. Kunderna har kanske bytt 
leverantör och då måste nya kunder kontaktas. Andra faktorer som gör att ett företag 
tappar i tempo är när ett företag byter ägare så blir det ofta omstruktureringar och 
förändringar i företaget och i dess kultur. Det leder till att personalen inte är 
indoktrinerade i företagets nya affärskultur och därmed inte är vana vid det nya 
tankesättet som ska genomsyra verksamheten. Därför är de inte så effektiva förrän de 
blivit införstådda med den nya kulturen. Slutsatsen vi drar av detta är att ett förvärv av 
ett konkursbo inte är okomplicerat utan kräver noggrann planering och eftertanke.  
 
De slutsatser som vi har kommit fram till överensstämmer till vissa delar med den 
teori som vi har använt oss av när vi skrivit uppsatsen. I teorin anses 
substansvärderingsmetoden som en bra modell för värdering av små och medelstora 
företag. Detta har vi som nämns ovan helt förkastat och anser inte den vara användbar 
vid konkursbovärdering. Vi har då istället identifierat diskonteringsmodellen som mest 
lämpad för konkursbovärdering och egentligen all typ av företagsvärdering. Den 
jämförande värderingen anser vi inte så adekvat på konkursbo av naturliga skäl. 
Istället är det själva grundtanken med diskonteringsmodeller som vi anser väl matchar 
de slutsatser vi har kommit fram till. I teorin diskuteras att något avkastningsmått 
används, diskonteras fram i tiden och ger användaren ett framtida värde. Det anser vi 
vara ett bra sätt som ger förvärvaren en överblick om vad denne kan förvänta sig ur 
vinsthänsyn. Det vi gjort är att gå ett steg längre och försökt identifiera vilka faktorer 
som är användbara vid konkursbovärdering och dess fortsatta drift. Det vi då fokuserat 
på är snarare vilka färdigheter förvärvaren måste ha för att ens klara en adekvat 
diskonteringsberäkning. Här finns vissa kopplingar till teorin från Porter och hans 
branschanalys. Således finns en överensstämmelse med teorin och våra slutsatser. 
Detta gäller dock inte för alla våra slutsatser och inte heller för helheten som vi 
kommit fram till. De delar som vi inte anser vara kopplade till teorin är våra 
resonemang om företagets tempoförlust och svårigheterna i den korta perspektivet, 
betydelsen av personligt engagemang, planering och förändring. Detta kan också 
sammanfattas med att den modell som vi presenterar i kapitel 7 anser vi vara 
nytänkande. Detta gäller även slutsatsen utifrån de fallstudier som vi genomfört. Vi 
har inte hittat någon motsvarighet i teorin till denna modell. Det kan också nämnas att 
vi inte hittat någon teori på området om värdering av just konkursbo och således är 
vårt verk troligen det första. Med tanke på de affärsmöjligheter som vi diskuterade i 
kapitel 1 tycker vi det är konstigt att ingen närmare velat undersöka området.  
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8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser värdering av konkursbo som ett mycket intressant område. Vår uppsats kan 
sägas utgöra grunden för ämnet. Således finns mycket mer att hämta. Vi anser att ett 
förslag till fortsatt forskning vore en empirisk undersökning där fler förvärvare av 
konkursbo berättar om sina erfarenheter om ämnet. Vi skulle då få större dimension på 
de faktorer som anses viktiga vid värdering och fortsatt drift. En annan infallsvinkel 
vore att undersöka tidigare förvärv i konkursbo och se hur affärerna går nu och 
samtidigt granska förvärvaren. Båda fallen är svåra att genomföra rent praktiskt och 
skulle ta en väsentlig tid i anspråk. 
 
 
 
 
 
 



 61 

 

Källförteckning 
 
 

Tryckta källor 
 
Andersen, Ib (1998) Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod. 
Studentlitteratur. Första upplagan.  
 

Andersson, Bengt-Erik (1994) Som man frågar får man svar. Rabén Prisma. Andra 
upplagan. 
 
Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken. Studentlitteratur. Första upplagan. 
 
Dominique, Lars & Fagerberg, Arne & Tovman, Peter (1994) Företagsrekonstruktion. 
Studentlitteratur. Första upplagan. 
 
Edström, Mikael & Lundén, Björn & Svensson, Ulf (1999) Konkurs & Ackord. Björn 
Lundén information. Första upplagan.  
 
Grant, Robert M (2002) Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishers Inc. 
Fjärde upplagan. 
 
Hansson, Sigurd & Arvidson, Per & Lindquist, Hans (2001) Företags- och 
räkenskapsanalys. Studentlitteratur. Nionde upplagan. 
 
Heuman, Lars (2000) Specialprocess. Norstedts Juridik. Femte upplagan. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. 
Studentlitteratur. Andra upplagan. 

 
Mellqvist, Mikael (2002) Obeståndsrätten – en introduktion. Norstedts Juridik AB. 
Andra upplagan. 
 
Nilsson, Henrik & Isaksson, Anders & Martikainen, Teppo (2002) Företagsvärdering 
med fundamental analys. Studentlitteratur. Första upplagan. 
 
Olbert, Lars (1992) Värdering av aktier: Finansanalytikers värderingsfaktorer och 
informationskällor. Lunds universitet. Första upplagan. 
 
Patel, Runa & Tebelius, Ulla (1987) Grundbok i Forskningsmetodik. Kvalitativt och 

Kvantitativt. Studentlitteratur. Första upplagan. 
 
Riksskatteverket (1998) Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord. Riksskatteverket. 
Fjärde upplagan. 



 62 

Lagar 
 
Aktiebolagslag (1975:1385) 
 
Förmånsrättslag (1970:979) 
 
Konkurslag (1987:672) 
 
Utsökningsbalk (1981:774) 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
 
 

Muntliga källor 
 
Ahlquist, Anders, ny ägare Otto-Verken AB. Personlig intervju 2003-12-04. 
 
Hansson, Anders, företagsvärderare. Personlig intervju 2003-12-20. 
 
Jorman, Anders, tidigare ägare Otto-Verken AB. Personlig intervju 2003-12-05. 
 
Lauridsen, Christian, tidigare och ny ägare NIHAB AB. Personlig intervju 2003-12-
16. 
 
Ljungqvist, Katarina, auktoriserad revisor SET revisionsbyrå, revisor i Otto-Verken 
AB. Personlig intervju 2003-12-10. 
 
 

Elektroniska källor 
 
Institut för tillväxtpolitiska studier (ITPS), hemsida, http://www.itps.se, 2003-11-23 


