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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. 

Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankerna 

maximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. Det 

händer trots det att banker lånar ut pengar till företag som senare får betalningssvårigheter. 

Dessa företag kan då behöva genomgå företagsrekonstruktion enligt lag alternativt konkurs.  

 

Det finns en risk för att bankernas och andra prioriterade fordringsägares säkerheter ska 

minska i värde under en företagsrekonstruktion. Av denna anledning tenderar kreditgivare 

med goda säkerheter att i större utsträckning än oprioriterade fordringsägare inte gå med på 

företagsrekonstruktion enligt tidigare forskning. Banker i Sverige säger emellertid sällan nej 

till företagsrekonstruktioner. Det finns således motsägelser kring banker och 

företagsrekonstruktion i svensk kontext. Detta utgör ett forskningsgap som denna studie avser 

att minska genom att risker och riskhantering, intressentorientering samt 

kreditbedömningsmodeller studeras i förhållande till bankers bedömning vid 

företagsrekonstruktion. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur banker i Sverige 

ställer sig till företagsrekonstruktion enligt lag i förhållande till konkurs. Detta genom att 

besvara problemformuleringen; Hur bedömer banker i Sverige företag som befinner sig i 

företagsrekonstruktion och varför utförs bedömningen på detta sätt? 

 

För att uppnå syftet i studien tillämpas en kvalitativ metod där den insamlade empirin består 

av intervjuer med tio ekonomer eller jurister på banker i Sverige. Denna studie visar att 

banker främst bedömer risken för banken då ett företag befinner sig i företagsrekonstruktion 

och eventuell påverkan för övriga samhället bedöms i mindre omfattning. För att bedöma 

risken tillämpas faktorer som liknar fempunktsmodellen (5C) med den skillnaden att 

företagsvolym bedöms istället för personliga egenskaper. Banker är positiva till att genomföra 

företagsrekonstruktion då dessa faktorer befinner sig på en acceptabel nivå vid bedömning. 

Dock skiljer sig synen på företagsrekonstruktion mellan ekonomer och jurister. Att banker 

sällan försöker blockera företagsrekonstruktioner beror på att det är relativt lätt för företag att 

få dessa beviljade i domstol. Således är det svårt för banker att blockera 

företagsrekonstruktioner även om de riskerar att ta skada. 

 

 

Nyckelord: bank, företagsrekonstruktion, konkurs, risker och riskhantering, 

intressentorientering, kreditbedömning, bedömning 

 

 

 

  



Abstract 

This study focuses on banks' view of corporate reconstruction relative to bankruptcy. Banks 

are obligated to maintain the financial balance in society. At the same time, the banks want to 

maximize profits by lending money to viable and creditworthy firms. It happens, nevertheless, 

that banks lend money to firms that later face insolvency. These firms may then need to 

undergo corporate reconstruction according to the law or enter liquidating bankruptcy. 

 

During a corporate reconstruction, banks and other prioritized creditors may face the risk that 

their collateral will decrease in value. For this reason, according to previous research, secured 

creditors tend to reject the corporate reconstruction to a greater extent than unsecured 

creditors. However, banks in Sweden rarely say no to corporate reconstructions. Thus, there 

are contradictions about banks and corporate reconstruction in Swedish context. This is a 

research gap that this study intends to reduce by studying risks and risk management, 

stakeholder orientation and credit assessment models in relation to banks' assessment in 

corporate reconstruction. The purpose of the present study is to increase understanding of how 

banks in Sweden perceive corporate reconstruction according to the law relative to liquidating 

bankruptcy. This is accomplished by answering the research question; How do banks in 

Sweden assess firms that are undergoing corporate reconstruction and why is the assessment 

performed in such way? 

 

To fulfill the purpose of the present study, a qualitative method is applied where the collected 

empirical data consists of interviews with ten economists or bank lawyers at banks in Sweden. 

Findings in this study shows that banks primarily assess the risk to the bank when a company 

is in corporate reconstruction. Potential impact on the rest of society is assessed to a lesser 

extent. In order to assess the risk, factors like the five C; s are applied, with the difference that 

company volume is assessed instead of character. Banks are positive to corporate 

reconstruction when these factors are at an acceptable level when assessing. However, 

economists and bank lawyers have different opinions about corporate reconstruction. The fact 

that banks rarely try to block corporate reconstructions is caused by the fact that it is relatively 

easy for firms to receive court approval. Thus, it is difficult for banks to block corporate 

reconstructions even if they risk having negative effects. 

 

Keywords: bank, corporate reconstruction, bankruptcy, risks and risk management, 

stakeholder orientation, credit assessment, assessment  
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en kortfattad bakgrund av bankers vikt i samhället samt vad som kan ske 

om banken lånar ut pengar till ett företag som får betalningssvårigheter. Fokus ligger på 

företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion som ett alternativ till konkurs 

för dessa företag. Därefter följer en problemdiskussion kring varför bankens syn på 

företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs är viktig att studera. Problemdiskussionen 

mynnar ut i en problemformulering och vidare till syftet med att studera detta ämne. 

Avslutningsvis beskrivs studiens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

Grundläggande för Sveriges ekonomiska välfärd är pålitliga och effektiva system för 

riskhantering, betalningsförmedling, sparande och finansiering (Svenska bankföreningen, 

2017). Här har bankerna en central roll. Bankerna är förpliktade att bevara den finansiella 

balansen i samhället. De ska drivas på ett sådant sätt att dessa skyldigheter inte äventyras (Lag 

om bank- och finansieringsrörelse [LBF], SFS 2004:297). Vidare vill banker maximera sina 

intäkter genom att fördela sina resurser effektivt och inte låna ut pengar till mindre 

kreditvärdiga företag (Svensson & Ulvenblad, 2000). Trots detta händer det att banker lånar 

ut pengar till företag som får betalningssvårigheter. 

 

När ett företag får betalningssvårigheter kan det sluta med att företaget behöver genomgå 

någon form av insolvensförfarande. Företagsrekonstruktion enligt lagen om 

företagsrekonstruktion (LFR, SFS 1996:764) och konkurs är exempel på 

insolvensförfaranden. Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för en näringsidkare 

med betalningssvårigheter. Beviljar tingsrätten verksamhetens ansökan om 

företagsrekonstruktion ges företagaren och verksamheten en andra chans. Dock är konkurs ett 

etablerat tillvägagångssätt i Sverige (SOU 2016:72) och enligt Espen och Thorburn (2009) är 

det effektivt både kostnadsmässigt och tidsmässigt. Värdeförstöringen av ett företags 

tillgångar vid en konkurs är emellertid ofta stor, vilket är till nackdel både för företaget själv 

och för borgenärerna (Heuman, 2014). Det är exempelvis vanligt att oprioriterade 

fordringsägare inte får ut någonting vid en konkurs (Bergström, Eisenberg & Sundgren, 

2002). Vidare medför en konkurs ett oönskat stigma för en näringsidkare (SOU 2016:72).  

 

Företaget själv och ett flertal intressenter till företaget kan således ha intresse av att konkurs 

undviks. Företagsrekonstruktion kan då kännas mer lockande. Dock finns det en risk för att 

bankernas och andra prioriterade fordringsägares säkerheter ska minska i värde under 

företagsrekonstruktionen (Bergström et al., 2002). Vidare medför företagsrekonstruktion en 

risk för dubbla arvoden (Heuman, 2014). Om företagsrekonstruktionen inte lyckas utan trots 

allt slutar med att företaget tvingas försättas i konkurs behöver företaget betala både 

företagsrekonstruktörsarvode samt konkursförvaltararvode, vilket medför mindre utdelning 

till borgenärerna. Under 2008-2012 genomfördes totalt 1045 företagsrekonstruktioner enligt 

LFR (SFS 1996:764) i Sverige (Gustafsson, 2014). 18 procent av dessa företag som 

genomgick en företagsrekonstruktion överlevde.  
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Banker är en viktig intressent till företagen. Banklån är för många företag det vanligaste sättet 

att finansiera tillväxt på (Verksamt, 2019).  Bankernas syn på företagsrekonstruktion enligt 

LFR (SFS 1996:764) i förhållande till konkurs är viktig att studera då banken ska tillgodose 

såväl sina egna intressen som samhällets. Kunskaper i ämnet kan hjälpa banker att balansera 

dessa intressen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Då banker ur ett förmånsrättsligt perspektiv oftast är prioriterade fordringsägare med 

säkerheter intar de en särställning i en företagsrekonstruktion i förhållande till oprioriterade 

fordringsägare (Skatteverket, 2018). I och med denna särställning kan de påverka utgången av 

en företagsrekonstruktion i större omfattning än vad oprioriterade fordringsägare kan. Banker 

kan i rollen som företagsinteckningshavare motsätta sig en pågående företagsrekonstruktion 

om deras säkerheter är i fara (Gustafsson, 2014). De kan dessutom påverka domstolen till att 

avslå den initiala ansökan om företagsrekonstruktion. Av denna anledning är det av intresse 

att studera bankers syn på företagsrekonstruktion enligt LFR (SFS 1996:764). 

 

Enligt Bergström et al. (2002), vilka avhandlar företagsrekonstruktion i finsk kontext, och 

Blazy, Martel och Nigam (2014), som studerar fransk kontext, tenderar kreditgivare med goda 

säkerheter att i större utsträckning än oprioriterade fordringsägare inte gå med på 

företagsrekonstruktion. Detta på grund av just risken för att säkerheterna ska minska i värde 

under företagsrekonstruktionen. Likaså visar Silva och Saito (2018), vilka studerar 

företagsrekonstruktion i brasiliansk kontext, att banker ofta har en negativ inställning till 

företagsrekonstruktion.  

 

Banker säger emellertid enligt representanter på Ackordscentralen i Göteborg (personlig 

kommunikation, 1 februari 2019), Ackordscentralen i Malmö (personlig kommunikation, 4 

februari 2019) samt den tidigare bankjuristen (personlig kommunikation, 4 februari 2019) 

sällan nej till företagsrekonstruktioner.  

 

Det finns således motsägelser kring banker och företagsrekonstruktion. Bankerna är inte 

förtjusta i företagsrekonstruktion, utan förefaller då hellre föredra konkurs. Samtidigt säger de 

sällan nej till företagsrekonstruktioner. Detta väcker frågor kring vad detta beror på och vad 

som påverkar bankers bedömning av företag som befinner sig i företagsrekonstruktion. Enligt 

principal-agentteori ska agenten maximera principalens nytta (Jensen & Meckling, 1976; 

Eisenhardt, 1989; Wu & Saunders, 2016; Darayseh & Chazi, 2018). Enligt intressentteori ska 

företagsledningen skapa mervärde åt samtliga av företagets intressenter (Freeman & Reed, 

1983; Harrison, Freeman & Cavalcanti Sá de Abreu, 2015). Harrison och Bosse (2013) frågar 

sig på grund av detta vid vilken nivå som företaget genererar för mycket mervärde åt sina 

intressenter. Vid en jämförelse av teorierna möter principal-agentteorins risker och 

riskhantering intressentteorins intressentorientering. Med hänsyn till de skillnader mellan 

konkurs och företagsrekonstruktion som finns är det intressant att med principal-agentteori, 

intressentteori samt kreditbedömningsmodeller studera synen Sveriges banker har på dessa 
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fenomen. Det vill säga hur bankernas bedömning utförs vid fenomenens faktum i jämförelse 

med kreditbedömning. Konkurs betyder mindre risk för banken men sannolikt en förlust för 

olika intressentgrupper. Företagsrekonstruktion kan potentiellt skapa mervärde för många 

intressentgrupper men innebär samtidigt en ökad risk för banken.  

 

Forskningsgap 

Tidigare forskning kring företagsrekonstruktion såsom Bergström et al. (2002), Blazy et al. 

(2014), Espen och Thorburn (2009) samt Silva och Saito (2018) representerar andra länder, 

såsom USA eller länder som har inspirerats av USA:s lagstiftning kring 

företagsrekonstruktion; Chapter 11. Även svensk lagstiftning har inspirerats av Chapter 11. 

Dock finns en del vitala skillnader mellan företagsrekonstruktion i svensk kontext och 

företagsrekonstruktion enligt Chapter 11; vem/vilka som förvaltar företagsrekonstruktionen i 

de båda länderna, till vilken grad fordringsägarna ska vara involverade i rekonstruktionen 

samt skillnader kring bestämmelser om utdelning från företaget (Gustafsson, 2014). Således 

är studier i svensk kontext av betydelse. Vidare jämför tidigare forskning ur ett principal-

agentteoretiskt perspektiv samt ur ett intressentteoretiskt perspektiv företagsrekonstruktion 

utan styrning av domstol med företagsrekonstruktion enligt USA:s lagstiftning Chapter 11 

(Shibata & Tian, 2010; Li & Li, 1999; James, 2016). Däremot saknas forskning ur dessa 

perspektiv vilken jämför företagsrekonstruktion enligt lag med konkurs, vilket motiverar en 

studie kring detta. Trots omfattande sökningar har forskning rörande företagsrekonstruktion i 

svensk kontext inte anträffats och följaktligen saknas en modell över hur banker i Sverige kan 

bedöma företag som befinner sig i företagsrekonstruktion. Tidigare forskning visar på att 

banker främst fokuserar på säkerheter vid bedömningen vid företagsrekonstruktion 

(Bergström et al., 2002; Blazy et al., 2014; Silva & Saito, 2018). Däremot finns en brist på 

forskning kring företagsrekonstruktion runt andra bedömningsfaktorer, såsom 

kreditbedömningsfaktorer (5C). Vidare är tidigare forskning av kvantitativ art och det finns en 

brist på kvalitativ forskning kring banker och företagsrekonstruktion. Avsikten med denna 

studie är att fylla detta forskningsgap kring banker och företagsrekonstruktion i svensk 

kontext samt studera om bankerna har ett principal-agentteoretiskt eller ett intressentteoretiskt 

perspektiv. För att fylla detta forskningsgap kommer en kvalitativ studie genomföras genom 

att principal-agentteori, intressentteori samt kreditbedömningsmodeller studeras i förhållande 

till bankers bedömning vid företagsrekonstruktion.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur bedömer banker i Sverige företag som befinner sig i företagsrekonstruktion och varför 

utförs bedömningen på detta sätt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur banker i Sverige ställer sig till 

företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion (SFS 1996:764) i förhållande 

till konkurs. Detta genom att beskriva bankers bedömning av företag som befinner sig i 

företagsrekonstruktion. Ytterligare ett syfte med denna studie är att utveckla en modell över 

bankers bedömning vid företagsrekonstruktion.  
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1.5 Disposition 

Här beskrivs studiens disposition.  

 

 
 

Figur 1. Studiens disposition 

 

  

1.Inledning 

• Studien inleds med att beskriva bakgrunden till det problem studien fokuserar på. 
Vidare förs en problemdiskussion vilken mynnar ut i en problemformulering. Därefter 
presenteras studiens syfte samt disposition. 

2. 
Referensram 

• I detta avsnitt presenteras studiens referensram. En beskrivning av 
företagsrekonstruktion och konkurs i svensk kontext ges samt redogörelser kring 
tidigare forskning rörande företagsrekonstruktion. Vidare behandlas principal-
agentteori, intressentteori samt kreditbedömningsmodeller. Slutligen presenteras en 
teorimodell där studiens centrala begrepp summeras. 

3. Metod 

• Här presenteras den metod som använts vid studiens arbetsprocess samt arbetsgången 
vid insamlade av material till empiri och referensram. Gjorda val förklaras och 
motiveras. En diskussion kring studiens trovärdighet förs också.  

4. Empiri 

• I detta kapitel presenteras studiens empiri vilken har samlats in via intervjuer med 
ekonomer och jurister på banker i Sverige. Den kvalitativa datan presenteras enligt 
studiens centrala begrepp; risker och riskhantering, intressentorientering samt 
kreditbedömning. 

5. Analys 

• I analyskapitlet presenteras studiens analys uppdelad likt empirin utefter studiens 
centrala begrepp. Empirin vävs sammans med studiens referensram. Avslutningsvis 
presenteras en sammanfattning av analysen samt en modell över bankers bedömning 
vid företagsrekonstrutkion. 

6. Slutsats 

• I studiens avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, bidrag samt förslag till 
fortsatt forskning.  
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2. Referensram 

I kapitel två presenteras studiens referensram. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

företagsrekonstruktion och konkurs avseende svensk kontext. Tidigare forskning kring 

företagsrekonstruktion i utländsk kontext presenteras också. Därefter följer redogörelser för 

principal-agentteori och intressentteori samt hur forskning om företagsrekonstruktion i 

utländsk kontext förhåller sig till dessa. Kreditbedömningsmodeller presenteras därefter. 

Kapitlet avslutas med en teorimodell där de centrala begreppen för studien summeras. 

 

2.1 Företagsrekonstruktion 

2.1.1 Företagsrekonstruktionsförfarandet 

Ett alternativ till konkurs för ett företag med betalningssvårigheter är företagsrekonstruktion. 

Detta kräver att borgenärer efter förhandling går med på att delvis sänka sina betalningskrav 

och träffa ett avtal om ackord (Heuman, 2014). Det finns olika former av ackord; offentligt 

ackord, underhandsackord och ackord vid konkurs. Ackord vid konkurs är sällsynt och 

underhandsackord innebär att företaget träffar frivilliga uppgörelser med borgenärer utanför 

domstol. Då denna studie fokuserar på rekonstruktionsförfarandet enligt LFR (SFS 1996:764) 

kommer enbart tvingande offentligt ackord beröras fortsättningsvis. 

 

En företagsrekonstruktion inleds med att en ansökan om företagsrekonstruktion görs hos 

tingsrätten antingen av företaget själv eller av en borgenär (LFR, SFS 1996:764). En ansökan 

gjord av en borgenär godkänns enbart om företaget själv har medgett ansökan. Ansökan ska 

bland annat innehålla orsaken till varför företaget vill genomföra en företagsrekonstruktion 

(Gustafsson, 2014). Det räcker att företaget uppger brist på likvida medel för att ansökan ska 

beviljas. Enligt 2 kap. 6 § andra stycket LFR (SFS 1996:764) ska det även finnas ”skälig 

anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås”. Vidare ska ansökan 

delvis även innehålla upplysningar om företagets ekonomi och betalningssvårigheterna samt 

en redogörelse för hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås, alltså hur företaget 

avser att bedriva verksamheten i framtiden (LFR, SFS 1996:764). Medges ansökan utser 

tingsrätten en företagsrekonstruktör (Gustafsson, 2014). Rekonstruktören öppnar ett 

administrationskonto dit företagets bankgiro och postgiro kopplas samt bolagets 

inbetalningar. På så vis kan företagsrekonstruktören kontrollera alla in- och utbetalningar för 

företaget. Detta är en trygghet för borgenärerna då de kan försäkras om att inga felaktiga 

utbetalningar för gamla skulder sker. 

 

Inom tre veckor från att rekonstruktören har utsetts ska ett borgenärssammanträde hållas i 

tingsrätten (Gustafsson, 2014). Här har fordringsägarna möjlighet att yttra sig kring 

företagsrekonstruktionen. Företagsinteckningshavare, vanligtvis banker, kan här exempelvis 

motsätta sig företagsrekonstruktionen om de ser sin rätt allvarligt hotad eller av annan orsak 

inte gillar rekonstruktionen. Det är enligt Bergström et al. (2002) vanligare att kreditgivare 

med goda säkerheter motsätter sig företagsrekonstruktioner än oprioriterade fordringsägare. 

Domstolen beslutar sedan kring företagsrekonstruktionen efter att ha lyssnat på alla 

borgenärer vid sammanträdet (Gustafsson, 2014). 
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Godkänns fortsatt rekonstruktion startar en första period på tre månader (Gustafsson, 2014). 

Under denna tid får inga gamla skulder betalas och eventuella nya krediter som upptas får 

något som kallas superförmånsrätt, en förmånsrätt som kommer före både särskild och allmän 

förmånsrätt vid en eventuell konkurs. När beslutet om rekonstruktion har tagits kan bolaget 

även utnyttja den statliga lönegarantin, vilket innebär att företaget kan finansiera de anställdas 

löner upp till en viss gräns under rekonstruktionstiden. Skatteverket får sedan en oprioriterad 

fordran på bolaget för dessa löneutbetalningar. 

 

Under den första tremånadersperioden ska en rekonstruktionsplan utformas (Gustafsson, 

2014). Här ska ett ackordsförslag kring offentligt ackord läggas fram där det anges hur stor 

andel av skulden fordringsägaren ska få betalt för. 25 procent är ett minimumkrav (LFR, SFS 

1996:764). Betalningsdatum ska också anges. Enbart oprioriterade fordringsägare samt 

prioriterade fordringsägare som inte har full täckning för hela sin fordran berörs av förslaget 

(Gustafsson, 2014). Omröstning kring ackordsförslaget sker bland borgenärerna vid 

ytterligare ett borgenärssammanträde. Olika majoritetskrav tillämpas då.  

 

För att en företagsrekonstruktion ska vara möjlig krävs att företagen agerar i tid (Heuman, 

2014). Många gånger väntar företagsledningen tills det är för sent och en 

företagsrekonstruktion inte längre är genomförbar. Vidare krävs även vanligtvis nytt kapital 

för att en företagsrekonstruktion ska lyckas (Gustafsson, 2014). Den svåraste uppgiften för 

företagsledning och eventuell styrelse är att få nya eller gamla ägare att tillskjuta sådant nytt 

kapital. Vidare behöver vanligtvis styrelse och ledning i ett aktiebolag bytas ut för att 

övertyga aktieägare och kreditgivare om att en förändring av bolaget verkligen har skett. 

 

2.1.2 Fördelar och nackdelar med företagsrekonstruktion 

Oprioriterade fordringsägare föredrar vanligtvis företagsrekonstruktion framför konkurs då 

risken är stor att de inte erhåller någonting vid en konkurs (Bergström et al., 2002). Samtidigt 

finns risken för att värdet av de tillgångar banker och andra förmånsberättigade fordringsägare 

har som säkerhet ska minska under företagsrekonstruktionens gång. Slutar 

företagsrekonstruktionen trots allt i konkurs får kreditgivarna då ut mindre ur konkursen än 

om företaget hade försatts i konkurs som första åtgärd. 

 

För Skatteverket och staten innebär en företagsrekonstruktion en chans till fortsatta intäkter 

via arbetsgivaravgifter från företaget och skattebetalningar från de anställda (Gustafsson, 

2014). Försvinner däremot anställningen, vilket vanligtvis sker vid konkurs, försvinner även 

intäkten och kan därtill behöva ersättas med utgifter för exempelvis arbetslöshetsersättning.  

 

2.1.3 Företagsrekonstruktion enligt Chapter 11 

Ett flertal länder har använt USA:s lagstiftning kring företagsrekonstruktioner som 

utgångspunkt för sin egen lagstiftning (Espen & Thorburn 2009; Gustafsson, 2014). I 

synnerhet Chapter 11, vilken är den mest omfattande delen av USA:s lagstiftning kring 

konkurs. Svensk lagstiftning utgör inget undantag utan har även den inspirerats av Chapter 
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11. Det finns dock skillnader mellan LFR (SFS 1996:764) och Chapter 11. I USA utses ingen 

företagsrekonstruktör. Istället överlåts rekonstruktionen; genomförandet och skuldhantering 

på bolaget själv samt styrelse och ledning (Espen & Thorburn 2009; Gustafsson, 2014). Dock 

kan särskilda fordringsägarkommittéer begära hos domstol att en särskild förvaltare utses som 

delvis eller helt tar över styrelsens roll. Detta om det finns skäl för det. Gustafsson (2014) 

menar att fordringsägarna deltar i betydligt större utsträckning i en företagsrekonstruktion i 

USA än i Sverige. Detta bland annat genom deltagande i ovan nämnda 

fordringsägarkommittéer. En annan skillnad mellan företagsrekonstruktion i svensk kontext 

och Chapter 11 är att det enligt Chapter 11 inte finns någon undre gräns för utdelningsnivån 

vid ackord. Fordringsägarna kan dessutom efter beslut av domstol erhålla aktier i företaget 

istället för utdelning i likvida medel. Slutligen finns det i USA en fungerande marknad för 

finansiering av företagsrekonstruktioner. Då företagsrekonstruktioner är kostsamt kan detta 

vara avgörande för att en företagsrekonstruktion ska kunna genomföras, särskilt för mindre 

företag. USA:s lagstiftning kring företagsrekonstruktioner är ett mer välfungerande system än 

företagsrekonstruktionsförfarandet i svensk kontext. Espen och Thorburn (2009) menar att 

cirka 60 % av företagsrekonstruktionerna enligt Chapter 11 överlever antingen som 

självständigt företag eller som fusionerat. Forskarna framhåller dock att 

överlevnadsstatistiken är högre för stora företag som genomgår företagsrekonstruktion. 

 

2.1.4 Tidigare forskning kring bankers preferenser gällande företagsrekonstruktion 

Tidigare studier visar på att kreditgivare sätter sina säkerheter för fordringen i fokus då ett 

företag med skuld till kreditgivaren inträder i företagsrekonstruktion. Det är dessa säkerheter 

som avgör om en kreditgivare ser företagsrekonstruktion som en möjlighet och om den bör 

inledas vilket redogörs för nedan. Blazy, et al. (2014) som avhandlar fransk kontext menar att 

då banker har säkerhet för sin fordran medför det ett skydd för banken då företaget går i 

konkurs. Om banker har goda säkerheter, eller till och med full täckning, för sina fordringar 

medför detta att banker tenderar att preferera att företaget försätts i konkurs framför 

företagsrekonstruktion. Desto högre prioritet banken har för sin fordran, desto lägre blir 

sannolikheten för företagsrekonstruktion. Forskarna menar alltså att säkerställda banker kan 

vara ett hinder för företagsrekonstruktion. Bergström et al., (2002) som forskar i finsk kontext 

menar dock att kreditgivare, som banker, endast tenderar att preferera att företaget försätts i 

konkurs då säkerheterna har samma eller högre värde än fordringen. De menar att banker 

systematiskt motverkar företagsrekonstruktion. Likheterna i Blazy et al. (2014) samt 

Bergström et al. (2002) utgörs av det negativa sambandet mellan skulder med säkerhet och 

sannolikheten för företagsrekonstruktion. Silva och Saito (2018) som forskar i brasiliansk 

kontext finner också i sin forskning att banker med goda säkerheter tenderar att vara negativt 

inställda till företagsrekonstruktion. Dock har företaget bättre chans till företagsrekonstruktion 

från bankers perspektiv om tillgångar kan avyttras så att bundet kapital frigörs till likvida 

medel. Detta då det frigjorda kapitalet ökar chanserna för en lyckad företagsrekonstruktion. 

Silva och Saito (2018) menar att banker som har säkerhet för sina fordringar har lägre 

incitament att bevilja en företagsrekonstruktion. Detta då de hellre försätter företaget i 

konkurs istället för att vänta på dess återhämtning i en rekonstruktion. Bergström et al. (2002) 

menar att detta kan orsaka konflikt mellan förmånsrättsligt prioriterade och oprioriterade 

kreditgivare eftersom detta minskar sannolikheten för en företagsrekonstruktion. 
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2.2 Konkurs 

2.2.1 Konkursförfarandet 

Om ett företag får problem med att betala sina skulder och denna betalningsoförmåga inte 

enbart är tillfällig ska företaget försättas i konkurs (Konkurslag [KonkL], SFS 1987:672). 

Detta efter att en skriftlig ansökan om konkurs lämnats hos tingsrätten antingen av företaget 

själv eller av en borgenär. Tingsrätten fattar sedan beslut om företaget ska försättas i konkurs 

(Heuman, 2014). Efter ett beslut om konkurs får företaget varken åta sig förbindelser eller 

råda över sina tillgångar. Istället förvaltas företagets egendom av konkursboet, som är en 

särskild juridisk person. Konkursboet företräds sedan av en konkursförvaltare, vilken 

tingsrätten har utsett. 

 

Ett konkursbeslut förhindrar en kapplöpning mellan borgenärerna om att få betalt för sina 

fordringar (Heuman, 2014). Utmätning får inte ske efter att ett beslut om konkurs tagits. I 

Sverige innebär konkursförfarandet en auktionsprocess (Espen & Thorburn, 2009). Antingen 

auktioneras hela företaget ut som en pågående verksamhet eller så säljs egendom i företaget 

var för sig. Pengarna som inkommer vid auktionen används exempelvis för att betala 

konkurskostnader och borgenärer. Enligt Espen och Thorburn (2009) säljs 75 % av de företag 

som genomgår konkurs i Sverige som företag i fortsatt drift. Bankerna erhåller då i snitt 76 % 

av utlånat kapital från konkursen. Efter avslutad konkurs kan en juridisk person, likt ett 

aktiebolag, inte krävas på betalning (Heuman, 2014). Detta då företaget har upphört att 

existera. Undantag gäller om nya tillgångar upptäcks hos bolaget.  

 

Syftet med konkursen är att proportionellt fördela förlusten som uppkommit i företaget mellan 

borgenärerna (Heuman, 2014). Som huvudregel ska samtliga borgenärer ta del av den 

uppkomna förlusten i proportion till storleken av fordringarna. Det finns några undantag från 

denna huvudregel. Reglerna kring förmånsrätt. En borgenär med förmånsrätt, även kallad en 

prioriterad fordringsägare, har rätt att få betalt framför borgenärer utan förmånsrätt, det vill 

säga oprioriterade fordringsägare. Två skilda förmånsrätter existerar; särskild förmånsrätt och 

allmän förmånsrätt. Särskild förmånsrätt gäller enbart förmånsrätt i en viss egendom 

exempelvis vid panträtt eller vid företagshypotek (Förmånsrättslag [FRL], SFS 1970:979). 

Allmän förmånsrätt kan exempelvis gälla revisorskostnader eller en borgenärs kostnad för att 

få företaget försatt i konkurs. Innan varken prioriterade eller oprioriterade fordringsägare 

erhåller betalning ska konkurskostnaderna betalas, exempelvis konkursförvaltararvode 

(KonkL, SFS 1987:672).  

 

2.2.2 Fördelar och nackdelar med konkurs 

Värdeförstöringen av ett företags tillgångar vid en konkurs är ofta stor (Heuman, 2014). Det 

är vanligt att oprioriterade fordringsägare inte får någon utdelning alls ur konkursboet. En 

bidragande orsak till detta kan vara att marknaden förväntas värdesätta tillgångarna vid 

auktionsförfarandet (Nigam & Boughanmi, 2017). Espen och Thorburn (2009) är kritiska till 

att värdeförstöring uppstår i samtliga företagskonkurser. De menar att någon 

försäljningsrabatt sällan uppstår då hela företaget säljs i konkursen. De menar även att 
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konkurs innebär en snabb och effektiv procedur och att kostnaden för en konkurs är låg i 

förhållande till kostnaden för en företagsrekonstruktion enligt Chapter 11. 

 

En fördel för borgenärer vid konkurs är det faktum att konkursboet övertar förvaltningen av 

företagets egendomar. Detta kan vara en trygghet för borgenärerna. Ledningen för ett företag 

kan agera utefter egen nytta till nackdel för borgenärer samt undanhålla information om 

företagets ekonomiska status (Espen & Thorburn, 2009; Li & Li, 1999). Detta kan bland 

annat påverka prioriterade fordringsägares fordringsrätt. I och med att konkursboet med en 

utomstående konkursförvaltare i spetsen tar över förvaltningen av bolagets egendomar 

förhindras företagen att agera utefter egenintresse samt avslöjas hela företagets ekonomiska 

status för borgenärerna. 

 

2.3 Principal-agentteori och intressentteori 

I denna studie studeras principal-agentteori och intressentteori i förhållande till bankers 

bedömning vid företagsrekonstruktion. Detta för att erhålla en förståelse för hur banker ställer 

sig till företagsrekonstruktion och vilken teori som bidrar med förklaringskraft till 

bedömningen vid företagsrekonstruktion. Dessa teorier är intressanta att tillämpa då de skiljer 

sig åt på många plan samtidigt som de kan komplettera varandra. De skiljer sig åt genom att 

principal-agentteori ser till förhållandet mellan banken och företagskunden och att banken 

behöver bedöma risker med företagskunden och hur dessa ska hanteras (Davis, Schoorman & 

Donaldson, 1997). Detta för att bankens nytta ska maximeras. I intressentteorin behöver 

banken också bedöma företagskunden och andra intressenter (Freeman & Reed, 1983). Dock 

med syftet att kunna tillfredsställa behov hos dessa så en ömsesidig nytta kan utbytas. Om ett 

ogynnsamt förhållande uppstår mellan banken och någon av dess intressenter på grund av att 

en företagskund genomgår företagsrekonstruktion bör banken agera för att återupprätta 

förhållandet. Teorierna kompletterar varandra. Principal-agentteorin fokuserar på att hålla 

kostnader nere och att bankens nytta kan maximeras då företagskundens beteende övervakas 

på ett effektivt sätt i företagsrekonstruktionen (Davis et al., 1997). Även intressentteorin ser 

till att bankens nytta kan maximeras. Detta genom att teorin fokuserar på att tillfredsställa 

bankens samtliga intressenter och på så vis skapa tillväxt (Freeman och Reed, 1983). Det vill 

säga att banken behöver minimera risken för potentiell skada för samhället då företagskunden 

inträder företagsrekonstruktion.  

 

2.4 Principal-agentteori 

Jensen och Meckling (1976) menar att principal-agentteori handlar om det kontraktsmässiga 

förhållandet mellan uppdragsgivaren (principalen) och uppdragstagaren (agenten) samt att det 

inte finns någon tydlig gräns för i vilket sammanhang teorin kan tillämpas. Shavell (1979) 

förtydligar att teorin med andra ord till exempel behandlar förhållandet mellan aktieägare och 

bolagsledning eller försäkringsbolag och försäkringstagare. Det centrala i förhållandet mellan 

parterna är att agentens ageranden ska vara i linje med principalens förväntningar och det är 

agenten som avgör hur utfallet blir. För att detta ska uppnås måste ett optimalt kontrakt 

upprättas där förväntat beteende och resultat behandlas (Eisenhardt, 1989). Ett exempel på 

ovanstående resonemang kan avse en bank som lämnat en kredit till ett företag. Banken 
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förväntar sig att företaget agerar med försiktighet samt betalar den överenskomna räntan 

jämte amortering. Agerar företaget enligt bankens förväntningar får företaget besittningsrätt 

över en del av bankens förmögenhet (Jensen & Meckling, 1976). 

 

2.4.1 Agentproblematik 

Eisenhardt (1989) menar att agentteori behandlar två problem i förhållandet mellan 

principalen och agenten. Det första problemet handlar om principalens möjligheter att 

övervaka att agentens ageranden är i linje med principalens riktlinjer då konflikt uppstår 

mellan parterna. Övervakning kan vara svårt och dyrt. Det andra problemet handlar om 

riskfördelning mellan agent och principal då parterna har olika syn på vilken risk som ska 

bejakas. Davis et al. (1997) menar att om agentens syften och mål stämmer överens med 

principalens, innebär detta att båda parter har samma förväntningar på tillväxt i respektives 

förmögenhet och inga agentproblem existerar. Agentproblematik uppstår när agentens och 

principalens mål och syften inte stämmer överens med varandra. Enligt Darayseh och Chazi 

(2018) kan agentens vilja vara att maximera sin egen förmögenhet eller välfärd framför 

principalens intressen, som vill maximera sin förmögenhet eller välfärd. Eisenhardt (1989) 

menar att agentproblematik också kan uppstå då principalens och agentens riskpreferenser 

skiljer sig åt. Det vill säga om en part är riskavert medan den andra är riskneutral eller vice 

versa. Forskaren menar att en agent är riskneutral då denne har förmåga att tillämpa nya eller 

obeprövade metoder. En principal är riskavert då beprövade rutinmässiga metoder tillämpas. 

För att förtydliga ovanstående resonemang kan ett enkelt exempel tillämpas. En agent kan 

maximera sin inkomst genom att minska sin ansträngning att agera enligt principalens 

riktlinjer. Till exempel kan en kredittagare befatta sig med väsentligt högre risk i sitt agerande 

till skillnad mot vad banken föredrar. 

 

Informationsasymmetri 

Darayseh och Chazi (2018) menar att när principalens och agentens mål skiljer sig åt och 

kommunikationen mellan parterna är bristfällig uppstår informationsasymmetri. Wu och 

Saunders (2016) menar att informationsasymmetri innebär att agenten har mer eller bättre 

information än principalen och således ett övertag i principal-agentförhållandet. De fortsätter 

med att ett beteende av agenten som är till principalens nackdel kan undanhållas eftersom 

agenten helt eller delvis besitter nyckelinformation. Detta stämmer väl överens med Li och Li 

(1999) som menar att agenten kan besitta information som är av stor betydelse för 

principalen. Denna information väljer agenten att inte avslöja för principalen då agenten 

agerar opportunistiskt i egenintresse. Li och Li (1999) fortsätter med att företagsledare, i 

företag som bör avvecklas på grund av lönsamhetsbrist, kan vara så upptagna med att bevara 

kontrollen över företaget att de fortsätter hävda att företaget är ekonomiskt lönsamt. Detta 

trots att det råder tveksamheter om företagets förmåga att överleva i framtiden. 

 

Adverse selection  

Eisenhardt (1989) menar att adverse selection avser den förvrängda bild som målas upp över 

agentens förmåga. När en principal ska initiera ett samarbete med en agent finns risk att 

agenten inte är helt uppriktig. Agenten kan hävda att hen besitter förmågor och kompetenser 
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som egentligen inte stämmer. Adverse selection uppstår på grund av att principalen inte kan 

bekräfta eller fullt ut kontrollera agentens påståenden. 

 

Moral hazard 

När en part agerar opportunistiskt på bekostnad av en annan parts risk menar Holmström 

(1979) att detta kallas för moral hazard. Holmström (1979) fortsätter med att detta är möjligt 

då agenten inte övervakas av principalen i varje agerande och således är moral hazard en följd 

av informationsasymmetri. För att minska risken för moral hazard kan kontrakt rörande 

befogenhet och behörighet utformas eller kan investeringar i övervakning av agenten göras. 

Holmström (1979) menar dock att total övervakning av agenten gränsar till omöjligt och är 

dessutom mycket dyrt. Eisenhardt (1989) menar att när principalen har dålig insyn i agentens 

ageranden och beteende kan diverse informationssystem tillämpas till exempel budgetering 

eller avrapportering som indikerar på möjlig moral hazard. Vidare redogör Eisenhardt (1989) 

för att när principalen är riskavert bör det vara i principalens intresse att skjuta över mer risk 

på agenten. Exempelvis kan en bank begära säkerheter för sin kredit via fastighets- eller 

företagsinteckning hos gäldenären. På så vis kan agentens intressen och agerande länkas ihop 

med principalens förväntningar. 

 

Agentkostnad 

Ovan har agentproblematik presterats tillsammans med följdeffekter av agentproblematiken. 

Li och Li (1999) menar att agentkostnader är ett resultat av separationen mellan ägande och 

kontroll. Jensen och Meckling (1976) är mer specifika i sin förklaring. De menar att 

agentkostnader är kostnader för åtgärder som är förknippade med säkerställandet att agenten 

agerar som förväntat. Principalen kan enligt Jensen och Meckling (1976) inte förvänta sig att 

agenten ska agera optimalt utan agentkostnader eftersom detta är omöjligt. Forskarna menar 

att agentkostnader summeras av de kostnader principalen har för att övervaka agentens 

agerande, monetära och icke-monetära kostnader för att motivera agenten att prestera och 

agera enligt principalens förväntningar samt residualkostnader som visar på skillnaden mellan 

agentens levererade nytta och principalens förväntade nytta. 

 

2.4.2 Agentproblematik och företagsrekonstruktion 

Shibata och Tian (2010) samt Li och Li (1999) vilka jämför underhandsförhandling (utan 

styrning av domstol) med företagsrekonstruktion enligt USA:s lagstiftning Chapter 11 finner 

att banker föredrar företagsrekonstruktion enligt Chapter 11. Detta trots att det är ett dyrare 

alternativ till att reformera företag än underhandsförhandling. Bankerna föredrar Chapter 11 

då förfarandet bidrar till att informationsasymmetrin och risken för avvikelser från 

förmånsrättsliga regler minskar. Enligt Li och Li (1999) är agentproblem en viktig faktor att 

ta hänsyn till då ett företag är på obestånd. Detta eftersom företagsledare kan utnyttja 

informationsasymmetrin till sin fördel och framställa företaget som bättre inför banken. För 

att företaget ska ha en bättre chans att lösa sina ekonomiska problem måste agentproblemen 

lösas och enligt Li och Li (1999) är det processen i Chapter 11 som ska lösa knutarna och 

tvinga fram all viktig information. 

 



 12 

2.5 Intressentteori 

Innan intressentteorin utvecklades hade forskningen fokuserat på förhållandet då ägande och 

styrning är separerat, till exempel principal-agentteorin som presenterades ovan. Freeman och 

Reed (1983) menar att detta synsätt behöver breddas till att företaget har fler individer eller 

grupper vars nytta behöver tillfredsställas. I intressentteori ska inte enbart ekonomiska 

intressen tillfredsställas, etiska förehavanden som hållbarhet från socialt och miljömässigt 

perspektiv ska också tillfredsställas hos intressenterna. Harrison et al. (2015) förtydligar detta 

med att alla intressenter ska behandlas med rättvisa, ärlighet och generositet. 

 

2.5.1 Intressentanalys 

Enligt Freeman och Reed (1983) handlar begreppet intressent om att företag ska ta ansvar för 

fler grupper eller individer än endast ägarna. Intressenter är grupper eller individer som har ett 

intresse i företagets ageranden och mer preciserat kan dessa vara till exempel anställda, 

leverantörer eller finansiärer. Med andra ord kan en intressent vara intern eller extern. 

 

Freeman och Reed (1983) presenterar två definitioner av en intressent; en bred definition med 

ömsesidig påverkan mellan företag och intressent, en smal definition där endast intressenten 

har påverkan på företaget. 

 

En bred definition av intressent: En identifierbar grupp eller individ som kan påverka hur 

eller om ett företag uppnår sitt mål. Den identifierade gruppen eller individen kan också 

påverkas av företaget då detta uppnår sina mål. Till exempel; aktivistgrupper, konkurrenter, 

fackförbund, anställda och andra liknande intressenter. 

 

En smal definition av intressent: En identifierbar grupp eller individ som företaget är 

beroende av för sin fortsatta överlevnad. Till exempel; nyckelanställda, nyckelleverantörer 

särskilda myndigheter, finansiella institutioner eller andra liknande intressenter som har 

samma möjlighet till påverkan på företaget. 

 

Enligt Freeman och Reed (1983) är det viktigt att veta vilka som är intressenter till företaget 

och vad deras syfte, mål samt motivation är. Det är även viktigt att veta hur de agerar. När 

detta är känt kan företaget planera strategiskt för att tillfredsställa dessa mjuka parametrar och 

på så vis fortsätta att växa. Freeman och Reed (1983) genomför en analys av intressenter för 

att kartlägga intressenternas relativa betydelse och hur de potentiellt hjälper företaget att 

uppnå dess mål eller hur de konkurrerar med företaget. Analysen som utförs utifrån företagets 

perspektiv bidrar med information som är underlag till utformande av strategi för att möta 

intressenters behov eller angelägenheter. Vid analysen kan begreppet intressent brytas ned i 

två dimensioner. Den första dimensionen handlar om vilket intresse eller insats intressenten 

har i företaget i form av aktiekapital, ekonomisk eller påverkan. Den andra dimensionen 

handlar om vilken relativ makt varje intressent har och makten delas in i; formell makt eller 

makt genom rösträtt, ekonomisk makt samt politisk makt. Med ekonomisk makt avses 

förmågan att via marknadsposition påverka företaget. Med politisk makt avses möjligheten att 

påverka företaget med politiska processer. 
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Formell eller rösträtt Ekonomisk Politisk 

Aktiekapital Aktieägare 

Direktörer 

Minoritetsägare 

 Oliktänkande aktieägare 

Ekonomisk  Leverantörer 

Finansiärer 

Kunder 

Fackförbund 

Kundgrupper 

Kommunstyrelse 

Fackförbund 

Påverkan Regering  Regering 

Handelsorganisationer 

 

         Figur 2. Tabell över uppdelning av intressenter (Freeman & Reed, 1983). 

 

Harrison et al., (2015) menar att företag som presterar i linje med vad intressenter förväntar 

sig kan erhålla positiva effekter. När intressenter är tillfredsställda av företaget tenderar de att 

dela med sig av mer och bättre information till bolaget och vara mer lojala. Kunder tenderar 

även att köpa mer produkter och finansiärer tenderar att förse företaget med bättre finansiella 

villkor. Med andra ord får företaget hjälp av sina intressenter att uppnå sina mål då dess 

intressenter är tillfredsställda. Harrison et al., (2015) ger exempel på effekter som uppstår då 

en intressentgrupp missgynnas; antag ett företag som endast betalar ut minimumlöner till sina 

anställda och som inte skapar mervärde för dessa på något annat vis. Ett sådant företag har 

sannolikt hög personalomsättning om personalens kompetens är efterfrågad någon 

annanstans. Företaget drabbas då av höga kostnader för upplärning och låg arbetsmoral. 

 

2.5.2 Värdeskapande 

Harrison och Bosse (2013) menar att hantering av intressenter och skapande av mervärde inte 

är gratis. Likt Freeman och Reed (1983) samt Harrison et al. (2015) menar Harrison och 

Bosse (2013) att skapande av mervärde för intressenter är en viktig del av intressentteorin och 

argumenterar för att positiva effekter kan uppstå för det värdeskapande företaget. Enligt 

Harrison och Bosse (2013) behöver företaget gränser för hur mycket resurser som ska 

allokeras för värdeskapande aktiviteter och de skiljer på; avsaknad av, effektiv och överflödig 

allokering för värdeskapande. Forskarna menar att den lägsta gränsen för värdeskapande 

allokering ska motsvara intressentens alternativkostnad. Företaget allokerar för mycket 

resurser då intressenten erhåller större nytta än vad samma intressent kan generera åt 

företaget. Med andra ord ska den upplevda nyttan för såväl företag som intressent vara 

ömsesidig. 
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Harrison och Bosse (2013) menar att olika intressentgrupper har skilda preferenser avseende 

hur mycket nytta de kräver. För att kunna avgöra hur mycket resurser företaget ska allokera 

för värdeskapande aktivitet behöver intressentgruppernas relativa makt och relativa 

strategiska betydelse beaktas. Den relativa makten visar på intressentens förmåga att skada 

företaget. Den relativa strategiska betydelsen visar på intressentens betydelse för företagets 

konkurrenskraft. 

 

2.5.3 Intressentorientering och företagsrekonstruktion 

James (2016) utgår från företagets perspektiv och studerar om företagets förhållande med 

intressenter kan påverka att proaktivt ansöka om företagsrekonstruktion enligt Chapter 11. 

Det vill säga när företaget har ofördelaktigt förhållande med någon intressent som kan ha 

avgörande effekter på företaget själv eller andra nyckelintressenter. Forskaren menar att när 

företaget står under företagsrekonstruktion enligt Chapter 11 finns det möjlighet att bevara 

förhållanden med nyckelintressenter. Detta samtidigt som det ofördelaktiga förhållandet till 

intressenter kan åtgärdas. Med andra ord kan företaget göra strategiska ändringar i sin 

verksamhet och på så vis bli ekonomiskt hållbart på lång sikt. 

 

James (2016) presenterar signifikanta resultat som visar att företag bör ansöka om 

företagsrekonstruktion i tid för att genomföra strategiska förändringar när det behövs. Det vill 

säga genomföra förändringar så samtliga nyckelintressenters intressen tillvaratas. Forskaren 

menar att företagsrekonstruktion under Chapter 11 ska ses som en möjlighet och inte som en 

sista utväg. Nyttan med att tillämpa ett intressentteoretiskt perspektiv vid 

företagsrekonstruktion enligt Chapter 11 medför att mer värde kan bevaras för alla 

intressenter än vid konkurs. I förlängningen kan en potentiellt lyckad företagsrekonstruktion 

också skapa mer värde för företagets intressenter. 

 

2.6 Kreditbedömning 

2.6.1 Faktorer för kreditbedömning (5C) 

Bonfirm (2009) menar att banker vill maximera sina intäkter och att de därför behöver ta 

hänsyn till kreditrisken vid kreditgivningen. En viktig faktor i kreditrisken är interna 

förehavanden i det specifika företaget. Enligt Svensson och Ulvenblad (2000) avser kreditrisk 

företagets förmåga att betala tillbaka lånet med avtalad ränta. Kreditrisken kan bedömas 

utefter fem punkter; kapacitet, personliga egenskaper, kapital, säkerheter och förutsättningar 

(översatt från engelskans Capacity, Character, Capital, Colletaral and Conditions). Denna 

fempunktsmodell är välanvänd av till exempel banker när kreditrisken ska bedömas (Sholihin, 

Zaki & Maulana, 2018; Beaulieu, 1996). Innebörden av dessa punkter lyder enligt följande 

beskrivningar; 

 

Kapacitet: avser företagsledningens förmåga att styra företaget i rätt riktning gällande 

omsättning och lönsamhet. Med andra ord avses företagsledningens kompetens, lednings- och 

affärsförmåga. Kapacitet utvärderas till exempel genom analys av finansiella rapporter eller 

ledningens erfarenheter. 
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Personliga egenskaper: avser begrepp som integritet, ärlighet och stabilitet. Det banken vill 

säkerställa med denna parameter är att det skuldsatta företaget betalar tillbaka sina skulder i 

tid. 

 

Kapital: avser företagets finansiella förmåga att driva företaget. Med andra ord ska företagets 

medel räcka till den dagliga driften samt amortering. Företagets årsredovisning är en källa till 

sådan information. 

 

Säkerheter: Avser den pant som banken har som säkerhet för sina fordringar och som kan 

realiseras då företaget saknar förmåga att återbetala skulden. Säkerheter utgörs av företagets 

materiella tillgångar och kan utgöra ett tak för hur mycket pengar ett företag får låna av 

banken. 

 

Förutsättningar: När ett företaget som ansöker om kredit visar på tillväxt eller stagnation 

medför detta effekter på låneavtalets villkor. Det är villkoren i avtalet som reglerar båda 

parters rättigheter och förpliktelser. 

 

2.6.2 Kredithantering 

En utav bankens viktigaste uppgifter vid kreditgivning är kontroll och övervakning av 

företaget som är mottagare av kredit (Svensson & Ulvenblad, 2000; Ahn & Choi, 2009). 

Anledningen till detta är att banken måste agera för att minska risken för opportunistiskt 

beteende hos kredittagaren som är en följd av informationsasymmetri. 

 

Ahn och Choi (2009) menar att företag har flera incitament att styra resultaträkningen så att 

den är till företagets fördel, såväl före kreditansökan som efter. Detta för att till exempel få 

bättre ränta, högre lånelöfte eller för att det ska verka som att företaget inte bryter mot 

lånevillkoren vilket skulle medföra negativa effekter för företaget. Då banker är effektiva i sin 

övervakning och kontroll ger det positiva effekter på företags ageranden gällande 

opportunism och risktagande. 

 

Precis som Svensson och Ulvenblad (2000) menar Ahn och Choi (2009) att två parametrar är 

av särskilt intresse vid bedömning av en kredittagares kreditvärdighet; kvalitativa och 

kvantitativa egenskaper. De kvalitativa egenskaperna avser företagsledningens förmågor 

medan de kvantitativa egenskaperna avser företagets finansiella styrka. Enligt Ahn och Choi 

(2009) kan företagets resultatstyrning kopplas direkt till den kvalitativa parametern i 

kreditriskens funktion. Det vill säga då företagsledningens förmågor inte räcker till eller dess 

ageranden är riskfyllda och opportunistiska medför detta ökad kreditrisk. 

 

Svensson och Ulvenblad (2000) utvecklar ett kredithanteringskoncept som visar på fyra olika 

relationer som banken och företaget kan ha. Detta koncept avser den initiala bedömningen 

och uppföljande bedömningar, liksom de som avhandlas ovan, vid kreditgivning.  Översiktligt 

innehåller kredithanteringskonceptet två dimensioner. Första dimensionen behandlar bankens 

synsätt till företaget, det vill säga på ett statiskt eller dynamiskt vis. Den andra dimensionen 
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behandlar hur banken orienterar sig i företaget, det vill säga på ett finansiellt eller 

relationsmässigt vis. Kredithanteringskonceptet kan avbildas enligt figur 3. 

 

   Orientering 

Synsätt Finansiell orientering Relationsorientering 

Statiskt 

synsätt 

Rutinmässig bedömning av 

balansräkning och säkerheter vid ett 

specifikt tillfälle. 

Vid initialt tillfälle strävas efter en 

optimal bedömning av 

företagsledningens karaktär och 

integritet. Skötselborgen skapar 

samarbete. 

Dynamiskt 

synsätt 

Företagsspecifikbedömning av 

resultaträkning och kassaflöden samt en 

prognostisering av framtida utveckling. 

Strävan efter långvarig kreditrelation. 

Den långvariga relationen 

tillsammans med förtroende och 

uppriktighet skapar samarbete. 

 

Figur 3. Tabell över Kredithanteringskonceptet (Svensson & Ulvenblad, 2000). 

 

Kvadranten som möter statiskt synsätt och finansiell orientering avser riskbedömning vid 

konkurs och bedömningen av företaget görs utifrån balansräkningens och säkerheternas värde 

(Svensson & Ulvenblad, 2000). När denna bedömning utförs saknar banken möjlighet att vara 

proaktiv i sitt riskarbete eftersom bedömningen fokuserar mot tidigare prestationer istället för 

framtidsprognoser. I kvadranten där dynamiskt synsätt möter finansiell orientering baseras 

istället riskbedömningen på framtida prestationer. Detta görs genom granskning av företagets 

resultaträkning och kassaflöden. På så vis fokuserar denna bedömning istället på risken för 

konkurs. I kvadranten där statiskt synsätt och relationsorientering möts identifieras en strävan 

att kraftigt minska kreditrisken genom en bra initial personbedömning av företagsledningen. 

En förutsättning för bra samarbete är att företaget åtar sig risken för krediten. Enligt denna 

kvadrant medför risköverföringen på företaget en god trygghet för banken även vid kriser. I 

kvadranten där dynamiskt synsätt möter relationsorientering gäller samma i den tidigare 

kvadranten med en skillnad. Skillnaden består i att banken i den sista kvadranten tar i 

beaktande att företagsledningens personlighet kan förändras vid kris. 

 

Svensson och Ulvenblad (2000) menar att sannolikt tillämpas inte ett rent statiskt eller 

dynamiskt synsätt. Istället tillämpas ett mer nyanserat synsätt. Forskarna fortsätter med att 

orienteringen i kredithantering inte kan tillämpas ensidigt. Istället bör båda delar av 

orienteringen tillämpas med tonvikt på dynamiskt synsätt. Detta för att minska kreditrisken, 

informationsasymmetrin och felallokering av krediter. 
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2.7 Teorimodell 

 

 
 

Figur 4. Teorimodell över bankens bedömning vid företagsrekonstruktion. 

 

Utifrån ovanstående resonemang i referensramen har tre nyckelbegrepp identifierats; risker 

och riskhantering, intressentorientering samt kreditbedömning. Enligt denna teorimodell, som 

även har varit till grund för att utforma studiens intervjuguide samt analysera studiens empiri, 

är de företagsekonomiska begreppen bakomliggande element för hur banken utför sin 

bedömning vid företagsrekonstruktion. Bankens bedömning ligger sedan till grund för 

beslutet om banken ska acceptera företagsrekonstruktion i företaget med 

betalningssvårigheter eller om banken ska verka för att företaget försätts i konkurs. Under 

respektive begrepp ställs frågor kopplade till dessa under intervjuerna som sedan ligger till 

grund för analys. I analysen sedan används teorimodellen för att finna vilken teori som har 

störst påverkan och förklaringskraft på bankens bedömning av företag vid 

företagsrekonstruktion.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som använts vid studiens arbetsprocess samt 

arbetsgången vid insamlade av material till empiri och teori. Gjorda val förklaras och 

motiveras. Avsnittet inleds med att redogöra för studiens metodansats. Därefter följer en 

litteraturgenomgång samt en beskrivning av tillvägagångssättet vid insamling och 

analysering av studiens empiri. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens trovärdighet 

samt etiska överväganden. 

 

3.1 Ansats 

3.1.1 Abduktiv ansats 

Då denna studie avser att öka förståelsen för hur banker ställer sig till företagsrekonstruktion 

utgår studien från en abduktiv ansats. Patokorpi (2007) menar att denna ansats är en 

spårningsprocess som baklänges hittar eller utvecklar nya teorier. Detta genom att en 

överraskande slutsats eller oväntad observation i verkligheten påträffas som inte stämmer 

överens med tidigare teori eller forskning. Resonemanget Patokorpi (2007) anför stämmer 

med denna studies problem. Detta då tidigare forskning indikerar på att banker tenderar att 

inte acceptera företagsrekonstruktion. Enligt observation i realiteten motverkar banker dock 

ytterst sällan företagsrekonstruktion. Konsekvenserna som detta innebär medför att studien 

behöver inriktas mot att söka förståelse för hur banker ställer sig till företagsrekonstruktion 

samt hur de bedömer företaget i företagsrekonstruktion. 

 

Intervjuer med banktjänstemän har genomförts för att ta del av deras beskrivningar och 

resonemang kring ämnet i denna studie. Dessa redogörelser ligger sedan till grund för 

tolkning. Därmed intar denna studie ett interpretativt synsätt som enligt Söderbom och 

Ulvenblad (2016) innebär tolkning av subjektiva uppfattningar som resulterar i utökad 

förståelse. Enligt Ong (2012) fokuserar den valda ansatsen på betydelser och tolkningar samt 

motiv och avsikter som aktörer från ”insidan” tillför sina handlingar i sin vardag. Med andra 

ord menar forskaren att ansatsen är subjektiv och att verkligheten är en social konstruktion 

som ligger till grund för tolkning.  

 

3.1.2 Kvalitativ forskning 

För att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå syftet bedrivs denna studie genom 

kvalitativ forskning. De kvalitativa data som har samlats in i denna studie består av nio 

intervjuer med tio olika respondenter; fyra besöksintervjuer och fem telefonintervjuer. 

Intervjuerna hölls med personer som till yrket är ekonomer eller jurister på någon av bankerna 

i Sverige. Dessa data har sedan legat till grund för tolkning med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Då tolkningen av de kvalitativa data har medfört en djupare förståelse har 

också utveckling av tidigare teori kunnat genomföras. Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) 

är kvalitativ forskning ett givet val då forskaren vill söka förståelse i specifika situationer och 

processer som rör enskilda fall. Yin (2015) framhåller att kvalitativ forskning handlar om att 

studera människan i dess verklighet. Människan delar då med sig av sitt synsätt och vilka 

perspektiv som tillämpas i den kontext människan är verksam i. Bidraget till en studie består 
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av insikter om befintliga eller nya framväxande koncept som kan hjälpa till att förklara 

beteenden och sätt att tänka.  

 

3.2 Litteraturgenomgång 

Den information som har använts i studien består av litteratur, vetenskapliga artiklar, statens 

offentliga utredning, lagtexter och webbsidor på internet. För att finna relevant information 

till problemdiskussion som sedan leder fram till problemformulering har omfattande 

sökningar vidtagits. Sökningar av vetenskapliga artiklar har genomförts via Google Scholar 

samt Högskolan i Halmstads databas Onesearch. Lagtexter har hämtats från lagstiftning som 

gäller 2018 och statens offentliga utredning har hämtats från regeringskansliets hemsida. 

Övrig litteratur har införskaffats eller lånats på bibliotek. 

 

De vetenskapliga artiklar som påträffats, vilka handlar om företagsrekonstruktion kopplat till 

banker, har endast berört andra länder än Sverige och därav avser denna studie svensk 

kontext. Anledningen till att forskningen från utlandet inte kan tillämpas direkt på svensk 

kontext beror på att lagstiftningen mellan länderna skiljer sig åt. De böcker som påträffats 

gällande företagsrekonstruktion och konkurs avser främst svensk kontext. 

 

Eftersom tidigare forskning avser andra länder än Sverige, utfördes initialt tre kortare 

intervjuer med en tidigare bankjurist och två representanter för Ackordcentralen. Detta för att 

undersöka hur väl deras erfarenheter stämmer med relevant forskning. Resultatet från dessa 

intervjuer visade på tydlig skillnad mellan forskning och verklighet. Därmed var dessa 

intervjuer en viktig del för identifiering av denna studies problem. 

 

Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till de källor som tillämpas i forskning 

(Bryman & Bell, 2015). I referensramen har därför endast källor som är trovärdiga tillämpats. 

Vetenskapliga artiklar har tillämpats i den utsträckning det har varit möjligt. Det är den källa 

som kan tilldelas högst trovärdighet i vetenskaplig kontext då dessa är vetenskapligt 

granskade (Bryman & Bell, 2015). I denna studie har det refererats till äldre forskning såsom 

till exempel Jensen och Meckling (1976), Eisenhardt (1989) och Freeman och Reed (1983). 

Orsaken till detta är att denna forskning fortfarande är aktuell då den ofta refereras till i ny 

forskning.  Vidare har litteratur från Nordstedts juridik tillämpats för att beskriva förfarandet 

kring företagsrekonstruktion respektive konkurs enligt svensk lagstiftning.  

 

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Val av respondent 

Med utgångspunkt från studiens forskningsfråga och syfte har urvalet av respondenter valts 

utifrån bankerna i Sverige. Därmed var urvalet inte slumpmässigt utvalt utan utgjorde vad 

(Bryman & Bell, 2015) kallar för ett ändamålsenligt urval. För att relevant data skulle kunna 

utvinnas ur varje intervju var det viktigt att samtliga respondenter innehöll specifika kriterier 

som författarna till denna studie utformade. Dessa kriterier sammanfattas enligt följande. 
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 Varje respondent ska arbeta på eller ha arbetat på en utav bankerna som är verksamma 

i Sverige. 

 Varje respondent ska besitta kunskap i hur banken arbetar då en kund befinner sig i 

företagsrekonstruktion. 

 Varje respondent ska vara ekonom eller jurist. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är ändamålsenligt urval ett vanligt tillvägagångssätt vid 

kvalitativ forskning eftersom detta genererar data som är relevant och bidrar till att 

forskningsfrågan kan besvaras. Vidare är respondenterna för denna studie från olika banker 

och av olika yrkeskategorier. På så vis har en helhetsbild erhållits som bidragit till att svara på 

forskningsfrågan genom att olika perspektiv på problemet har belysts. Yin (2015) menar att 

relevant och varierade data erhålls då respondenterna inom det ändamålsenliga urvalet har så 

stor spridning som möjligt. 

 

När författarna av studien närmade sig genomförandet av de sista intervjuerna kunde de mer 

eller mindre förutsäga vad som skulle komma fram under nästa intervju. Således hade en 

mättnad uppstått och författarna bedömde att det inte fanns behov av att intervjua fler 

respondenter. Enligt David och Sutton (2016) avtar meningen med att fortsätta insamlandet av 

kvalitativ data när en forskare inte uppfattar något väsentligt nytt hos nästa respondent eller 

fokusgrupp vid kvalitativa studier.  
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Respondent Titel Utbildning Intervju Datum Längd 

Alfa Företagsmarknadschef Jurist Besöksintervju 12 mars 

2019 

55 min 

Beta Bankjurist Jurist Telefonintervju 13 mars 

2019 

35 min 

Gamma Stf. kontorschef Ekonom Besöksintervju 19 mars 

2019 

40 min 

Delta Företagschef Ekonom Besöksintervju 21 mars 

2019 

45 min 

Epsilon Kontorschef Civilekonom Telefonintervju 22 mars 

2019 

35 min 

Zeta Kontorschef Civilekonom Telefonintervju 2 april 

2019 

30 min 

Eta Kreditchef Civilekonom Telefonintervju 2 april 

2019 

40 min 

Theta Kreditchef Ekonom Besöksintervju 5 april 

2019 

50 min 

Jota Företagschef Civilekonom Besöksintervju 5 april 

2019 

50 min 

Kappa Jurist Jurist Telefonintervju 10 april 

2019 

35 min 

 

  Figur 5. Sammanställande tabell över studiens respondenter. 

 

3.3.2 Insamling av empiri 

Utifrån den teoretiska referensramens begrepp har en semistrukturerad intervjuguide 

utformats, vilken har tillämpats vid intervjuerna. Den fullständiga intervjuguiden återfinns 

som bilaga. Bryman och Bell (2015) menar att en semistrukturerad intervju är ett flexibelt 

tillvägagångssätt att genomföra intervjuer på eftersom intervjuaren tillåts ställa följdfrågor 

eller avvika från den planerade följden av frågor. När en studie är avgränsad till ett specifikt 

område bidrar en sådan intervjuguide till viss struktur som resulterar i att erhållen data blir 

fokuserad. 

 

Intervjuguiden består av sex frågeområden; Bakgrund, Allmänna frågor, Risker och 

riskhantering, Intressentorientering, Kreditbedömning samt Övriga frågor. Fråga 1 i 

bakgrund och övriga frågor utgör sekundära delar medan resterande delar är centrala för att 

lösa denna studies problem. Frågor av allmän art ställdes för att komma till rätta med hur 

tidigare forskning stämmer överens med respondenternas verklighet. Därefter följde 

frågeområdena risker och riskhantering samt intressentorientering som skulle bidra med 

förståelse för de bakomliggande faktorerna till hur banken ställer sig till 
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företagsrekonstruktion. I nästa del, kreditbedömning, ställdes frågor som skulle belysa hur 

bankens bedömning vid företagsrekonstruktion skiljer sig från bedömningen vid 

kreditbedömning. Denna del skulle också bidra med förståelse för vilka bedömningsfaktorer 

banken fokuserar på vid företagsrekonstruktion. 

 

Intervjuguiden som har använts i denna studie tillämpade frågeformuleringar som Bryman 

och Bell (2015) kallar för direkta frågor, specificerande frågor och tolkande frågor. Med 

andra ord när en ja- eller nej-fråga ställdes följdes den upp av frågor om varför, hur eller när. 

En tolkande fråga kunde till exempel formuleras som ”så du menar att företagsrekonstruktion 

inte fungerar för alla företag?”. Då varierande typer av frågor har tillämpats erhölls 

mångsidiga svar på samma område vilket minskade risken för utelämnande av viktig 

information för studiens resultat. 

 

Frågorna till denna studies intervjuguide är inte slumpmässigt utvalda utan har utformats med 

stor noggrannhet med stöd av tidigare forskning. Nedan visas en tabell över intervjuguidens 

olika frågeområden och vilken forskning som understödjer respektive område. 

 

Del Fråga Författare 

Bakgrund 1 - 2 - 

Allmänna frågor 3 - 6 Bergström et al. (2002) 

Blazy et al. (2014) 

Espen & Thorburn (2009) 

Silva & Saito (2018) 

Risker och riskhantering 7 - 8 Eisenhardt (1989) 

Holmström (1979) 

Jensen & Meckling (1976)  

Li & Li (1999) 

Intressentorientering 9 - 12 Freeman & Reed (1983) 

Harrison et al., (2015) 

Harrison & Bosse (2013) 

James (2016) 

Kreditbedömning 13 - 14 Beaulieu (1996) 

Sholihin et al., (2018) 

Svensson & Ulvenblad (2000) 

Övriga frågor 15 - 

          

          Figur 6. Operationaliseringstabell. 
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För att kunna rikta uppmärksamheten mot och underlätta tolkning av vad respondenten sa har 

samtliga intervjuer spelats in. Med andra ord kunde fokus läggas på samtalet mellan 

respondenten och författarna vilket medförde att frågor kunde förtydligas vid behov och andra 

observationer kunde utföras. Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) utförs inte tolkning av 

data enbart i efterhand utan även under själva insamlandet av data. Bryman och Bell (2015) 

menar att det finns många fördelar med att spela in intervjuer. De menar att intervjuerna kan 

avlyssnas flera gånger och dessutom kan andra forskare ges tillgång till intervjuerna för en 

andra tolkning. Bryman och Bell (2015) menar också att intervjuer som spelas in medför att 

forskaren kan inhämta dels vad som sägs samt hur respondenten redogör för det som sägs. 

 

Insamlade av data har som nämnts ovan skett via besöksintervjuer och genom 

telefonintervjuer. När respondenterna har kontaktats har främst besöksintervjuer föreslagits 

eftersom dessa är fördelaktiga jämfört med telefonintervju. När det av praktiska skäl inte har 

varit möjligt att genomföra besöksintervju, till exempel på grund av geografiska avstånd, har 

telefonintervju föreslagits trots att sådant tillvägagångssätt kan ha vissa nackdelar. Det 

slutgiltiga beslutet om hur respektive intervju skulle genomföras har fattats av 

respondenterna. Bryman och Bell (2015) konstaterar att telefonintervjuer kan medföra dålig 

ljudkvalitet som stör konversationen mellan forskaren och respondenten. Forskaren kan även 

drabbas av svårigheter avseende att uppfatta om respondenten är distraherad eller inte är 

komfortabel. På så vis kan viktig information utebli som kan vara relevant för studiens 

resultat. I de fall telefonintervjuer har tillämpats har förebyggande åtgärder för att säkerställa 

kvaliteten vidtagits. Dels har intervjuerna bokats in i god tid före intervjun för att ge 

respondenterna möjlighet att placera sig på ostörda platser. Vidare har intervjuerna spelats in 

på två mobiltelefoner. I de fall respondenterna har varit svåra att höra, har de ombetts att 

repetera sina svar så att inte viktig information har gått förlorad. Efter intervjuerna har det 

inspelade materialet avlyssnats och transkriberats. 

 

3.3.3 Dataanalys 

Arbetet med analysen har genomförts genom att det inspelade materialet har lyssnats igenom i 

anslutning till intervjuerna. Det transkriberade materialet har lästs igenom flera gånger för att 

erhålla en god helhetsbild av insamlad data. Analysen av empiri har utförts utefter ordningen 

av de centrala begreppen i teorimodellen i figur 4; risker och riskhantering har analyserats 

först, sedan intressentorientering och därefter kreditbedömning. Detta har medfört att den 

röda tråden genom arbetet har upprätthållits. För att uppfylla studiens syfte har även empirin 

tolkats med hjälp av teorimodellen i figur 4. Samtliga respondenters svar har i analysen delats 

upp utefter frågorna i intervjuguiden. Detta har skapat möjligheter att identifiera likheter och 

skillnader hos insamlad data som sedan har kunnat jämföras med valda teorier samt aktuell 

forskning. Då analysen har utförts på detta vis har det bidragit till att uppfylla syftet och att 

skapa en djupare förståelse för bankens bedömning av företag vid företagsrekonstruktion. 

Vidare har möjligheter till att identifiera nya insikter och bidrag till forskning öppnats upp. 

Yin (2015) argumenterar för denna ståndpunkt och menar att detta tillvägagångssätt medför 

en mer heltäckande analys som sedan ligger till grund för slutsatser. 
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3.4 Trovärdighet 

3.4.1 Validitet 

Intern valididet 

Intern valididet eller intern giltighet avser hur giltigt studiens resultat är (Jacobsen, 2002). Om 

studien mäter det den avser att mäta. För att stärka studiens interna validitet har en grundlig 

operationalisering gjorts för att erhålla en intervjuguide vilken innefattade studiens teoretiska 

begrepp. Detta främjade att relevant information erhölls. Vidare har kvalitativa studier 

genomförts. Kvalitativa intervjuer skapar större förutsättningar för att en stark intern validitet 

erhålls (David & Sutton, 2016). Mycket tid läggs då på att intervjua eller observera ett litet 

antal människor och möjlighet ges till att lära känna respondenterna bättre. Studiens 

respondenter har även noggrant valts ut utefter att de ska ha tillgång till relevant information 

för studien. De har alla mångårig erfarenhet av banksektorn, har relevant utbildning samt har 

kunskap kring hur banken arbetar med företagsrekonstruktion. Det är enligt Jacobsen (2002) 

viktigt att rätt respondenter väljs ut till studien samt att värdering kring deras förmåga att ge 

korrekt information sker. Ytterligare ett kriterium för att få en korrekt skildring av ett 

fenomen menar Jacobsen (2002) är att information kommer från flera oberoende källor. Då 

respondenterna arbetar på olika banker samt består av både ekonomer och jurister ges olika 

perspektiv av fenomenet.  

 

Yttre validitet 

Yttre validitet, även kallad extern giltighet, syftar till om en studies resultat kan generaliseras 

till andra situationer och sammanhang (Söderbom & Ulvenblad, 2016; Jacobsen, 2002). Då 

denna studie syftar till att skapa förståelse och vill få fram mycket information genom 

personliga intervjuer är generaliserbarhet inte dess främsta syfte. Jacobsen (2002) menar att 

kvalitativa studier ska användas när forskaren vill få en förståelse för ett fenomen och vill få 

mycket information om få enheter. Kvalitativa studier syftar inte främst till att generalisera. 

Jacobsen (2002) menar också att det är svårt att generalisera från kvalitativa studier eftersom 

urvalet har svårt att representera en population. Dock är analytiska generaliseringar ett 

lämpligt verktyg vid kvalitativa studier (Yin, 2013). Kopplas dessa till studiens teoretiska 

referensram ges större möjlighet att generalisera eller att tillämpa studiens resultat i andra 

situationer. Genom studiens operationalisering har mönster kopplade till tidigare forskning 

kunnat upptäckas i studiens kvalitativa data. Således bör resultatet av denna studie kunna 

analytiskt generaliseras till andra situationer och användas som en indikation på hur andra 

banker kan tänkas agera. 

 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig en studie är (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Om studien 

kan upprepas oberoende av personer och mätinstrument. För att främja en god reliabilitet har 

båda författarna närvarat vid samtliga intervjuer samt har dessa spelats in och transkriberats. 

Detta för att reducera risken för att information ska misstolkas eller gå förlorad. Vidare har 

alla intervjuer utgått från samma intervjuguide. Således har samma frågor ställts till samtliga 

respondenter. Alla respondenter utlovades därtill anonymitet, vilket bidrar till att 

respondenterna ger mer ärliga och tillförlitliga svar. 
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Respondenternas yttre miljö vid intervjuerna kan även påverka en studies resultat (Jacobsen, 

2002). Detta då individer kan ändra beteende och svar beroende på omgivning. Av denna 

anledning sker varje intervju i en trygg och välbekant miljö för respondenterna. 

Besöksintervjuer utfördes på respondenternas respektive arbetsplatser. Detta i enskilda rum 

för att inte respondenten ska störas av omgivningen. Vidare bokades de telefonintervjuer som 

genomförts in i god tid före intervjutillfället för att ge respondenterna möjlighet att placera sig 

i en trygg och ostörd miljö.  

 

Ytterligare något som kan påverka studiens reliabilitet är intervjuaren själv (Jacobsen, 2002). 

Intervjuarens samspel med respondenterna kan inverka på deras svar. För att reducera denna 

påverkan har studiens författare försökt agera och uppträda på samma sätt under alla 

intervjuer, såväl under besöksintervjuer som under telefonintervjuer.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2015) menar att det finns fyra etiska aspekter att ta hänsyn till vid 

forskning.  

 

 Forskningen ska inte på något vis skada respondentens karriär eller välbefinnande. 

 Forskaren ska säkerställa att respondenten är välinformerad om forskningens syfte 

samt erhålla respondentens medgivande. 

 Forskningen ska visa respondentens privatliv och integritet hänsyn. 

 Forskningen ska inte ha en dold agenda. 

 

Denna studies författare har tagit ovanstående punkter i beaktande vid interaktion med 

respondenter. Vid första kontakten med varje respondent har studiens syfte presenterats. Den 

potentiella respondenten har också tillåtits ta ställning till vilken typ av intervju (telefon eller 

besök) som passar bäst och vilken tid som passar respondenten. Vid intervjun har varje 

respondent tillfrågats om intervjun kan spelas in. Respondenten har även givits anonymitet i 

denna studie. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens empiri beståendes av insamlat material från intervjuer 

med tio jurister och ekonomer på banker i Sverige. Den empiri som presenteras beskriver 

respondenternas och deras respektive verksamheters tankar och åsikter genom vad 

respondenterna har redogjort för under intervjuerna. Varje delkapitel inleds med en 

introduktion om respondenten. Därefter presenteras sammanställningar av de transkriberade 

intervjuerna uppdelade utefter studiens centrala begrepp; risker och riskhantering, 

intressentorientering och bedömning. Citat anges med kursiv text. 

 

4.1 Respondent Alfa 

Respondent Alfa arbetar som företagsmarknadschef inom banken. Alfa ansvarar för 

företagsmarknaden i ett flertal kommuner. Hen sitter även i en kreditkommitté. Alfa har 

närmare 35 års erfarenhet av arbete inom banksektorn och har tidigare bland annat arbetat 

som kontorschef och bankjurist.  

 

Alfa är utbildad jurist och har erfarenhet av företagsrekonstruktioner genom dels sin tidigare 

roll som bankjurist samt att den bank hen idag arbetar på har haft en del kunder som har 

genomgått företagsrekonstruktion. Intervjun genomfördes på respondentens bankkontor 2019-

03-12.  

 

Risker och riskhantering 

Alfa framhåller att banken oftast godkänner företagsrekonstruktioner. Detta om banken har en 

relation med kunden och kunden berättar hur och varför företagsrekonstruktionen ska 

genomföras samt att banken tror på det som sägs. Banken värdesätter när företagskunden är 

transparent och för en dialog med banken, när ”kunden för ett resonemang”. Vid sådana här 

tillfällen förekommer det till och med att banken själva föreslår företagsrekonstruktion till 

vissa företagskunder, om banken tror att det hade varit en bra väg att gå. 

 

Dock framhåller Alfa att det är få företagsrekonstruktioner som lyckas, och att 

företagsrekonstruktion många gånger används mest för att vinna tid. Hen uppskattar att enbart 

omkring en femtedel lyckas. Av denna anledning anser hen att det krävs att företaget som ska 

genomgå en företagsrekonstruktion har en klar bild kring hur rekonstruktionen ska lyckas för 

att banken ska vara med och stötta företaget i företagsrekonstruktionen. Banken vill ha en 

tydlig beskrivning från företaget angående vad det är som gör att detta nu kommer bli bättre, 

vilka förändringar som ska ske. Har inte företaget en sådan redogörelse och banken inte tror 

att rekonstruktionen har någon chans att lyckas framhåller Alfa att banken hellre ser att 

företaget försätts i konkurs. 

 

”Ser vi inte att det finns någon som helst framtid för det här bolaget är det 

bättre att riva plåstret direkt, sätt det i konkurs”. 
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Det händer att banken ställer sig avvisande till en företagsrekonstruktion och meddelar 

tingsrätten att de inte vill medverka i en sådan. Detta beror då på att banken anser att 

företagskunden har misskött sig och att banken inte längre har något förtroende för 

exempelvis ledningen. Alfa menar på att det generellt sett är ledningen som är den främsta 

orsaken till att ett företag går dåligt. Det är där ”allting startar och slutar”. Dock är det 

tingsrätten som beslutar om det blir en företagsrekonstruktion understryker Alfa, och det 

händer att tingsrätten beviljar rekonstruktionen trots att banken ställt sig negativ till den. 

 

Alfa framhåller emellertid att banker sällan motsätter sig det som företagsrekonstruktörer och 

konkursförvaltare kommer fram till. Hen tror att bankerna hade vunnit på att vara mer 

engagerade i frågor kring rekonstruktionen och ställt mer krav på förvaltarna angående 

exempelvis en snabbare hantering av rekonstruktionen. Tiden är en viktig aspekt för att få en 

lyckad företagsrekonstruktion, hanteringen bör inte bli för långdragen. 

 

Intressentorientering 

Det är av vikt för banken att värna samhället när de ska avgöra om banken vill stötta en 

företagsrekonstruktion anger Alfa. Banken kan exempelvis vara mer villig att gå med på 

företagsrekonstruktion hos ett företag med många anställda eller om det gäller ett äldre anrikt 

företag. 

 

”Självklart vill vi så långt som möjligt vara goda samhällsmedborgare, men 

självklart följa svensk lagstiftning. Vi är positiva till om en rekonstruktion kan 

bli lyckosam så att arbetstillfällen finns kvar, att företagaren går så skadeslös 

som möjligt ur det här och så vidare.”. 

 

Dock betonar Alfa att bankens huvudsakliga prioritet är att banken ska förlora så lite pengar 

som möjligt. 

 

”Du har ett uppdrag när du sitter i obeståndsproblematik eller att folk då inte 

kan betala, det är egentligen en uppgift du har; skydda bankens 

balansräkning, se till att banken förlorar så lite pengar som möjligt”. 

 

I situationer när banken har lånat ut mycket pengar till ett företag och innehar en stor risk kan 

banken vara mer benägen att satsa på en företagsrekonstruktion än om det handlar om lite 

pengar. Detta då företagsrekonstruktionen kan möjliggöra att banken ska förlora mindre 

pengar än om företaget försätts i konkurs. Av denna anledning kan det vara taktiskt av banken 

att låta en företagsrekonstruktion ske. Vid konkurs finns risken att kundfordringar inte 

kommer betalas lika fort till bolaget, då fler kunder ofta har invändningar. Alfa exemplifierar 

med att en kund inte är lika villig att betala för en produkt eller tjänst som de vet att de inte 

kommer få någon garanti på. Detta då garantiåtaganden från företagets sida försvinner vid 

konkurs. Vid en företagsrekonstruktion däremot finns bolaget kvar och fler kunder är då 

villiga att betala. På så vis kommer vanligtvis mer pengar in i bolaget vid en 

företagsrekonstruktion än vid en omedelbar konkurs. Dessutom anger Alfa att den statliga 

lönegarantin tillsammans med att en företagsrekonstruktör kontrollerar alla utbetalningar från 
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företaget, så att inga onödiga utgifter görs, bidrar till att mer pengar skapas i företaget under 

rekonstruktionen. 

 

Kreditbedömning 

Banken lägger stor vikt vid individerna som driver företaget och deras agerande när de ska 

bedöma en företagsrekonstruktion. Om banken ser att dessa personer är beredda att göra 

uppoffringar, beredda att förändra vissa saker, ser att de försöker, kämpar, har ett ärligt uppsåt 

och att det ”brinner lite i ögonen hos dem”, då vill banken ge företaget en andra chans och gå 

med på företagsrekonstruktion. 

 

Företaget behöver även förmedla en tydlig bild kring hur företagsrekonstruktionen ska lyckas 

för att banken ska bedöma att rekonstruktionen ska vara något att satsa på. Företaget måste 

grundligt analysera vad anledningen är till att verksamheten inte har varit lönsamt. Alfa 

betonar att det vanligtvis är management som är bristfällig i ett företag som går dåligt. 

Bolaget måste därför visa banken vad som ska förändras, vad som skiljer från tidigare 

hantering, exempelvis om det kommer finnas någon/några nya ägare, ny ledning eller att 

företaget ska agera annorlunda. Alfa exemplifierar med att annorlunda agerande kan vara att 

minska ledtider, utöka sin kundbas, utföra kostnads- och lönsamhetskontroller, arbeta mer 

med budgetering samt se över och förändra sin kapitalbindning. 

 

”Vad är det konkret, två-tre saker, som ska ske? Det är otroligt viktigt att 

förstå det. Och att vi som bank tror på det också. Vad är det som ska 

förändras?” 

 

Vidare framhåller Alfa att bedömningen banken gör vid företagsrekonstruktion skiljer sig från 

den initiala kreditbedömningen med anledning av att förtroendet för den/de individer som 

driver företaget har fått sig en rejäl törn och försämrats betydligt. Därav fokuseras förtroendet 

för ledningen och ledningens agerande ännu mer vid företagsrekonstruktion än vid initial 

kreditbedömning. 

 

Slutligen redogör Alfa för att företagsrekonstruktion inte är något för små företag. Det måste 

finnas något att arbeta med. Företaget måste ha anställda, varulager, produkter att jobba med, 

inventarier som kanske kan säljas av eller bytas ut. Företagsrekonstruktionen är ”utsiktslös” 

om inte detta finns betonar hen. 

 

4.2 Respondent Beta 

Respondent Beta arbetar som bankjurist. Hen är jurist i grunden och har arbetat fyra år inom 

banken. Beta har erfarenhet av företagsrekonstruktioner både från sitt tidigare arbete som 

jurist i tingsrätten och i sin nuvarande yrkesroll. Intervjun genomfördes via telefon 2019-03-

13. 

 

Beta började intervjun med att förklara att det inte finns någon policy antagen inom banken 

kring hur de ska se på företagsrekonstruktion och att det görs en bedömning från fall till fall. 

Av denna anledning menade hen på att en del av det som skulle komma att redogöras för 
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under intervjun kunde vara Betas egna upplevelser och erfarenheter av hanteringen vid 

företagsrekonstruktion och att det inte var säkert att det var någon allmän inställning hos hela 

banken. 

 

Risker och riskhantering 

Beta anser att största risken för banken med att en företagskund genomgår en 

företagsrekonstruktion är att verksamhetens varulager ska minska i värde under 

rekonstruktionen. Detta har då som följd att värdet på bankens säkerheter vid 

företagsinteckning reduceras.  

 

”Vår förlagsmassa urholkas och det betyder att om man har en 

företagsrekonstruktion och sen en konkurs, vilket ofta är fallet, då sitter vi 

sämre till i den konkursen än vad vi hade gjort om man hade kursat bolaget 

direkt”. 

 

Även superförmånsrätten ses som en risk, då andra borgenärer kan få företräde framför 

banken vid en eventuell konkurs. Banken hamnar då även i detta fall i en sämre sits än om 

konkurs hade skett från början. Enligt Beta föredrar banken konkurs framför 

företagsrekonstruktion. Hen menar på att de företag som genomgår företagsrekonstruktion 

vanligtvis är väldigt illa ute och att det då oftast blir konkurs för dessa företag i slutänden 

ändå.  

 

”Skriver man ner skulderna och väntar två år, så ser det lika illa ut igen”. 

 

Beta anser att rekonstruktion via konkurs då ofta är ett bättre tillvägagångssätt än 

företagsrekonstruktion. En frisk del av bolaget styckas av och säljs och har då större potential 

att överleva. Vidare menar Beta på att lagen om företagsrekonstruktion inte är någon 

välfungerande lag och att den är för generös. 

 

”Hela företagsrekonstruktionslagen är ju ganska oklar och liksom inte 

genomarbetad”.  

 

Hen påpekar att ”man kan tro” att det sker en hård bedömning av företagen i tingsrätten med 

anledning av 2 kap. 6 § andra stycket LFR (SFS 1996:764). Detta angående att det ska finnas 

en skälig anledning att tro att syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås för att 

tingsrätten ska bevilja en ansökan om företagsrekonstruktion. Beta menar på att så inte är 

fallet och att det är för lätt att få igenom en företagsrekonstruktion. Hen påpekar att det mest 

låter bra med företagsrekonstruktion framför konkurs. Dock framhåller Beta att det finns en 

anledning till att företagen har hamnat i situationen och mest troligt kommer de hamna där 

igen. Hen anser att företagsrekonstruktion borde vara reserverat för de fåtal företag som har 

möjlighet att leva kvar som ett friskt bolag efter en företagsrekonstruktion. 

 

För att banken ska vara villig att gå med på en företagsrekonstruktion anger Beta att 

förtroende är en viktig faktor. Banken måste kunna lita på den information som kunden ger 
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kring företaget såsom prognoser, budgetar och beskrivning av verksamheten. Vanligtvis är 

större företag bättre på att ge banken denna information än vad små företag är. Detta då de har 

mer resurser och kunskap kring ovanstående rapportering. Dock är informationen företagen 

ger inte alltid fullgod betonar Beta. Särskilt inte om företagen börjar få betalningssvårigheter. 

 

”Ofta är det så att när ett bolag börjar gå dåligt och det närmar sig konkurs 

eller rekonstruktion så blir kundens informations till oss sämre”. 

 

För att kontrollera och verifiera den information företaget vidhåller kan exempelvis en 

företagsrådgivare hos banken åka ut till företaget och träffa kunden och studera verksamheten 

på plats. 

 

Intressentorientering 

Beta anser att det är självklart att banken ska ha ett ”samhällsengagemang och inte ska vara 

hänsynslös”. Det är dock inte det som ska sättas främst. Det som avgör om banken är villig 

att gå med på en företagsrekonstruktion eller inte är om banken gör bedömningen att företaget 

har stora möjligheter till att överleva. Banker ska inte ta högre risk vid företagsrekonstruktion 

än vid normal kreditgivning för att värna om olika grupper i samhället. Hen menar dock på att 

det var vad som skedde vid den misslyckades Saab-rekonstruktionen. Banker ska låna ut 

pengar till företag som de tror är livskraftiga och där de inte tror att de kommer göra några 

kreditförluster. När banker inte arbetar på detta sätt uppstår misslyckanden som just Saab-

rekonstruktionen eller ”2008-kraschen i USA” framhåller Beta. Bankernas incitament att 

tänka på sig själva togs i dessa situationer bort. 

 

Det händer dock att banken rekommenderar företagsrekonstruktion om en rekonstruktion ser 

ut att ha goda chanser att lyckas. Det kan exempelvis vara i situationer där en del av företagets 

verksamhet är väldigt framgångsrik och det håller på att ske förändringar bland ledningen 

och/eller ägande av företaget.  

 

Kreditbedömning 

När banken får kännedom om att ett företag som banken har lånat ut likvida medel till har 

ansökt om företagsrekonstruktion säger banken upp krediterna och sedan sker bedömning om 

banken tycker företagsrekonstruktionen är bra eller dålig. Beta anger att det vanligtvis är en 

relativt lätt sak för ett företag att få en företagsrekonstruktion beviljad i domstol, att det inte 

sker någon hård prövning av om företagsrekonstruktionen har förutsättningar att lyckas eller 

inte. Hen menar då på att banken själv måste göra en ordentlig bedömning om 

företagsrekonstruktionen verkar vara en bra väg att gå för att kunna ha möjlighet att påverka 

domstolen till att säga nej i de fall banken anser att företagsrekonstruktion inte skulle vara bra.  

 

”Vår erfarenhet är ju att det är ganska svårt att blocka en 

företagsrekonstruktion. Det är liksom den bedömningen vi måste göra. Är 

detta okej och känns det som att företagsrekonstruktion är en bra grej eller är 

det så att vi måste gå in och slås med näbbar och klor för att det inte ska bli 

beviljat en företagsrekonstruktion?” 
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Vid bedömningen tittar banken på fyra huvudsakliga punkter; om det kommer ske någon typ 

av skuldnedskrivning, om det kommer bli någon ändring i management, om det kommer ske 

någon förändring av ägande och/eller ledning i bolaget samt om det kommer tillföras något 

nytt kapital. Dessa aspekter anser banken vanligtvis behövs för att rekonstruktionen ska 

lyckas. I övrigt anger Beta att bedömningen av företaget vid en företagsrekonstruktion inte 

skiljer sig från bedömningen vid vanlig kreditgivning. En slags kreditanalys görs genom att 

banken analyserar bolagets finansiella nyckeltal och budgetar och prognoser från företaget 

studeras. Vidare spelar som nämnts ovan förtroendet för företagskunden en viktig roll vid 

bedömningen av företaget och denna aspekt är lika viktig vid företagsrekonstruktion som vid 

den initiala kreditgivningen.  

 

4.3 Respondent Gamma 

Respondent Gamma är ställföreträdande kontorschef hos banken. Hen arbetar främst med 

företagsaffärer. Gamma är utbildad ekonom och har arbetat cirka 30 år inom banken, större 

delen av tiden med fokus på företagsaffärer. 

 

Gamma har under sina 30 år inom banken endast upplevt ett fåtal företagsrekonstruktioner. 

Hen menar på att den bank hen arbetar på har en väldigt låg kreditrisk och därför extremt 

sällan hamnar i företagsrekonstruktioner. Intervjun genomfördes på respondentens 

bankkontor 2019-03-19. 

 

Risker och riskhantering 

En risk för banken vid en företagsrekonstruktion är att företagets tillgångar ska minska i 

värde. Banken kan ha säkerheter i fastigheter eller via företagsinteckningar. Minskar dessa i 

värde finns risken att banken ska förlora pengar anger Gamma. Banken förebygger denna risk 

genom att vid kreditgivning vara försiktig i sin värdering av exempelvis varulager hos 

företagen och ta i beaktande att lagret kan minska i värde vid just obeståndsförfaranden. 

Vidare betonar hen att förtroende för ledningen är en väldigt viktig parameter. Exempelvis 

kan en individ ha en väldigt bra affärsidé men inte förmågan att genomföra den samtidigt som 

en annan individ kan ha kompetens att genomföra nästan vilken affärsidé som helst. Banken 

säkerställer förtroendet för ledningen genom att lära känna sina kunder och skapa relationer 

med ledningen. 

 

Gamma betonar att den bank hen arbetar på enbart verkar lokalt. Exempelvis har banken 

enbart den stad där banken befinner sig som sitt verksamhetsområde. De lånar inte ut pengar 

till företag längre bort. Detta för att banken ska kunna åka ut till företagen, kunna studera 

varulager och träffa ledningen. 

 

”Vi kan åka ut till företaget och titta på lagret. Titta företagsledningen i 

ögonen liksom och se”. 
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Detta är ett sätt för banken att förebygga ovanstående risker kopplade till bankens säkerheter 

samt förtroende för företagsledningar. 

 

Gamma anger att företagsrekonstruktion kan ge möjlighet för företag att leva vidare. Dock 

anger hen att det har slutat med konkurs vid de företagsrekonstruktioner hen har upplevt. 

Gamma menar på att det ska rätt mycket till för att rekonstruktionen ska lyckas. 

 

”Ibland känns det som att man gör en rekonstruktion bara för att köpa sig tid 

som man egentligen inte behöver för att det blir konkurs i alla fall”. 

 

Intressentorientering 

Banken är inte villig att ta en högre risk vid en företagsrekonstruktion än vid initial 

kreditgivning för att värna om vissa specifika intressentgrupper. Den är heller inte villig att ta 

en högre kostnad i samma situation för att gynna en specifik företagskund. Det som 

prioriteras är företagets framtida återbetalningsförmåga och lönsamhet. 

 

Gamma betonar att de gånger banken är villig att stötta ett specifikt företag i en 

företagsrekonstruktion är om orsaken till att bolaget har hamnat på obestånd beror på otur, att 

det exempelvis har skett en olycka eller att verksamheten har förlorat en stor kund och dragit 

på sig en betydande kundförlust. Att företaget då i grunden är lönsamt, men har hamnat på 

obestånd på grund av något tillfälligt. 

 

Kreditbedömning  

Gamma anger att banken inte har någon färdig mall för hur de ska agera vid en 

företagsrekonstruktion. Detta då det är mycket som skiljer företagen från varandra; de verkar i 

olika branscher, de har olika ledningar och anledningen till att de har hamnat på obestånd är 

olika. 

 

”Varje fall är ju så fruktansvärt unikt. Man måste titta på varje ärende”.  

 

Inledningsvis när banken ska bedöma en företagsrekonstruktion studeras främst siffor i 

företagens bokslut. Där visar det sig om företaget har varit lönsamt tidigare och hur 

verksamheten har fungerat. Banken måste se att företaget har förutsättningar till att vända en 

negativ trend. Vidare studerar banken företagets affäridé. Orsaken till att företaget hamnat på 

obestånd kan ligga i en branschförändring. Att samhället förändras så att företagets produkt 

inte längre behövs. I dessa fall skulle inte en företagsrekonstruktion hjälpa anger Gamma. 

 

Vid bedömningen är det i huvudsak företagens återbetalningsförmåga som fokuseras, precis 

som vid den initiala kreditgivningen. Verksamheten måste vara lönsam och generera vinster. 

Saknas detta finns det ”inga förutsättningar för att företaget ska överleva på längre sikt”. 

Vidare studeras orsaken till att företaget har kommit på obestånd. Om det beror på en 

engångsföreteelse eller om det är något som inte fungerar i verksamheten. Banken vill även 

veta vad som nu skiljer från tidigare verksamhet. Vad det är som gör att företaget skulle gå 

bättre i framtiden och bli lönsamt. Gamma menar på att för att bolaget ska kunna överleva på 
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längre sikt måste det ske en förändring av något slag. Det finns en anledning till att det krävs 

en företagsrekonstruktion och banken vill veta om denna anledning är borta.  

 

”Man kan ju inte göra en rekonstruktion och sen bara fortsätta som man har 

gjort innan, för då kommer man ju tillbaka till en rekonstruktion igen”. 

 

Bedömer inte banken att denna förändring kommer ske, anser Gamma att företaget kan gå i 

konkurs direkt. 

 

4.4 Respondent Delta 

Respondent Delta arbetar som företagschef på banken och har över 20 års erfarenhet inom 

banksektorn. Hen har främst arbetat på företagssidan, både som kundansvarig, 

kreditanalytiker och företagschef. Delta är utbildad ekonom. 

 

Delta har erfarenhet av företagsrekonstruktion. Intervjun genomfördes på respondentens 

bankkontor 2019-03-21. 

 

Risker och riskhantering 

Delta menar att grunden till allt i processen med företagsrekonstruktion är en god relation till 

kunden. För att fånga upp signaler på förhöjd risk tillämpas en rad olika verktyg. Dessa 

verktyg är ibland framgångsrika i att fånga upp sådana signaler. Enligt Delta föredrar banken 

att vara medvetna om företagskundens svårigheter innan en sådan signal inkommer genom en 

dialog och kontakt. 

 

”Så en god relation och en nära kontakt är A och O för att allt ska bli bra”. 

 

Delta redogör för att den största risken i en företagsrekonstruktion är att denna inte lyckas och 

att detta ytterst innebär kreditförluster för banken. Vidare menar hen att det finns en risk att de 

förändringar som ska vidtas inte faller igenom. Delta har sett exempel på företag som ska 

anställa en ny VD och att denna inte lever upp till förväntningarna eller att denna anser att 

uppdraget var tuffare än förväntat vilket medför att hen säger upp sig. Management är en 

superviktig fråga enligt Delta. Det kan också vara så att marknaden ska bli bättre för den 

specifika produkten eller tjänsten och att den helt plötsligt kanske inte gör det. Det vill säga 

förändringar i marknaden som inte kunde förutspås. 

 

”Det är väldigt mycket antagande och analyser som ligger bakom när vi fattar 

beslut om att gå i den ena eller andra riktningen”. 

 

Delta menar att de försöker utföra så noggranna analyser som möjligt men ibland slår det fel. 

Ibland är det helt oförutsägbara saker som går fel exempelvis att en leverantör går i konkurs 

eller att en kund går i konkurs. Det kan till och med vara nya saker som uppkommer som det 

inte fanns vetskap om innan det var tal om företagsrekonstruktion. 
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Delta framhåller att banken är negativ till företagsrekonstruktion i de situationer när endast en 

liten del av utlånat kapital blir kvar. Det vill säga att en företagsrekonstruktion endast är 

möjlig om banken skriver ner nästan hela skulden. Hen menar att banken har ett 

samhällsansvar. Dock är den också en bank som bedriver bankverksamhet där aktieägarna vill 

ha avkastning på sina pengar. Dessutom ska banken följa ett väldigt tydligt regelverk. Är det 

inte fråga om en sund kreditgivning så backar banken från företagsrekonstruktion. 

 

Är det ett väldigt stort engagemang, det vill säga kreditvolym där banken har lånat ut väldigt 

mycket pengar, kräver det en otrolig insats från banken. Detta för att se vad som kan uppnås i 

en företagsrekonstruktion.  

 

”Gör vi inte vår läxa väldigt, väldigt noggrant så kan förlusten för oss bli 

större”. 

 

Enligt Delta bedöms varje företagsrekonstruktion som blivit beviljad i domstol från fall till 

fall och hen kan därför inte svara på om banken godkänner eller går emot 

företagsrekonstruktion på ett generellt plan. Hen konstaterar att ”det ska rätt mycket till för att 

vi ska kliva in och säga att vi tycker inte att något utav det ni säger känns rimligt” Detta 

eftersom många andra parter då redan har tyckt till. Även då kunden kommer in till banken 

och säger att de tänker ansöka om företagsrekonstruktion förklarar Delta att varje fall beror på 

olika faktorer och bedöms enskilt. 

 

Om det saknas möjligheter över huvud taget till att genomföra en företagsrekonstruktion är 

banken inte positivt inställd till företagsrekonstruktion framhåller Delta. Då är risken att 

ägare, finansiärer, leverantörer och kunder kommer sämre ur det om företaget drivs vidare. I 

dessa fall kan det ibland vara bättre att försätta företaget i konkurs enligt Delta. 

  

Intressentorientering 

Delta menar att banken generellt är positiv till företagsrekonstruktion när ett företag med 

svårigheter har ett sunt upplägg, har agerat i tid och där det dessutom finns möjligheter till att 

göra någonting bra utav situationen. Om banken ser att företaget kan vända situationen med 

en viss hjälp och att det dessutom finns bra förutsättningar genom att de förändringar som 

krävs genomförs. Då är banken positiv till en företagsrekonstruktion och ser hellre att det 

genomförs en sådan framför konkurs. Det finns också tillfällen då banken rekommenderar 

företagsrekonstruktion till företag med svårigheter. Deltas erfarenhet är att företagaren ibland 

”låter det gå lite för långt” så att en företagsrekonstruktion inte längre är möjlig. Det blir då 

snarare tal om en konkurs. I vissa fall kan ett företag rekonstrueras på ett lyckosamt vis om 

åtgärder vidtas i tid. Kan banken då i ett tidigt skede vara behjälpliga och ge råd kan det 

medföra att bolaget ansöker om företagsrekonstruktion i tid. Då kan både banken och 

företaget komma ur problematiken på ett bättre sätt. 

 

Enligt Delta tar banken inte högre risker för att gynna en specifik person eller grupp i 

företagsrekonstruktion. 
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”Vi som storbank har ju väldigt tydliga riktlinjer för hur vår kreditgivning ska 

gå till och den ska vara sund och hållbar”. 

 

Det kan dock hända att banken går lite utanför det som föredras mot att en säkerhet erhålls 

som kompletterar. 

 

När ett företag, som är i behov av företagsrekonstruktion, är avgörande för arbetstillfällen på 

en liten ort ser Delta detta som en balansgång hur banken ska agera. Enligt Delta har banken 

som sagt ett samhällsansvar. Banken ska dock inte bära allt samhällsansvar själv utan fler 

parter måste ta samma ansvar. 

 

”Även om vi hemskt gärna vill så kan inte vi gå in och axla det ansvaret för vi 

bedriver en bankverksamhet och inte välgörenhet”. 

 

Så om en företagsrekonstruktion kan göra att ett företag kan fortleva och att de anställda 

fortsättningsvis har ett arbete att gå till, betyder det enligt Delta att verksamheten fortskrider 

och att det är positivt. Om banken ska gå in och rädda ett företag från konkurs genom att 

bevilja en företagsrekonstruktion trots avsaknad av en sund och hållbar framtid konstaterar 

Delta att konkursen kommer inträffa i alla fall. Då kommer arbetstillfällena gå förlorade trots 

allt. 

 

Enligt Delta kan en företagskund ses som viktig att rädda om företaget ingår i en koncern där 

det finns en bärighet i andra bolag. Det vill säga då det finns en ekonomisk bärighet och en 

återbetalningsförmåga. Vidare framhåller Delta att vid konkurs finns risken att banken ska 

drabbas av en stor förlust. Om banken då istället kan göra någon avskrivning eller 

nedskrivning på krediterna, och på så vis förhindra en konkurs, kan resten av krediten komma 

till nytta i ett mer välmående bolag och återbetalningsförmågan kan därmed förbättras.  

 

”Då är det bättre för banken och för alla parter. För samhället och för alla 

inblandade”. 

 

Kreditbedömning 

Enligt Delta kommer banken in i processen genom att säga ja eller nej till 

amorteringslättnader, villkorsändringar och lättnader i den kreditgivningen. Banken tar 

ställning till om det är rimligt att en företagsrekonstruktion kommer bli möjlig. Finns 

möjlighet till en lyckad företagsrekonstruktion beviljas en amorteringsbefrielse där 

medvetenhet finns om att det kan bli frågan om en ackordsuppgörelse också. 

 

”Då gör vi det här övervägandet och vi fattar ett beslut som leder i den ena 

eller den andra riktningen”. 

 

Enligt Delta har banken rutiner för hur de ska följa processen i företagsrekonstruktionen. Hen 

konstaterar att banken betraktar företagsrekonstruktionen lite vid sidan av eftersom banken 

inte driver företagsrekonstruktionen då detta är företagsrekonstruktörens uppgift. Dock 
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konstaterar hen att ” vi kan ju råda, tycka och försöka få företaget i en viss riktning”. Banken 

deltar i borgenärssammanträden tillsammans med rekonstruktören som är utsedd och banken 

har alltid med kreditjurister. Löpande avstämningar utförs och möten hålls för att se i vilken 

riktning bolaget utvecklas. Sen kan det bli tal om att vara med i någon form av nedskrivning 

av krediten, beroende på hur bolaget är finansierat och hur stora skulder det har. 

 

Den stora skillnaden mellan företagsrekonstruktion och vanlig kreditgivning är att i 

företagsrekonstruktion är banken redan inblandad. ”Tittar vi på kreditgivning har vi ju alltid 

möjlighet att säga nej” konstaterar Delta. Vid en företagsrekonstruktion är banken på sätt och 

vis tvingade att förhålla sig till situationen och göra det bästa utav det. 

 

Delta framhåller att banken alltid bedömer risker och möjligheter och tittar på faktorer kring 

vem som är motpart, vad det är som har hänt och om problematiken beror på marknaden, en 

specifik affär eller dåligt management. Alla sådana typer av frågor är väldigt viktiga betonar 

Delta. Hen fortsätter med att om det beror på det sistnämnda, dåligt management, då är ju 

frågan; är det samma management som ska driva bolaget framåt senare? Vad är det i så fall 

som gör att det kommer gå bra nu när det inte gjort det tidigare? Om företaget istället byter ut 

VD och alla nyckelpersoner, då behöver banken bedöma vilka de nya personerna är. I dessa 

situationer är det ”mycket förtroendefrågor” betonar Delta. 

 

Balansräkningsfrågor beaktas också. Enligt Delta måste banken utreda vad som ska hanteras. 

Är det förfallna leverantörsskulder, hur mycket fordringar finns, vad är kvaliteten på de 

kundfordringar som finns, när är de på gång in, hur mycket finns det i kassa, hur mycket löner 

ska betalas ut vid månadsskiftet, hur mycket krediter finns, hur mycket skulder finns i övrigt, 

finns det krediter på andra institut eller är det bara hos deras bank? Finns det skulder i flera 

institut så gäller det att sammankalla alla parter.  

 

”Då kommer vi på och tangerar det här med ackord. Hur mycket ska du 

amortera till den banken, till den banken, till den banken och till oss?”  

 

Dessa frågor ska ge svar på vad statusen är här och nu. Sedan blir det förhandling och 

diskussion mellan alla inblandade parter, även leverantörer. Detta då leverantörer också är en 

slags kreditgivare genom leverantörsskulder. Vad leverantörerna är villiga att hjälpa till med i 

ett sådant här läge och vad banken och andra institut är villiga att hjälpa till med tas reda på. 

Ägarens förmåga att kapitalisera bolaget är också en central fråga. Det är väldigt vanligt att 

banken ställer krav kring detta förklarar Delta. Ska banken gå vidare och titta på lättnader 

kräver den att ägaren också tar sitt ansvar. Enligt Delta är det en stor utmaning om ägaren inte 

har några ekonomiska muskler. Därför är det också en viktig parameter när banken gör 

kreditbedömningar. 

 

Avslutningsvis menar Delta att bedömning vid företagsrekonstruktion är kopplat till 

kreditgivning och kreditbedömning. Mycket handlar om att bedöma motpart och att bedöma 

långsiktig samt kortsiktig återbetalningsförmåga. Bedömningen av vilka säkerheter banken 

har för sina krediter ska inte förringas i sammanhanget eftersom bättre säkerheter medför 
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mindre risk att banken förlorar pengar. Så en viktig bit i att bedöma företagsrekonstruktion är 

att bedöma hur säkerheternas värde har påverkats då företaget har hamnat i ett försämrat läge. 

 

4.5 Respondent Epsilon 

Respondent Epsilon har arbetat som kontorschef i snart sju år och som ställföreträdande 

kontorschef ett par år innan dess. Epsilon har nästintill 20 års erfarenhet av arbete inom 

banksektorn och har arbetat med både privatsidan, placeringssidan och företagssidan. Epsilon 

är utbildad civilekonom. 

 

Respondenten avgav att på den bank hen är verksam har de sällan några företag på obestånd. 

Därav har Epsilon inte mycket erfarenhet av företagsrekonstruktioner.  Banken har enbart haft 

någon enstaka konkurs. Epsilon redogjorde av denna anledning för hur banken skulle ha 

agerat vid en potentiell företagsrekonstruktion. Intervjun genomfördes via telefon 2019-03-

22. 

 

Risker och riskhantering 

Epsilon anger att banken ständigt arbetar förebyggande och försöker undvika situationer som 

företagsrekonstruktion och konkurs. Detta gör banken genom att hela tiden ligga nära sina 

kunder, följa företagen och ha en dialog med ägarna. Får någon kund problem har de en 

tajtare dialog med denna för att kunna hjälpa kunden ur problematiken. 

 

Epsilon redogör för en situation när banken hade en kund som försattes i konkurs. I detta fall 

hade banken dels en nära dialog med ägaren samt kontrollerade banken varulager och andra 

tillgångar i företaget. Banken hade företagsinteckningar som säkerhet för sin fordran. För att 

säkerställa vad som fanns i lager och att inget skulle försvinna under konkursförfarandets 

gång kontrollerade banken varulagret extra. 

 

Dock betonar Epsilon att säkerheterna alltid kommer i andra hand, att de inte ska behövas tas 

i anspråk, utan att de bara ”finns där bara som en back-up”. 

 

Vidare anger Epsilon att om ett företag har gått i konkurs och ägarna försöker starta upp en ny 

verksamhet ur konkursboet söker de sig vanligtvis till en ny bank. Hen menar på att de då inte 

har någon bra historia hos banken och att banken inte längre har förtroende för ägarna. 

Företaget får av denna anledning ansöka om lån hos en annan bank. 

 

”Att vi har en tro på den personen som driver företaget är ju egentligen det 

första vi tittar på.” 

 

Efter detta krav kring förtroende studerar banken företagets lönsamhet samt bransch anger 

Epsilon. 

 

Vidare menar Epsilon att företagsrekonstruktion är bra om företaget har en verksamhet som 

framgångsrikt kan drivas vidare och att företaget nu endast har fått tillfälliga problem. Ser 



 38 

dock banken att företaget kommer ha svårt att fungera även i framtiden anser Epsilon att det 

är bättre att företaget försätts i konkurs. Om banken inte har förtroende för ledningen eller tror 

på företagets affärsidé skulle banken välja att tacka nej till en företagsrekonstruktion. Detta 

med anledning av risken för att banken ska förlora ytterligare pengar vid en rekonstruktion. 

 

”Då kanske det är bättre att säga stopp helt enkelt i första skedet och så får vi 

ta den smällen då och sen är det klart”. 

 

Intressentorientering 

Epsilon anger att banken alltid försöker göra det bästa för sina kunder. Hen anger även att 

banken är ”mån om alla kunders pengar” och skulle därför inte vara villig att ta en högre risk 

vid en företagsrekonstruktion för att värna om vissa specifika intressenter. De är överlag 

väldigt försiktiga. Grundregeln är att banken inte ska ta på sig för hög risk. Dock lägger 

Epsilon till att detta måste studeras från fall till fall.  

 

Banken är selektiv och lånar enbart ut pengar till företag som ”är bra och tjänar pengar” 

betonar Epsilon. Skulle banken ta en för hög risk skulle banken få ägna sig mer åt företagen 

med problem än de företag som faktiskt går bra.  

 

Vidare berättar Epsilon att banken aldrig har rekommenderat företagsrekonstruktion till en 

företagskund. Skulle den göra det dock skulle det vara i en situation där det finns en tydlig 

uppsida trots att företaget tillfälligt har det kämpigt. Att banken ser att en 

företagsrekonstruktion skulle kunna vara ett verktyg för att vända företaget rätt igen. 

 

Kreditbedömning 

Epsilon anger att bedömningen banken skulle göra av ett företag vid en 

företagsrekonstruktion inte skulle skilja sig från bedömningen vid kreditgivning. Banken 

skulle göra en analys av företaget och studera hur bolaget tjänar pengar. De skulle titta på 

affäridén och bedöma om den varaktigt skulle fungera samt om företaget skulle vara lönsamt. 

Företaget måste bygga på en affärsidé som genererar pengar. Enligt Epsilon är kassaflödet det 

viktigaste för banken. Vidare skulle banken även studera den bransch företaget verkar i. 

Slutligen betonar Epsilon återigen att ägarfrågan är särskilt viktig för banken. En 

företagsrekonstruktion utger inget undantag. 

 

”Har vi ägare som är jätteduktiga som vi har förtroende för kan vi säkert 

fortsatt vara med”. 

  

Epsilon anger att ledningens förmågor och kunskaper kan ses som viktigare än finansiella 

siffror. 

 

”Är det duktiga ägare bakom då kan man tro på att de kommer vända runt 

det.” 
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Dock anger Epsilon att banken vid en företagsrekonstruktion även skulle studera anledningen 

till att företaget fått problem. Vad som gått snett och vad som nu kan göras bättre. 

 

4.6 Respondent Zeta 

Respondent Zeta arbetar som kontorschef på banken och besitter kortare erfarenhet inom 

banksektorn i förhållande till övriga respondenter. Hen är utbildad civilekonom. 

 

Zeta saknar erfarenheter av företagsrekonstruktion. Zeta redogjorde av denna anledning för 

hur banken skulle ha agerat vid en potentiell företagsrekonstruktion. Intervju genomfördes via 

telefon 2019-04-02. 

 

Risker och riskhantering 

Zeta är positiv till företagsrekonstruktion då förändringar kan utföras i en 

företagsrekonstruktion så att företaget kan komma till rätta med problemet. Hen nämner att då 

det finns möjligheter att ”vända på skutan och att företaget lyckas” är det ett bättre alternativ 

än konkurs. 

 

”Har man tidigare tjänat pengar och det har blivit ett tillfälligt tapp då 

någonting händer och man kan göra förändringar i bolaget så man kommer 

tillbaka, då kan jag tycka att man kan ha en positiv syn på det”. 

 

Banken har, enligt Zeta, ett uttalat mål om att den ska göra affärer med kunder som är ”bra 

kunder och bra kunder över tid”. Har företagskundens ekonomi däremot blivit så dåligt att 

banken riskerar att förlora pengar, då vill banken inte fortsätta med den kunden. 

 

Zeta uppger att all risk utgår från kreditrisk. Hen fortsätter med att en risk som uppstår då en 

företagsrekonstruktion drar ut på tiden, är att de värden som hade kunnat realiseras direkt vid 

en konkurs riskerar att förvanskas. Hen poängterar också att då förfarandet vid 

företagsrekonstruktion drar ut på tiden medför detta att kostnaderna ökar. 

 

Banken förebygger risker genom att följa sina företagskunder ”ganska tätt ”. Zeta uppger att 

då en kund får en försämrad rating eller ett försämrat kreditbetyg följs detta upp. ”Då är vi 

där och ställer frågor”. Bankens utgångspunkt i arbetet med riskförebyggande åtgärder är att 

de lånar ut pengar mot säkerheter som har ett bestående värde. 

 

”Jag menar att vår absolut största finansieringsdel är ju 

fastighetsfinansiering. Det är ju tämligt okomplicerat på det viset. Där finns ju 

en fastighet. Oftast kan man ju hyra ut den eller, den har ju liksom ett värde”. 

 

Enligt Zeta arbetar banken hela tiden aktivt med att följa sina företagskunder och i synnerhet 

de som är ”lite utanför banan där man ser att rating försämras”. Detta upptäcks oftast långt 

innan en företagsrekonstruktion. Om en företagskund ändå kommer så långt som till 
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företagsrekonstruktion har banken redan sagt upp en hel del krediter eftersom denna kund 

förmodligen redan har haft betalningssvårigheter tidigare. 

 

Eftersom Zeta inte personligen har erfarenheter av företagsrekonstruktion är hen osäker på när 

banken helt motsätter sig en företagsrekonstruktion. Zeta uppger att det förmodligen inte 

enbart är upp till det enskilda kontoret utan att en extern kreditavdelning ingår i ett sådant 

beslut. Hen framhåller dock att då ”en företagsrekonstruktion har en negativ effekt på vår 

fordran, då skulle vi nog säga nej”. Hen framhåller att det på ett generellt plan är svårt att 

avgöra om banken motsätter sig företagsrekonstruktion eftersom varje fall bedöms enskilt. 

  

Intressentorientering 

Banken är inte villig att ta högre risk för att värna olika intressenter i en 

företagsrekonstruktion. Zeta uppger att ”riktigt så långt drar vi inte vårt 

samhällsengagemang” eftersom banken vill ha täckning för sina krediter. Hen konstaterar att 

det är mycket tråkigt att till exempel anställda och andra drabbas. Det är dock inte okej för 

banken att låna ut pengar till ett insolvent företag bara för att de ska ha möjlighet att betala ut 

lön. Banken är inte heller villig att öka sina kostnader på grund av att en företagskund 

befinner sig i en företagsrekonstruktion. Detta eftersom ökade kostnader måste kunna 

motiveras med framtida intäkter. 

 

Enligt Zeta har banken aldrig rekommenderat någon företagskund att ansöka om 

företagsrekonstruktion. En tänkbar anledning till detta är enligt Zeta att bankens kreditgivning 

har extremt låg kreditrisk och att den därför är förskonad från sådana företeelser. 

 

Kreditbedömning 

På frågan om hur bankens process ser ut vid företagsrekonstruktion uppger Zeta att ”vi har ju 

säkert en ganska diger uppställning där”. En företagsrekonstruktion kan vara ett klokt 

alternativ om förutsättningarna är rätt. 

 

”Företagsrekonstruktion handlar ju om vad kan man få ut, vad kan jämkas 

och vad kan ändras”. 

 

Zeta fortsätter med att företagsrekonstruktion också handlar om att hitta vad som drivs fel i 

bolaget. Detta eftersom det är något som är fel då företaget inte tjänar pengar. Exempelvis kan 

det bero på marknadsföring eller att företaget tar fel betalt. Det kan ju finnas massa olika delar 

påpekar Zeta. 

 

Hen nämner också att de vanliga parametrarna vid kreditgivning även används vid bedömning 

av företag i företagsrekonstruktion. Till exempel ställs frågor kring vilka säkerheter som 

finns, hur återbetalningsförmågan ser ut och om affärsidén även är gångbar framåt. Enligt 

Zeta måste banken tro på en hållbar framtid i företaget, annars är inte företagsrekonstruktion 

ett alternativ. Vidare konstaterar Zeta att det är en helhetsbedömning som utförs av varje kund 

och att detaljer i bedömningen är svårt att uppge. Det som skiljer bedömning av företag i 

företagsrekonstruktion från vanlig kreditgivning är att banken förmodligen gör en djupare 
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bedömning vid företagsrekonstruktion. Det som är gemensamt för båda bedömningarna är att 

banken värnar sin kreditportfölj. 

 

Vidare framhåller Zeta att företagaren måste besitta ”ett mindset” och vara beredd på att göra 

förändringar för att ta sig tillbaka. Då räcker det oftast inte med att minska med två personer 

utan det krävs mer. Det krävs att företaget har lite att arbeta med och att affärsidén måste vara 

tillräckligt god. Enligt Zeta pratas det mycket om detaljhandelsbolag idag och att de har det 

svårt. I ett sådant bolag räcker det inte med att exempelvis byta ut ledningen utan 

problematiken är större än så. Ett fenomen som måste beaktas där är till exempel e-handel. 

Därmed kanske ett detaljhandelsbolag måste stöpas om så mycket att det får en helt annan 

profil. 

 

Zeta avslutar genom ett konstaterande att kunskap om företagsrekonstruktion inte är speciellt 

spridd hos företagare. 

 

”Så det finns säkert många företagare som hade kunnat genomgå 

rekonstruktion men som går i konkurs och då hade man kanske kunnat hitta en 

bättre väg. Så den allmänna spridningen är ganska dålig”. 

 

4.7 Respondent Eta 

Respondent Eta har varit anställd inom banksektorn i 20 år och arbetar idag som kreditchef. 

Tidigare har Eta innehaft befattningar inom banken som kontorchef, företagschef samt 

kundansvarig inom främst företagssektorn. Eta är utbildad civilekonom. 

 

Eta har erfarenhet av flertalet företagsrekonstruktioner. Dock framhåller hen att 

företagsrekonstruktioner inte har varit vanligt förekommande de senaste åren på grund av 

konjunkturen. Eta upplever nu cirka en rekonstruktion per år. Intervjun genomfördes via 

telefon 2019-04-02. 

 

Risker och riskhantering 

Banken föredrar oftast företagsrekonstruktion framför konkurs enligt Eta och godkänner 

därav företagsrekonstruktioner oftare än den motsätter sig. Dock menar Eta på att många 

rekonstruktioner stoppas redan hos rekonstruktören. 

 

”Är det en seriös rekonstruktör så tittar de på överlevnadsförmågan och om 

det är någon idé att det blir en rekonstruktion eller inte.” 

 

Eta har däremot inte varit med om många fall där banken har motsatt sig. Dock beror det på 

fall till fall. När en ansökan om företagsrekonstruktion kommer eller om en kund börjar 

diskutera om företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ, då måste banken ta ställning till 

om den tycker att det vore bra eller inte. Det är exempelvis av betydelse vilka säkerheter 

banken har. Enligt Eta kan säkerheterna bidra till att banken inte upplever att den har någon 

vinning av att bolaget genomgår en företagsrekonstruktion. Det krävs att 
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företagsrekonstruktören visar på att banken inte kommer hamna i en sämre sits om en 

rekonstruktion genomförs för att banken ska vara villig att gå med på en rekonstruktion. Eta 

anser att det ligger i rekonstruktörens uppdrag att se till att bankens situation inte försämras 

under företagsrekonstruktionen.  

 

I situationer när en företagskund står inför en konkurs och banken ser att deras säkerheter inte 

kommer täcka de skulder företaget har till banken fördrar banken särskilt 

företagsrekonstruktion. Detta då en konkurs skulle innebära en stor förlust för banken. Dock 

måste banken se att det finns möjligheter för företaget att leva vidare.  

 

”Vi måste tro att det finns liksom en framtid. Annars är det konstgjord 

andning på något sätt.” 

 

Dels betonar Eta att företagsledaren har stor betydelse för bankens inställning vid en 

företagsrekonstruktion. 

 

”Att vi tror på företagsledaren, det kan jag säga nästan är det viktigaste. 

Ansöker bolag om rekonstruktion och vi vet om att det inte alls är en kunnig 

företagsledare då är vi inte alls/oftast inte så välvilliga.” 

 

Vidare måste även banken, precis som företagsrekonstruktören, se att det finns en 

överlevnadsförmåga hos företaget. Ser banken att företaget har en underliggande verksamhet 

som är välfungerande och att bolaget enbart nu har tillfälliga betalningssvårigheter tror 

banken att det finns det stor potential för företaget att överleva. Banken är då mer positivt 

inställd till en företagsrekonstruktion. Detta om företaget får sanera i kostnader och ges 

möjlighet att ”hamna på rätt köl”. Banken har sett många exempel på lyckade 

företagsrekonstruktioner där resultatet har blivit fina verksamheter igen framhåller Eta.  

 

I samband med starten av en företagsrekonstruktion spärrar banken företagets konton samt 

kontaktar rekonstruktören för att få information kring vilken anledningen är till 

rekonstruktionen samt vilka planer som finns. Vidare förordar banken att rekonstruktören 

öppnar ett administrationskonto, vilket alla nya affärer går via, ”så man kan särskilja vad som 

var gjort innan”. 

 

Eta framhåller att risken för banken vid en företagsrekonstruktion ligger främst i hur 

företagsrekonstruktören agerar. Risken är att banken hamnar i en sämre sits än som företaget 

skulle ha försatts i konkurs. Detta om säkerhetsmassan urholkas, att exempelvis lager töms 

eller liknande. Banken förebygger detta genom att ligga nära och ha en tät dialog med 

rekonstruktören. Banken kräver handlingsplaner, hur rekonstruktören ska genomföra 

rekonstruktionen samt att hen visar på att rekonstruktionen inte kommer försämra bankens 

sits. Vidare förs dialoger kring hela företagets affärsverksamhet. Banken kräver en 

likviditetsprognos kring hur företaget ska få fram likvida medel under rekonstruktionen, de 

diskuterar hur bolaget ska arbeta med exempelvis varulager samt hur företaget hanterar 

bolagets viktigaste kunder. Banken vill också kunna kontrollera att företagets balansräkning 
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inte försämras under tiden som rekonstruktionen pågår. Det är därför viktigt för banken att i 

samband med starten av rekonstruktionen få in förteckningar över företagets tillgångar och 

skulder.  

 

”… så att man har något att jämföra med även under periodens gång, att man 

ser att det inte blir värre då för vår skull”. 

 

Slutligen betonar Eta att det måste finnas förutsättningar för att vända verksamheten. Om 

banken inte tror på företagsledningen, inte ser hur ett eventuellt ackord ska kunna finansieras 

eller att den tänkta företagsrekonstruktören ger någon signal om att hen inte tror att företaget 

ska kunna lösa detta då motsätter sig banken en företagsrekonstruktion. 

 

Intressentorientering 

Eta anger att banken normalt sett inte tar någon högre risk vid företagsrekonstruktion för att 

värna om vissa intressenter till banken. Hen anger ändå att det är från fall till fall här också. 

Det finns dock inte inskrivet i några instruktioner för banken att göra det och Eta menar därför 

på att banken inte generellt sett skulle ha någon specifik situation där den skulle ta en högre 

risk. Banken gör vad den kan och i de fall banken tror att företaget kan leva vidare då hjälper 

banken till och tar risk vid de tillfällena förklarar Eta.  

 

”Ser vi inte att det finns liksom någon möjlighet att bolaget ska leva vidare så 

är det oftast bättre även för de anställda med konkurs och få ut lönegarantier 

och såna bitar.” 

 

Banken är inte villig att ta en högre kostnad för att gynna en viss företagskund vid en 

företagsrekonstruktion. ”Absolut inte” anger Eta. Hen menar på att banken inte skulle göra 

någon skillnad på två liknande verksamheter med samma förlustrisk på grund av att de skulle 

ha olika namn eller inriktning. Däremot anger Eta på att förlustrisken för banken kan påverka 

hur hög kostnad banken kan tänka sig att acceptera. Hen menar på att när kostnader ska 

studeras måste ett affärsmässigt beslut fattas. 

 

”Man är väl villig att ta en större kostnad beroende på vad man har för 

förlustrisk i ett enskilt engagemang då”. 

  

Vidare anger Eta att det händer att banken rekommenderar företagsrekonstruktion till vissa 

företagskunder. Det är inte särskilt vanligt i dagsläget men det är ”absolut där som ett 

alternativ till bolag som har svårigheter”. Det kan vara när banken ser att ett företag som är 

tungt belånat med dålig likviditet har en ”väldigt god lönsamhetspotential” och där en nystart 

skulle hjälpa. Främst rekommenderar banken då företaget att kontakta en 

företagsrekonstruktör, i stil med Ackordcentralen, för rådgivning. 

 

Kreditbedömning 

Enligt Eta är bankens bedömningsprocess vid företagsrekonstruktion ett ”risk- och 

bevakningsengagemang”. Banken bedömer företaget som att det är på obestånd. Förutom att 
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titta på företagsledningen är det främst bolagets ekonomi som studeras. Hur balansräkningen, 

budgetar samt likviditeten ser ut. Bedömningar om hur ekonomin kommer se ut framöver 

görs. Vidare studeras vilket slags företag det är, dess storlek, marknad samt dess bransch. 

Gäller företagsrekonstruktionen en klädaffär eller liten restaurang ”på stan” ser exempelvis 

Eta att chansen är ytterst liten att det skulle kunna bli en lyckad rekonstruktion. 

 

Eta menar på att bedömningen vid företagsrekonstruktion skiljer sig från bedömningen vid 

kreditgivning. Hen menar på att syftet skiljer sig något åt vid de olika situationerna.  

 

”För vid kreditgivning då är det ju hur vi kan utöka vårt engagemang till en 

acceptabel risk om man säger så. Vid en rekonstruktion tittar vi ju väldigt, 

väldigt sällan på nya krediter, här är det ju egentligen hur vi minskar vårt 

engagemang. Hur får vi tillbaka våra pengar?”. 

 

Eta menar på att banken vid en företagsrekonstruktion studerar hur kreditvolymen ska 

minskas till företaget. 

 

Vidare framhåller Eta att banken i första hand bedömer om någonting kan göras utan att 

företaget behöver genomföra en företagsrekonstruktion eller försättas i konkurs. Bedömning 

sker även kring vad som skulle hända vid alternativet företagsrekonstruktion eller om det vore 

bättre för banken att helt enkelt ansöka om konkurs. 

 

Avslutningsvis berättar Eta att hen under sin skoltid fick höra att företagsrekonstruktioner 

sällan lyckas. Eta upplever att ungefär hälften av de företagsrekonstruktioner hen har varit 

inblandad i har lyckats. Dels tror Eta att bankerna idag ställer hårdare krav och att de 

rekonstruktioner som inte har potential att lyckas inte kommer till stånd nu. Exempelvis 

genom att banken hänvisar företagen till rådgivning hos rekonstruktörer innan en ansökan om 

företagsrekonstruktion görs. Bedömer då rekonstruktören att det inte finns någon möjlighet 

för företaget att lyckas påbörjas aldrig den företagsrekonstruktionen. Vidare tror Eta att vilken 

bank företaget är kund hos påverkar om rekonstruktion blir lyckad eller inte. Det påverkar 

inte särskilt mycket under själva rekonstruktionen, där är det rekonstruktören som har 

inverkan på utgången mer, utan för tiden fram till rekonstruktionen tror Eta. Vilken dialog 

banken har med kunden fram till att rekonstruktionen börjar. 

 

”Ligger man som bank nära kunden och liksom märker när de börjar få 

problem och man är med som rådgivare tidigare då påverkar det mycket och 

då är det mycket mycket större sannolikhet till en lyckad rekonstruktion”. 

 

Eta menar på att ligger banken inte nära sin kund och vet om när den börjar få problem då är 

risken att problemen hanteras försent och att rekonstruktionen i sin tur påbörjas försent. Då 

kommer inte rekonstruktionen gå bra. Det är viktigt att en rekonstruktion påbörjas i tid 

betonar Eta. 
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4.8 Respondent Theta & Respondent Jota 

Respondent Theta arbetar som kreditchef och har en gedigen bankerfarenhet genom 40 års 

arbete inom banksektorn. Hen har arbetat inom olika banker, både som privatrådgivare och 

som företagsrådgivare. Theta är utbildad ekonom. 

 

Respondent Jota arbetar som företagschef. Hen har omkring 15 års bankerfarenhet. Jota 

började som företagsrådgivare och har sedan främst arbetat som kontorschef innan sin 

nuvarande befattning. Jota är utbildad civilekonom. 

 

Theta och Jota har erfarenhet av företagsrekonstruktioner genom att banken har haft kunder 

som har genomgått företagsrekonstruktion. Intervjun genomfördes på bankmännens kontor 

2019-04-05. 

 

Risker och riskhantering 

Jota menar på att alla företag vill minimera sina förluster, och att banker inte är något 

undantag. Vid företagsrekonstruktion analyserar banken hur skadan för banken ska begränsas 

och hur banken ska komma ur problematiken ”billigast”. Hur banken förlorar minst pengar. 

Sedan väljer banken det alternativ som är bäst utifrån detta resonemang. Theta menar på att 

banken gör en enskild bedömning i varje situation. 

 

”Vi bedömer ju utifrån fall till fall. Hur ska vi lösa detta så att vi kommer bäst 

ur det? Eller minimerar risken? Eller ser möjligheterna”. 

 

Theta betonar att det krävs förtroende för kunden för att banken ska gå med på en 

företagsrekonstruktion och är positiv till att en företagsrekonstruktion genomförs ihop med 

banken. I många fall behöver banken hjälpa företaget att betala den ackordslikvid som 

uppstår. Saknar banken förtroende för företaget hjälper banken exempelvis inte till med att 

finansiera denna.  

 

Theta framhåller att banken ställer sig positiv till företagsrekonstruktion och ser det som en 

möjlighet. En möjlighet för ett företag att leva vidare. Detta om det handlar om ett företag 

med en fungerande verksamhet i grunden. I de fall där det inte finns en fungerande 

grundverksamhet är dock banken negativ till företagsrekonstruktion och ser hellre att 

företaget försätts i konkurs. Theta påpekar att det finns en risk att banken och andra parter 

förlorar pengar på en företagsrekonstruktion, och redogör för att så var fallet vid en 

företagsrekonstruktion som hen har upplevt. Theta menar att det finns de som ”skor sig” på 

företagsrekonstruktioner. Särskilt om företagsrekonstruktionen inte lyckas. Då är det dubbla 

arvoden som ska betalas. 

 

”Det finns många konsulter som vill förespråka en rekonstruktion för att då 

tjänar de ju först pengar på det och sen kommer konkursen. De kan ta betalt”. 

 

Theta påpekar även att ett företag kan få problem med betalningsvillkor när det har haft 

negativa bokslut. Således kanske inte en företagsrekonstruktion hjälper utan konkurs är ett 
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bättre alternativ. Banken föredrar även konkurs i de situationer när det ser ut som att ingen 

vinner på att en företagsrekonstruktion genomförs. Theta menar på att konkurs då även kan 

vara det bästa för företagaren själv. 

 

”För den där stackars företagaren kan ju också bli lidande. Så det är kanske 

ingen vinst för någon, det är bara liksom ett långt lidande, och då är det ju 

bättre”. 

 

Dock betonar hen att banken först gör en grundlig analys av företaget och bedömer om 

företagsrekonstruktion hade varit en bra väg att gå. I vissa fall i dialog med företagets revisor. 

 

Jota framhåller att en risk med företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs är att banken 

ska förlora mer pengar. Detta om företagsrekonstruktionen inte blir lyckad och företaget ändå 

försätts i konkurs. 

 

”Om man sätter det i konkurs då vet man att så här blir det, mer eller mindre. 

Ger man det en andra chans så krävs det ju mer pengar och det blir mer 

kostnader, initialt. Och leder det då egentligen till att vi kommer tillbaka till 

utgångsläge A liksom där man borde sätta det i konkurs, så har man ju bara 

bränt mer pengar och det har blivit dyrare”. 

 

Dock framhåller Theta att det finns en tydlig nackdel med konkurs. Detta vid tillfällen där 

tanken är att företaget ska startas upp igen efter konkursen. Alla avtal som är kopplade till 

företagets organisationsnummer försvinner i samband med konkursen och det är inte säkert att 

företaget får slutet nya avtal med dessa parter. Likaså kan kunder försvinna i och med en 

konkurs. Dock kan det vara positivt att få rensat i företaget och bli av med alla skulder. Theta 

påpekar att ett företag får en sämre rankning hos UC när det har haft negativa bokslut, vilket 

gör att företaget kan få problem med betalningsvillkor och att erhålla krediter. Denna 

rankning försvinner inte i och med en företagsrekonstruktion. Theta menar på att det är många 

aspekter som behöver tas i anspråk och att bedömning får ske från fall till fall. Hon betonar att 

”varje fall är unikt, varje kund är unik”. 

 

Theta och Jota menar på att den bank där de är verksamma enbart verkar på en lokal marknad 

och tillämpar ”kyrktornsprincipen”. Vidare har banken en lokal styrelse som ska återspegla 

hur marknaden ser ut. Detta bidrar till att banken har god kännedom om sina kunder samt 

goda kunskaper i hur de olika branscherna kunderna verkar i fungerar. 

 

Intressentorientering 

Theta och Jota anger att banken är villig att ta en högre risk vid företagsrekonstruktion 

jämfört med vid normal kreditgivning för att värna vissa intressenter eller grupper i samhället. 

”Vi värnar om vår bygd” betonar Theta. Jota framhåller vidare: 

 

”Om man går in i en rekonstruktion så är ju risken väldigt hög. […] Vid 

vanlig kreditgivning då har du inget commitment från början. Då är det 
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ganska lätt att säga nej, och så har du ingen risk i det. Men här så egentligen 

förlänger du ju risken med förhoppning om att det är bättre”. 

 

Theta och Jota anger även att en specifik företagskund av samma anledning kan vara viktigare 

för banken än en annan kund när det gäller att ge möjligheter till företagsrekonstruktion. Det 

kan exempelvis vara i situationer när företaget är viktigt för det lokala samhället. Banken kan 

då välja att gå in och ta ett socialt ansvar och hjälpa företaget för att det inte ska drabba 

marknaden. Dock anger Theta att det även kan vara så att banken ser en affärsmöjlighet i att 

hjälpa dessa företag. Exempelvis fick banken många nya kunder vid finanskrisen runt 2008. 

Theta menar på att när stora affärsbanker krävde att kunderna skulle hålla sina 

amorteringsplaner kunde deras bank vara mer flexibel gällande amortering och mer fokusera 

på om det fanns en grundverksamhet som fungerade. På så vis gav de fler företag en chans till 

fortsatt drift. 

 

Vidare anger Jota att också ”storleken på engagemang och hur det är säkerställt” kan 

påverka om banken är mer villig att ge en specifik företagskund möjlighet till 

företagsrekonstruktion. 

 

”Exponering är ju väldigt viktigt för en bank. När man befinner sig i ett 

krisläge, vad blir risken för banken? I vissa lägen så är exponeringen mindre 

och då kanske risken för banken inte är lika viktig. Men är det en stor 

exponering och man bedömer att rekonstruktion hjälper oss, ja då är det ju 

bra”. 

 

Jota menar på att banken där hen är verksam har möjlighet att ta ett samhällsansvar och helst 

ger företag en andra chans. Dock menar hen på att det är en balansgång och att det måste ske 

en affärsmässig bedömning.  

 

”Finns det en möjlighet att rädda det här, om vi ställer upp med mer pengar 

eller har uttålighet, så bör man ju kunna göra det. Men om man liksom i steg 1 

säger att det här bör nog inte gå, alltså har man gjort analysen och man 

dömer ut det, då lägger vi politiken där och så tar man ett bankmässigt beslut 

och säger att det går inte”. 

 

Theta framhåller att det har hänt att banken har rekommenderat företagsrekonstruktion till en 

företagskund där banken ansåg att det var ett bra alternativ framför konkurs.  

 

Kreditbedömning 

När banken ska bedöma ett företag som befinner sig i en företagsrekonstruktion studerar 

banken främst företagets återbetalningsförmåga anger Theta. Återbetalningsförmågan är lika 

viktigt vid den initiala kreditgivningen som vid företagsrekonstruktion.  
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”Har du ingen återbetalningsförmåga eller du inte ser någon framåtriktad 

återbetalning, ja då är det ju inte rekonstruktion som gäller, då är det ju en 

konkurs”. 

 

Dock anger Jota att vid en företagsrekonstruktion har banken mer information än vid den 

initiala kreditgivningen och orsaken till problematiken kan då förhoppningsvis härledas. Är 

det externa eller interna faktorer? När banken har funnit orsaken till problematiken bedömer 

banken om det är möjligt att göra justeringar så att företaget ”blir friskt ingen på sikt”. Det 

måste finnas förutsättningar för att banken ska vara villig att gå med på en 

företagsrekonstruktion menar Theta. För att avgöra detta bedömer banken olika faktorer 

såsom företagets management, bransch och affärsmodell. Vidare studerar banken även om 

företaget kan få ihop en budget.  

 

En annan aspekt banken bedömer är företagets leverantörer framhåller Theta. Vilken 

inställning leverantörerna har till rekonstruktionen och om företaget är beroende av dessa 

leverantörer för fortsatt drift. Om leverantörerna är negativt inställda och inte tänker fortsätta 

leverera till företaget, och företaget inte kan få tag på nya leverantörer, då skulle inte en 

företagsrekonstruktion vara till hjälp. 

 

Slutningen framhåller Jota att företagsrekonstruktionen måste vara värd besväret för alla 

parter. Annars är det bättre med konkurs. 

 

”Det måste vara mödan värt på något sätt. Både tidsmässigt och ekonomiskt 

från alla inblandade. Ibland är det bättre att bara rycka plåstret”. 

 

4.9 Respondent Kappa 

Respondent Kappa har 15 års erfarenhet av arbete inom banksektorn och har arbetat som 

bankjurist. Innan tiden som bankjurist har Kappa både arbetat hos domstol och som 

kronofogde. Numera arbetar Kappa som jurist utanför banksektorn. Kappa är utbildad jurist. 

 

Kappa har erfarenhet av ett flertal företagsrekonstruktioner sedan sin roll som bankjurist. 

Intervjun genomfördes via telefon 2019-04-10. 

 

Risker och riskhantering 

Kappa redogör för att banken initialt hade en positiv syn på företagsrekonstruktion och såg 

det som en möjlighet. Sedan hade banken ett antal företagsrekonstruktioner som inte gick 

särskilt bra och som ledde till konkurs. Enligt Kappa hade banken nog inga lyckade 

företagsrekonstruktioner enligt lagen om företagsrekonstruktion. Banken förlorade mycket 

pengar under dessa rekonstruktioner. Dels genom företagsrekonstruktörens arvode samt att 

bankens förmånsrätt via exempelvis varulager urholkades. När rekonstruktionerna då ändå 

ledde till konkurs hade bankens ställning försämrats. Detta ledde till att banken fick en mer 

negativ syn på företagsrekonstruktioner och gjorde banken mer försiktig. Däremot framhåller 
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Kappa att det fanns några exempel på lyckades rekonstruktioner via frivilliga 

ackordsuppgörelser vid sidan om lagen. 

 

Den största risken för banken vid företagsrekonstruktion menar Kappa på är just risken för att 

bankens säkerheter ska försämras och ge banken en sämre ställning än om företaget hade 

försatts i konkurs från början. Utöver att varulager kan urholkas kan detta även ske genom att 

det vid företagsrekonstruktion kan uppkomma superförmånsrätt. Att nya avtal går före 

bankens förmånsrätt. Vidare utgör företagsrekonstruktion också en risk för dubbla kostnader, 

först arvode till rekonstruktören sen konkursförvaltararvode om bolaget försätts i konkurs. 

Ytterligare en nackdel för banken är att borgenärer inte kan försätta företaget i konkurs eller 

begära utmätning vid företagsrekonstruktion. Detta ger bolaget möjlighet att driva vidare 

verksamheten i lugn och ro. Däremot förhindrar det borgenärer att agera. 

 

Kappa menar på att det är svårt att förebygga dessa risker. Ett sätt ett göra det på skulle dock 

vara att opponera sig vid borgenärssammanträdet. Framhålla att banken inte tror på 

rekonstruktionen och försöka få till stånd att ärendet läggs ner. Dock betonar Kappa att det 

inte alltid är så lätt då banken bara är ”en borgenär bland de andra” och att det är domstolen 

som bestämmer i slutänden.  

 

Kappa betonar att det banken främst saknade vid de rekonstruktioner som hen har upplevt är 

att banken inte var med från början och att det var en bidragande orsak till att 

företagsrekonstruktionerna inte lyckades.  

 

”Nu hade man då ansökt om företagsrekonstruktion utan att prata med 

banken egentligen. Det är ju egentligen ingen bra modell. Det är ju ofta bättre 

att man pratar med banken först och sen kanske man är överens så, att vi ska 

nog prova det här med företagsrekonstruktion. Och det blir ju ofta bättre ju”. 

 

Kappa redogör för att banken vid några tillfällen opponerade sig under tiden som 

företagsrekonstruktionen pågick. Detta när banken ansåg att det inte fanns några 

förutsättningar för företagsrekonstruktion. I något fall lyckades banken få rekonstruktören att 

lägga ner rekonstruktionen och bolaget försattes istället i konkurs. 

 

Kappa har svårt att sätta fingret på orsaken till att inte fler företagsrekonstruktioner lyckas.  

 

”Egentligen vet jag inte varför där här med företagsrekonstruktion inte funkar 

så bra. Jag vet inte riktigt om marknaden inte är i fas med den här lagen, det 

känns så ibland. […] Jag vet inte om den inte passar in i den svenska 

marknaden riktigt, det känns som att på något sätt haltar det”. 

 

Banken föredrar oftast konkurs framför företagsrekonstruktion enligt Kappa och anser att det 

är ”en bättre avvecklingsform”. Detta då en konkursförvaltare ”har enväldig makt” och 

kontinuerligt för en dialog med borgenärerna. Detta till skillnad från vid 

företagsrekonstruktion då rekonstruktören ”sitter i knät” på företagsledningen. Hen menar på 
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att det sistnämnda ofta kan vara en nackdel då den gamla ledningen då är med och bestämmer 

vilket inte skapar samma frihet. Det kan exempelvis vara svårare att sälja av tillgångar eller 

att avveckla delar av företaget.   

 

”Då väljer man ju hellre konkurs, för då vet man ju att då blir man av med 

den här personen egentligen, för då är det konkursförvaltaren som bestämmer 

ju”. 

 

Vid konkurs överlåts antingen verksamheten till nya ägare eller så delas företaget upp och 

avvecklas och det blir ett slut på verksamheten. 

 

Intressentorientering 

Kappa menar på att banken kan vara villig att ta en högre risk vid företagsrekonstruktion 

jämfört med vid normal kreditgivning för att värna olika intressenter. 

 

”Om man tror på kärnan i det så att säga så kan man nog vara villig att ta en 

lite högre risk och så det tror jag”. 

 

Dock framhåller Kappa att det måste vara ett välmående företag i grund och botten för att 

banken ska våga göra detta. Hen betonar att de flesta bolag som har hamnat i en 

företagsrekonstruktion är inte det. Det är oftast någonting som inte står rätt till med företaget. 

Exempelvis är det något fel på ledningen eller så har företaget en dålig lönsamhet. Detta blir 

då inte bättre för att en företagsrekonstruktion sker. Har dock banken ett stort förtroende för 

ledningen, att det exempelvis är en individ som är duktig på att driva företag, samt har en god 

lönsamhet, då kan banken vara villig att hjälpa till mer. I dessa fall tror banken på företagets 

framtid. Banken kan då även vara beredd på att gå med på ackord.  

 

Banken rekommenderar dock sällan företagsrekonstruktion. Då rekommenderas hellre 

avveckling via konkurs.  

 

”Det är liksom ett snabbare och bättre sätt att hantera det. Då garanterar 

man ju bankens försmånsrätt på ett annat sätt. Då skyddar ju den. Så att det 

är nog ett, vad ska jag säg, egoistiskt tänkande egentligen så. Då blir det ju 

inget helhetsperspektiv utan då blir det ju bara ur borgenärssynvinkel som 

man tänker egentligen”. 

 

Kappa menar på att företagsrekonstruktion och konkurs har olika fokus. 

Företagsrekonstruktion har ett mer samhälleligt perspektiv. Hen menar på att denna lag är 

mån om alla inblandade parter och syftar till att företaget ska bevaras. Konkurs däremot syftar 

mer till att skydda ”borgenärskollektivet”. 

 

Kreditbedömning 

När banken ska bedöma ett företag som befinner sig i en företagsrekonstruktion tittar banken 

först och främst på hur det ser ur säkerhetsmässigt för banken. Ofta har banken 
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företagsinteckningar. Banken studerar då vad som finns kvar i företaget; kundfordringar, 

varulager med mera. Vidare studerar banken vad alternativet till företagsrekonstruktionen är. 

Vanligtvis är detta konkurs, och banken tittar då på vad som skulle ske vid en konkurs, vad 

banken skulle få ut. Detta alternativ ställs sedan mot vad som sker om företaget drivs vidare 

via företagsrekonstruktionen. Banken väger slutligen dessa olika förfaranden mot varandra 

och bedömer vilket som är bäst. Kappa betonar dock att det är en jättesvår bedömning. Dock 

bedömer banken att en företagsrekonstruktion har större chanser att lyckas om det tillskjuts 

nytt kapital i bolaget.  

 

”För man ser på dem, de som har lyckats, där är det ofta så att det är nytt 

frisk kapital som finns med i bilden också, och då brukar det gå rätt så bra. 

För det är någon som är villig att skjuta till pengar så att säga”. 

 

Kappa framhåller att bedömningen banken gör vid kreditgivning skiljer sig från bedömningen 

vid företagsrekonstruktion. Hen menar på att vid kreditgivning är situationen annorlunda, det 

är mer ”ett oskrivet blad”. Banken tror på affärsidén och har många gånger en större tro på 

ledningen. Kappa tror att vid en företagsrekonstruktion blir bedömningen hårdare. Då har 

banken mer fakta och banken kan ha tappat förtroendet för ledningen. 

 

Avslutningsvis påpekar Kappa att konkurs funkar för alla oavsett bransch. Däremot tror 

Kappa att företagsrekonstruktion funkar bättre i lite större företag och menar på att det sällan 

lyckas i små företag. Att det är för liten massa i små företag. Vidare menar Kappa på att 

företagsrekonstruktion nog ofta är något ”halmstrå som man använder för att slippa 

konkursen”. Dock slutar det oftast med konkurs trots allt.  
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras studiens analys vilken likt empiriavsnittet är uppdelad utefter 

studiens centrala begrepp; risker och riskhantering, intressentorientering samt 

kreditbedömning. De viktigaste aspekterna från empirin framhävs och likheter och skillnader 

mellan respondenternas redogörelser tas upp. Empirin vävs samman med studiens teoretiska 

referensram för att skapa förståelse. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen 

samt presenteras en modell över bankers bedömning vid företagsrekonstruktion. 

 

5.1 Risker och riskhantering 

Agentproblematik 

Samtliga banker uppger att risken vid företagsrekonstruktion är att banken ytterst drabbas av 

kreditförluster och att banken ska ta skada då ett företag inträder i en företagsrekonstruktion. 

Det framgår uttryckligen av Beta, Gamma och Delta. Beta, Gamma och Kappa menar att 

företaget kan ha tillgångar som utgör säkerheter för banken som kan minska i värde vid en 

företagsrekonstruktion vilket i sin tur ökar risken för banken att förlora pengar. Enligt Delta är 

risken att företagsrekonstruktionen misslyckas vilket i sin tur innebär kreditförluster för 

banken. Jota och Theta ser ökade kostnader som en risk till följd av att företagsrekonstruktion 

beviljas istället för att banken verkar för konkurs. Theta menar även att företagskunden på 

grund av sämre kreditbetyg hos kreditinstitut kan få problem med fortsatt drift trots 

företagsrekonstruktion. Resterande banker ger uttryck för att risken med 

företagsrekonstruktion är att denna inte ska lyckas och att företaget ändå försätts i konkurs. 

De betonar även att bankens nytta prioriteras. Respondenternas redogörelser stämmer överens 

med agentproblematik som menar att då bankens ägande och förvaltning av kapital skiljs åt, 

är det företagets uppgift att agera så att bankens nytta kan maximeras (Jensen & Meckling, 

1976; Li & Li, 1999). Är inte detta möjligt uppstår risk för agentproblem som i sin tur ökar 

risken för att bankens kostnader stiger. Detta i form av nedskrivningar på krediter eller att 

banken behöver arbeta mer med företagskunden.  

 

Informationsasymmetri 

För att en företagsrekonstruktion ska vara möjlig att genomföra uppger samtliga respondenter 

att banken behöver ha förtroende för företaget och att verksamheten måste ha goda 

förutsättningar att lyckas. Bankerna, med undantag för Beta och Kappa, är tillmötesgående 

som en aktiv part samt positivt inställda till företagsrekonstruktion då dessa krav tillgodoses.  

 

Beta och Kappa anser att företagsrekonstruktion är problematiskt eftersom säkerheterna i 

form av företagsinteckning kan minska i värde. De anser också att konkurs är att föredra 

eftersom konkurs oftast följer efter en företagsrekonstruktion och då har banken ofta hamnat i 

en sämre position. Detta på grund av säkerheternas minskade värde och att andra borgenärer 

kan ha fått förtur till företagets tillgångar genom så kallad superförmånsrätt. Detta stämmer 

väl överens med Bergström et al. (2002), Blazy et al. (2014) samt Silva och Saito (2018) vilka 

menar att banker är negativt inställda till företagsrekonstruktion. Beta föredrar också konkurs 

eftersom företagsrekonstruktion leder till ökad informationsasymmetri mellan företag och 
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bank. Även Kappa påpekar att banken föredrar konkurs då en konkursförvaltare är bättre än 

en företagsrekonstruktör på att kontinuerligt informera och föra dialoger med borgenärerna. 

Darayseh och Chazi (2018) argumenterar för just detta, att företagsrekonstruktion leder till 

ökad informationsasymmetri mellan banken och företaget. Vidare föredrar både Beta och 

Kappa konkurs med anledning av att de anser att LFR (SFS 1996:764) inte fungerar särskilt 

bra. Beta anser att lagen inte är tillräckligt genomtänkt och Kappa framhåller att lagen inte 

verkar gå ihop med den svenska marknaden. Således är det endast Beta och Kappa som är 

negativ till företagsrekonstruktion på ett generellt plan. 

 

Adverse selection och moral hazard 

Bankernas krav på stort förtroende och goda förutsättningar för en lyckad 

företagsrekonstruktion kan kopplas samman med vad Eisenhardt (1989) och Holmström 

(1979) kallar för adverse selection och moral hazard. Bankerna agerar av denna anledning i 

syfte att motverka handlingar från företagskunder som kan skada banken och som leder till 

kreditförluster.  

 

Ur empirin framgår det att bankerna sinsemellan har samma syfte i sina ageranden, det vill 

säga att hålla sig välinformerade om kunden i företagsrekonstruktion. Alfa menar att 

företagskunden måste ha en tydlig bild av vad som ska utföras under företagsrekonstruktionen 

och att detta redogörs för på ett tydligt vis inför banken. Enligt Beta, Gamma och Epsilon 

besöker banken företagskunden på plats för att verifiera information. Gamma, Delta, Zeta, 

Eta, Theta och Jota utgår från en god relation och nära kontakt för att minska 

informationsasymmetrin. Kappa föredrar nära kontakt med rekonstruktören för att inhämta 

information om företagsrekonstruktionen. När banken utför detta arbete för att minska 

informationsasymmetrin ökar banken chansen att finna viktig information som Wu och 

Saunders (2016) menar att företagskunden besitter. På så vis minskar också risken att banken 

fattar fel beslut i hur den ska agera då kunden inträder eller befinner sig i 

företagsrekonstruktion (Wu & Saunders, 2016). Ett annat exempel som Li och Li (1999) 

argumenterar för är att företagsledare kan utnyttja informationsasymmetrin till sin fördel och 

framställa företaget som bättre inför banken än det är. De kan ge sken av att företaget besitter 

förmågor och kompetenser som det inte har. Detta är något som Alfa ger uttryck för då hen 

menar att den främsta risken utgår från företagsledningen. Vidare menar Delta på att då ett 

företag behöver byta ledning vid företagsrekonstruktion finns det en risk att denna inte ska 

leva upp till förväntningarna, vilket banken också behöver bedöma. Beta framhåller även att 

större företag är bättre än små företag på att ge banken den information banken vill ha med 

anledning av större resurser och kunskap kring sådan rapportering.  

 

Agentkostnad 

Jota, Theta och Kappa nämner att företagsrekonstruktion kan medföra dubbla arvoden. Detta 

om en företagsrekonstruktion direkt följs av en konkurs. Då uppstår både arvode för 

företagsrekonstruktör och konkursförvaltare, vilka belastar tillgångarna i företaget. 

Respondenterna framhåller att banken drabbas negativt utav detta. Vidare berör Jota, Theta 

och Kappa risken att banken drabbas av ökade kostnader till följd av det som Jensen och 

Meckling (1976) benämner agentkostnader. Det vill säga övervakning av företagskunden och 
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ställande av säkerheter. Den komponent som samtliga banker i övrigt fokuserar på av 

agentkostnaden är residualkostnader. Det vill säga kreditförlusten. En anledning till detta kan 

bero på att residualkostnaden är av väsentlig storlek jämfört med de övriga kostnaderna. 

 

Shibata och Tian (2010) samt Li och Li (1999) menar att banker föredrar 

företagsrekonstruktion trots att det är ett dyrare alternativ till att reformera företag än 

underhandsförhandling vilket ökar agentkostnaden. Detta eftersom informationsasymmetrin 

och risken för avvikelser från förmånsrättsliga regler minskar. Alfa förespråkar konkurs då 

förtroende, förutsättningar och tydliga redogörelser för planerade förändringar saknas hos 

företagskunden. Beta och Kappa föredrar, som redogjorts tidigare, konkurs på ett generellt 

plan. De föredrar även rekonstruktion av företag genom konkurs då denna lagstiftning är 

välanvänd och banken vet vad som kan förväntas. Espen och Thorburn (2009) menar att 

konkurs i svensk kontext är ett billigare alternativ än företagsrekonstruktion enligt Chapter 11 

och behöver inte innebära värdeförstöring av företaget. Detta samtidigt som 

informationsasymmetrin och risken för avvikelser från förmånsrättsliga regler minskar vilket 

Shibata och Tian (2010) samt Li och Li (1999) menar är fördelen med företagsrekonstruktion. 

Således väljer Alfa, Beta och Kappa det alternativ som medför nytta till låg kostnad när 

företagsrekonstruktion är ett sämre alternativ. Resterande respondenter uppger att varje 

situation är unik och bedömning utförs därför från fall till fall för att finna den väg där banken 

påverkas minst negativt. Epsilon och Zeta anger att banken alltid försöker undvika situationer 

som företagsrekonstruktion och konkurs genom att arbeta förebyggande. Dels genom en 

försiktig initial kreditgivning och dels genom att försöka lösa situationer med företag i 

svårigheter innan det krävs företagsrekonstruktion enligt lag. Att Epsilons och Zeta föredrar 

att lösa svårigheterna utanför LFR (SFS 1996:764) går därmed emot det Shibata och Tian 

(2010) samt Li och Li (1999) menar kring att företag föredrar företagsrekonstruktion framför 

underhandsförhandling.  

 

Om banker motsätter sig företagsrekonstruktion eller inte är enligt en majoritet av bankerna 

upp till bedömning. Utmärkande är att Alfa, Beta och Kappa direkt kan konstatera att det 

förkommer tillfällen då banken aktivt verkar mot företagsrekonstruktion. Det är dock endast 

Kappa som säger att banken har lyckats avstyra en företagsrekonstruktion genom kontakter 

med företagsrekonstruktören där banken meddelar sin negativa inställning till 

rekonstruktionen. Beta framhåller att det är svårt för banker att avstyra en 

företagsrekonstruktion. Även Alfa, Delta och Gamma framhåller att det är tingsrätten som har 

det avgörande beslutet om en företagsrekonstruktion ska inledas. Bergström et al. (2002) 

menar att banker systematiskt motsätter sig företagsrekonstruktion vilket inte framgår i denna 

studiens empiri. Således skiljer sig resultatet i Bergström et al. (2002) från svensk kontext. 

 

5.2 Intressentorientering 

Intressentanalys 

Ur empirin framgår det att majoriteten av bankerna har rekommenderat 

företagsrekonstruktion till företag som har ekonomiska svårigheter. Flertalet av dessa banker 

menar att de rekommenderar företagsrekonstruktion till företagskunder som har det svårt och 
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att de är villiga att stödja företag som har en frisk kärna av lönsam verksamhet där resterande 

verksamhet kan förändras. Alfa uppger att banken rekommenderar företagsrekonstruktion 

främst till de företagskunder som är öppna och tydliga med sin situation. 

 

Gamma, Epsilon och Zeta har aldrig gett en sådan rekommendation. Gamma och Epsilon 

uppger dock att banken är villig att stödja företag i en företagsrekonstruktion där en isolerad 

händelse medfört att företagskunden därefter blivit olönsam. Att bankerna i dessa fall är 

villiga att stödja företag i en rekonstruktion kan förklaras med det James (2016) framhåller. 

Företagsrekonstruktionen ger en möjlighet för företag att åtgärda ofördelaktiga förhållanden 

med intressenter. Bankerna vill bevara kreditrelationen med en bra företagskund där 

förtroendet är intakt och lönsamheten kan förbättras. 

 

Kappa uppger att banken föredrar att rekommendera avveckling av företaget genom konkurs 

istället för att tillämpa företagsrekonstruktion bland annat för att skydda bankens förmånsrätt. 

Denna ståndpunkt stämmer överens med Espen och Thorburn (2009) som menar på att 

bankers förmånsrätt skyddas vid konkurs eftersom en konkursförvaltare övertar förvaltningen 

av företaget. De menar också på att företag som säljs efter konkurs har goda chanser att 

överleva som ett helt nya företag. Silva och Saito (2018) menar att banker föredrar att 

avveckla företag istället för att vänta på att det ska rekonstrueras. Detta kan enligt Bergström 

et al. (2002) skapa konflikt mellan borgenärer med och utan säkerheter.  

 

En av respondenterna menar att banken inte ger någon specifik företagskund extra möjlighet 

till företagsrekonstruktion medan övriga respondenter inte kan uppge något exakt svar kring 

hur banken ställer sig i denna fråga. Flera respondenter uppger att de inte helt avvisar tanken 

på att det finns specifika företagskunder som kan vara viktigare att ge möjlighet till 

företagsrekonstruktion framför andra. Särskilt då dessa banker har större kreditvolymer hos 

företagskunden jämfört med andra företagskunder. Alfa, Jota och Theta framhåller att banken 

tenderar att vara mer accepterande och aktiv i en företagsrekonstruktion då banken har stora 

kreditvolymer till en företagskund. Detta trots att en majoritet av bankerna uppger att de inte 

är villiga att öka risken vid en företagsrekonstruktion. En tolkning av att banker kan vara mer 

benägna att hjälpa specifika företagskunder framför andra är att de ligger nära den smala 

definitionen av intressenter (Freeman & Reed, 1983). Det vill säga att specifika 

företagskunder kan ha väsentlig påverkan på bankernas resultat. På så vis kan situationen 

liknas vid att företagskunden har ekonomisk makt över banken som i sin tur har ekonomiska 

intressen hos företagskunden enligt figur 2. Därför kan det enligt Harrison et al., (2015) vara 

viktigt för banken att hålla sig underrättad om företagskunden så banken kan bistå med hjälp 

vid företagsrekonstruktion och skapa större möjligheter för en sådan att lyckas. 

 

Jota och Theta framhåller framför allt att specifika företagskunder kan vara viktigare att ge 

möjlighet till företagsrekonstruktion för att ”värna bygden”. Enligt Alfa kan en 

företagsrekonstruktion medföra positiva effekter i jämförelse med om företaget försätts i 

konkurs. Exempelvis tenderar gäldenärer till företagskunden att i högre utsträckning betala 

sina skulder enligt plan. Enligt Harrison et al. (2015) tenderar tillfredsställda intressenter att 

vara mer lojala. Kunderna upplever en högre grad av tillfredsställelse om företaget genomgår 
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en företagsrekonstruktion jämfört med om det försätts i konkurs och kunderna inte har någon 

att vända sig till med exempelvis garantiärenden. Dessutom underlättar lönegarantin, som 

företagskunden har rätt till enligt LFR (SFS 1996:764), att upprätthålla likviditeten under 

förfarandet. Alfa uppger att allt detta summerar till att risken för att banken tar skada minskas. 

 

Delta uppger att banken kan vara mer aktiv och accepterande i en företagsrekonstruktion där 

ett företag är viktigt för andra företag i en koncern. Detta för att banken vill undvika konkurs 

och stor förlust. Vidare menar Delta att resterande del av bankens krediter efter nedskrivning 

gör bättre nytta i ett företag som kan bli välmående efter en företagsrekonstruktion. Alfa, 

Delta, Jota och Theta för ett resonemang som stämmer överens med det James (2016) menar. 

Bankerna tenderar att agera i förebyggande syfte så de drabbas i så liten utsträckning som 

möjligt av kreditförluster då företagskunden försätts i konkurs. Även andra nyckelintressenter 

inte drabbas mindre negativt av detta agerande. James (2016) menar att då företagskunden 

rekonstrueras enligt företagsrekonstruktion kan gällande avtal och kreditförhållande bevaras 

och på sikt kan också mer värde skapas. 

 

På samma fråga svarar Kappa att banken kan vara mer benägen att vara aktiv och 

accepterande i förfarandet kring en företagsrekonstruktion då banken har stort förtroende för 

ställföreträdaren och en trovärdig rekonstruktionsplan finns kring exempelvis hur nytt kapital 

ska tillföras. Beta menar att banken inte ger någon specifik företagskund i 

företagsrekonstruktion extra acceptans eftersom allt handlar om företagets 

överlevnadsförmåga.  

 

I ovanstående resonemang finns aspekter som kan kopplas ihop med det Bergström et al. 

(2002), Blazy et al. (2014) samt Silva och Saito (2018) menar. Empirin visar på att det finns 

tillfällen då banker kan drabbas mer negativt av att en företagskund presterar dåligt. Av denna 

anledning finns det tillfällen då banken rekommenderar eller är mer accepterande till 

företagsrekonstruktion. Orsaken till detta kan ur forskarnas perspektiv tolkas som att bankerna 

kan tänkas öka sina insatser i företaget för att försöka minska skadan för banken vid en 

eventuell konkurs. Särskilt då värdet för säkerheterna är lägre än för fordringarna. 

 

Värdeskapande 

Samtliga respondenter menar att risken med företagsrekonstruktion är att banken förlorar 

pengar. Ur empirin framträder tre åsiktsskillnader på frågan om banken är villig att ta en 

högre risk vid företagsrekonstruktion jämfört med vid normal kreditgivning för att värna olika 

intressenter.  

 

Jota och Theta är de enda som framhåller att banken är villig att ta en högre risk och ökad 

kostnad vid företagsrekonstruktion på ett generellt plan. De motiverar detta ställningstagande 

med bankens syfte, det vill säga att värna bygden, och att banken vill att företagskunden ska 

kunna fortsätta sin verksamhet. Jota menar att banken inträder i företagsrekonstruktion med 

en förhoppning om att situationen ska bli bättre.  Således prioriterar deras bank det som 

Freeman och Reed (1983) samt Harrison et al. (2015) framhåller som intressentorientering. 

Freeman och Reed (1983) tillsammans med Harrison et al., (2015) menar att företag som är 



 57 

intressentorienterade ska tillfredsställa behoven hos sina intressenter. Dessa ska behandlas 

med rättvisa, ärlighet och generositet där dessutom etiska förehavanden som hållbarhet ska 

beaktas. Harrison et al., (2015) menar att intressentorienterade företag som presterar i linje 

med vad intressenter förväntar sig kan erhålla positiva effekter. Detta är också något som Jota 

och Theta menar att de har upplevt. Theta framhåller att de fick fler kunder efter finanskrisen 

2008 då stora affärsbanker följde sin amorteringsplan strikt. Banken Jota och Theta arbetar på 

såg i högre grad till företagskundernas behov och kunde på så vis vara mer flexibel gällande 

amorteringar och kreditvillkor. Detta trots att det innebar ökad risk och högre kostnader för 

banken. Detta ligger i linje med Harrison och Bosse (2013) som menar att då banken skapar 

mervärde för sina kunder medför detta extra kostnader. Därför behöver banken kartlägga 

företagskundens potentiella påverkan på bankens resultat. På så vis kan banken avgöra hur 

mycket resurser den behöver avvara för att hantera företagskundens behov. 

 

Alfa, Eta och Kappa menar att det är olika faktorer som avgör om banken är villig att ta högre 

risk vid företagsrekonstruktion. De ställer sig således inte helt avvisande till att ta ökad risk. 

Detta stämmer till viss del överens med Freeman och Reed (1983) eftersom bankerna är 

villiga att ta utökat ansvar genom förhöjd risk. Dock vill bankerna endast öka risken med så 

mycket som de erhåller i nytta, det vill säga att nyttan för banken och företagskunden ska vara 

ömsesidig vilket Harrison och Bosse (2013) argumenterar för. Alfa menar att huvuduppgiften 

vid företagsrekonstruktion är att skydda banken från förluster. Banken förhåller dig dock till 

intressenter och försöker bistå i den mån det är möjligt. Då skadan vid en eventuell konkurs 

för samhället är väsentlig är banken mer benägen att acceptera och understödja en 

företagsrekonstruktion. Även detta stämmer överens med Harrison och Bosse (2013) eftersom 

banken både tar hänsyn till intressentens relativa makt och betydelse för banken samt dess 

betydelse för samhället. Eta menar att banken inte ser någon specifik situation där förhöjd risk 

på ett generellt plan kan motiveras utan att varje fall får bedömas för sig. I de fall banken kan 

se överlevnadsförmåga hos företaget i företagsrekonstruktion kan banken tänka sig att öka 

risken. Eta ställer sig negativ till att öka kostnaderna till en specifik företagskund och 

konstaterar att det är bankens förlustrisk som avgör om banken kan öka kostnaderna. Kappa 

uppger att banken kan tänka sig att öka risken genom att till exempel gå med på ackord. Om 

banken är villig till detta beror på förtroende till och beskaffenheten i företaget som inträder 

eller befinner sig i företagsrekonstruktion.  

 

Beta, Gamma, Delta, Epsilon och Zeta, majoriteten av respondenterna i denna studie, ställer 

sig negativa till att öka risken vid företagsrekonstruktion på ett generellt plan. Således skiljer 

dessa banker sig från det som Freeman och Reed (1983) tillsammans med Harrison et al., 

(2015) menar med intressentorientering eftersom bankerna i stor utsträckning tenderar att 

värna sina egna intressen vid företagsrekonstruktioner. Detta med hänvisning till såväl 

offentliga som interna regelverk. Beta menar att banken ska förhålla sig till samhället och inte 

vara hänsynslös. Beta framhåller också, liksom Gamma och Zeta, att banken inte ska befatta 

sig med högre risk för att värna specifika intressenter utan istället ska prioritera 

företagskundens överlevnadsförmåga. Gamma och Zeta tillägger att banken inte är villig att 

öka sina kostnader då en kund inträder eller befinner sig i företagsrekonstruktion. Detta 

förklarar Zeta med att ökade kostnader också ska motiveras av framtida intäkter. Delta menar 
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att banken på ett generellt plan inte är villig att öka risken för att värna olika intressenter 

eftersom all kreditgivning ska vara hållbar. Dock kan det enligt Delta finnas tillfällen då 

banken kan acceptera att risken justeras till bankens nackdel. Denna justering ska då 

emellertid alltid backas upp av en säkerhet. Epsilon menar att varje fall är unikt och att 

bankens grundregel är att inte befatta sig med hög risk. Epsilon förklarar denna ståndpunkt 

med att banken då kan spendera sin tid på de företag som går bra istället för tvärtom.  

 

I ovanstående resonemang finns aspekter som kan kopplas ihop med det Bergström et al. 

(2002), Blazy et al. (2014) samt Silva och Saito (2018) menar. Istället för att öka risken på ett 

generellt plan kan det tolkas som att bankerna föredrar att realisera sina säkerheter i en 

konkurs för att skydda sig mot ökad förlust på ett generellt plan. Det som skiljer empirin mot 

forskarnas ståndpunkt är att det i enstaka fall kan finnas aspekter som medför att bankerna 

kan öka risken vid företagsrekonstruktion. Dock vill banken då erhålla samma nytta som den 

ökade risken innebär. 

 

5.3 Kreditbedömning 

Bedömningsfaktorer (5C) 

Vid bedömning av kreditrisk i kreditgivning tillämpas ofta en fempunktsmodell för att erhålla 

uttömmande information om företagskunden (Sholihin et al., 2018; Beaulieu, 1996; Svensson 

& Ulvenblad, 2000). I korthet utgörs punkterna av; kapacitet, personliga egenskaper, kapital, 

säkerheter och förutsättningar. Ahn och Choi (2009) menar att då banker är effektiva i sin 

övervakning och kontroll ger det positiva effekter på företags ageranden gällande 

opportunism och risktagande.  

 

Kapacitet 

En majoritet av bankerna uttrycker att förtroende är en viktig faktor som ligger till grund för 

bedömning. Kopplat till fempunktsmodellen som nämns ovan stämmer detta väl överens med 

punkten kapacitet. Sholihin et al. (2018) och Beaulieu (1996) menar att företagsledningen ska 

bestitta kompetens, lednings- och affärsförmåga som i sin tur ska medföra ett lönsamt företag. 

Alfa uttrycker detta som att det är i huvudsak företagsledningens uppgift att lösa företagets 

ekonomiska problem. Därför är förtroende för företagsledningen en stor bedömningspunkt. 

Det vill säga om denna är trovärdig gällande affärsmässighet och besitter förmåga att förändra 

tankesätt. Beta menar att företagsledningen ofta har gjort vad de kan för att rädda företaget 

innan det inträder i företagsrekonstruktion. Därför bedöms förtroendet för denna och om det 

kommer ske någon förändring i ledning eller ägande av företaget. Om banken saknar 

förtroende för företagsledningen menar Delta att ytterligare bedömningar måste utföras då 

nya nyckelpersoner inträder företaget. Enligt Epsilon och Eta är förtroende för 

företagsledningen och dess förmågor och kompetenser de viktigaste faktorerna vid 

bedömning. Zeta menar att företagsledningen behöver besitta ett mindset som innebär att de 

ska vara beredda på att vidta radikala förändringar. Silva och Saito (2018), Bergström et al. 

(2002) samt Blazy et al. (2014) fokuserar främst på bankers säkerheter. Således är det svårt att 

finna kopplingar mellan tidigare forskning kring företagsrekonstruktion och bankers 

bedömning av kapacitet. 
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Förutsättningar 

Majoriteten av bankerna uttrycker att företagskunden behöver goda förutsättningar för att 

lyckas med företagsrekonstruktionen. Det vill säga att företaget ska ha överlevnadsförmåga 

även efter företagsrekonstruktionen. Därför utreds orsaken till att företaget befinner sig i 

företagsrekonstruktion och om det finns lösningar på problemen. Detta kan kopplas ihop med 

fempunktsmodellens förutsättningar. Sholihin et al. (2018) och Beaulieu (1996) menar att det 

medför olika effekter på låneavtalets villkor beroende på om företaget som ansöker om kredit 

visar på tillväxt eller stagnation. Empirin indikerar på några skillnader i förhållande till hur 

Sholihin et al. (2018) och Beaulieu (1996) definierar förutsättningar.  Banker studerar främst 

om företaget stagnerar gällande lönsamhet och av denna anledning studeras till exempel 

affärsidén i förhållande till marknaden eller branschen. Effekten vid företagsrekonstruktion 

innebär istället att banken tar ställning till om företagsrekonstruktion är möjligt eller om 

företaget istället borde försättas i konkurs. 

 

Enligt Alfa ställer banken upp ett antal punkter som företaget behöver åtgärda. Dessa punkter 

kan handla om till exempel utökning av kundbas eller minskning av ledtider, 

kostnadskontroll, lönsamhetskontroll, budgetering och kapitalbindning. Det vill säga 

förmågan att skapa och kontrollera likviditet. Utvecklingen i de föreslagna åtgärderna följs 

sedan upp av banken. Beta menar att de förändringar som behöver vidtas i verksamheten för 

att få upp lönsamheten bedöms exempelvis skuldnedskrivningar. Gamma och Epsilon menar 

att bedömningen av företaget börjar i verksamhetens lönsamhet. Det vill säga om företagets 

lönsamhet har visat en negativ eller positiv trend under en bestämd tidsperiod. På så vis kan 

bankerna se om företaget råkat ut för en engångshändelse eller om verksamheten tidigare haft 

svårt att generera lönsamhet. Därför bedömer bankerna om företagets affärsidé passar in med 

marknaden och branschen och hur företaget tjänar pengar. Gamma menar att detta medför 

kunskap gällande om företaget har förutsättningar att vända trenden. Detta stämmer även 

överens med Delta och Eta som bedömer marknadens utveckling och specifika händelser i 

företaget. Även Zeta bedömer om affärsidén är hållbar i framtiden eftersom banken måste tro 

på en hållbar framtid i företaget. Annars är inte företagsrekonstruktion ett alternativ enligt 

Zeta. Jota och Theta bedömer om det är externa eller interna faktorer som ligger bakom 

problemet. När banken har funnit orsaken till problematiken bedömer banken om det är 

möjligt att göra ändringar så företaget blir lönsamt. Specifika faktorer kan vara företagets 

management, bransch och affärsmodell. Theta menar att bedömningarna ska landa i 

kunskapen om företaget även på sikt har återbetalningsförmåga. Även förutsättningar som 

bedöms av banker är svårt att koppla ihop med Silva och Saito, 2018, Bergström et al. (2002) 

samt Blazy et al. (2014) då denna forskning som nämnts tidigare främst fokuserar på bankers 

säkerheter. Således skiljer sig svensk kontext från tidigare forskning. 

 

Säkerheter 

Säkerheterna i fempunktsmodellen avser enligt Sholihin et al. (2018) och Beaulieu (1996) den 

pant som banken har som säkerhet för sina fordringar. Säkerheter utgörs av företagets 

materiella tillgångar och kan realiseras då företaget går i konkurs. Ur empirin framgår det att 

Beta, Gamma, Eta och Kappa anser att risken vid företagsrekonstruktion är att säkerheterna 
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som banken har för sina fordringar urholkas. Dock är det Delta och särskilt Kappa som 

uttryckligen säger att säkerhetsunderlaget ligger för bedömning. Bankerna vill utvärdera hur 

säkerheterna har påverkats av situationen samt vilket skick de är i. Beta, Epsilon och Zeta 

menar att de bedömer samma faktorer vid företagsrekonstruktion som vid initial kreditgivning 

och därför borde också säkerheterna utgöra en bedömningsfaktor för dessa banker. Således 

stämmer bankernas bedömningar överens med hur Sholihin et al. (2018) och Beaulieu (1996) 

definierar säkerheter. Heuman (2014) menar att värdeförstöringen vid konkurs ofta är stor, 

dock framgår det ur empirin att även företagsrekonstruktion ökar risken för värdeförstöring. 

De resultat som Silva och Saito, 2018, Bergström et al. (2002) samt Blazy et al. (2014) 

presenterar är tydligt kopplade till bankens säkerheter. Säkerheterna utgör således en 

bedömningsfaktor vid företagsrekonstruktion i såväl utländsk som svensk kontext. 

 

Kapital 

Anledningen till att ett företag befinner sig i företagsrekonstruktion är att företaget har 

bristande likviditet. Enligt Gustavsson (2014) är det viktigt att förtaget får in nytt kapital i 

företaget för att målet ska nås. Han menar dock att detta är en svår uppgift för företaget att 

lösa. Enligt Sholihin et al. (2018) och Beaulieu (1996) bedömer bankerna vid initial 

kreditgivning företagets kapital. Det vill säga om företagets medel räcker till den dagliga 

driften och återbetalning till borgenärer. En liknande bedömning utförs vid 

företagsrekonstruktion då majoriteten av bankerna uppger att den framtida 

återbetalningsförmågan bedöms. Skillnaden vid företagsrekonstruktion och initial 

kreditbedömning är att bankerna bedömer om företaget kan anskaffa nytt kapital. Det vill säga 

så företaget kan fortsätta driften av verksamheten. Enligt Delta behöver ägarna ta ansvar och 

skjuta till nytt kapital för att banken ska vilja delta med lättnader och ackord. Detta kan liknas 

vid Silva och Saito (2018) som menar att banker är mer villiga att gå med på 

företagsrekonstruktion då likvida medel kan frigöras. 

 

Företagsvolym 

En del av respondenterna framhåller att företaget behöver vara av en viss storlek avseende 

anställda, omsättning och balansomslutning för att en företagsrekonstruktion ska vara möjlig. 

De menar att företaget ska kunna minska eller rekonstruera verksamheten så denna blir 

lönsam igen. Respondenterna framhåller att detta är något bankerna behöver bedöma. Detta är 

en faktor som inte kan förklaras med kreditgivningens riskfaktorer i fempunktsmodellen 

(Sholihin et al., 2018; Beaulieu, 1996). Därför skiljer sig denna faktor från de traditionella 

kreditgivningsfaktorerna. Alfa menar att det måste finnas något att arbeta med i företaget. Det 

måste ha anställda, varulager, produkter att jobba med, inventarier som kanske kan säljas av 

eller bytas ut.  Enligt Alfa är företagsrekonstruktionen är ”utsiktslös” om detta saknas. Kappa 

menar att företagsrekonstruktion fungerar bättre i större företag vilket styrks av Espen och 

Thorburn (2009) och menar att företagsrekonstruktion i små företag lyckas i lägre 

utsträckning. Kappa uttrycker att detta beror på att små företag har för liten massa att arbeta 

med vilket stämmer väl överens med Alfas ståndpunkt. Detta stämmer överens med Silva och 

Saito (2018) som menar att då företaget kan frigöra bundet kapital till likvida medel ökar 

möjligheten att lyckas med företagsrekonstruktionen. Även Eta berör företagsvolym då hen 

påpekar att hen har svårt att se att företagsrekonstruktion skulle lyckas i en mindre 



 61 

verksamhet likt en liten restaurang ”på stan”. Betas redogörelser överensstämmer med de 

resonemang Alfa och Kappa för kring företagens storlek. Hen tillägger även att tingsrätten är 

för generös avseende 2 kap. 6 § andra stycket LFR (SFS 1996:764) kring att 

företagsrekonstruktion inte får godkännas om det saknas skälig anledning att anta att syftet 

med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Generositeten kan förklaras av Gustavsson (2014) 

som menar att företaget endast behöver uppge brist på likviditet i tingsrätten för att 

företagsrekonstruktionen ska beviljas. Beta menar att företagsrekonstruktioner sällan lyckas 

och därav enbart borde finnas som alternativ för de fåtal bolag som har möjligheter att 

överleva. Detta stämmer överens med Gammas upplevelser där samtliga 

företagsrekonstruktioner hen har upplevt har slutat med konkurs. Gamma menar på att 

företagsrekonstruktion många gånger enbart används för att vinna tid och inte för att företaget 

verkligen har en ordentlig chans att överleva. Även Alfa uppger att det är få 

företagsrekonstruktioner som lyckas och uppskattar detta till cirka en femtedel. Dessa 

uppskattningar stämmer överens med Gustavsson (2014) som menar att cirka 18 % av 

företagsrekonstruktionerna i Sverige lyckades mellan 2008-2012. Etas erfarenheter skiljer sig 

från denna synvinkel och menar att hen har upplevt att omkring varannan 

företagsrekonstruktion har lyckats. Detta liknar antalet framgångsrika 

företagsrekonstruktioner i USA som uppgår till cirka 60 % (Espen & Thorburn, 2009). Eta 

tror att detta kan vara en effekt av att banker ställer hårdare krav på företagskunderna och att 

de som inte har möjlighet att lyckas då inleder inte någon företagsrekonstruktion. Kappa 

anger också att de har ställt krav hos rekonstruktören som medfört att 

företagsrekonstruktionen inte påbörjades och konkurs istället tillämpades. 

 

Kredithantering 

Alfa, Delta, Eta och Kappa menar att deras banker har etablerade rutiner för hur 

företagsrekonstruktioner ska följas och hanteras. Zeta uppger att den bank hen arbetar på 

sannolikt har sådana rutiner. Alfa och Kappa menar att samtliga på banken som befattar sig 

med företaget i företagsrekonstruktion ska inledningsvis ha kännedom om situationen. Alfa 

förklarar att det alltid är två parter som arbetar med bedömning och uppföljning av processen 

för att uppnå objektivitet. Förfarandet på Kappas bank liknar detta då en ansvarig, till exempel 

kreditchef, utses för ärendet som bistås av en jurist. Enligt Alfa och Kappa kretsar bedömning 

och uppföljning kring hur långt företaget kommit i sitt omstruktureringsarbete. Kappa uppger 

att uppföljning utförs genom att täta kontakter hålls med externa borgenärer, gäldenär och 

rekonstruktör för att inhämta information om rekonstruktionen fortlöper som förväntat. Delta 

menar att banken inledningsvis bedömer om en företagsrekonstruktion sannolikt kommer 

kunna genomföras. Därefter följs processen av banken som deltar med ekonomer och jurister 

på borgenärssammanträden för att hålla sig underrättade. Banken ger också råd och försöker 

påverka företaget i en viss riktning. Eta menar att bedömningsprocessen vid 

företagsrekonstruktion behandlas som ett risk- och bevakningsengagemang, det vill säga som 

om företaget befinner sig på obestånd. Krediter spärras och rekonstruktören kontaktas. Detta 

för att inhämta information om orsaken till företagsrekonstruktionen samt gällande 

tillvägagångssätt den närmsta framtiden.  
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Ur empirin framgår det således att majoriteten av bankerna är förberedda inför situationer då 

företagskunder inträder i företagsrekonstruktion. Detta genom att tillämpa på förhand 

utformade rutiner och tillvägagångssätt. Detta stämmer överens med Svensson och Ulvenblad 

(2000) samt Ahn och Choi (2009) som menar att en viktig uppgift vid kreditgivning är 

kontroll och övervakning av förtaget som är mottagare av krediten. Enligt Ahn och Choi 

(2009) bör banken fortsätta med sin bedömning av företagskunden efter kreditgivningen även 

om banken har säkerheter för sin fordran. Detta resonemang avspeglar sig vid 

företagsrekonstruktion eftersom det som framkommer ur empirin är att bankerna strävar efter 

att hålla sig välinformerade för att kunna bilda sig en uppfattning om risken i nuläget. Dock 

tillämpar dessa banker olika tillvägagångssätt i sina processer. Beta, Gamma, Jota och Theta 

menar att banken inte tillämpar någon utformad rutin eller mall för bedömning av 

företagsrekonstruktion eftersom varje enskilt fall är unikt. Att majoriteten av respondenterna 

har på förhand utformade rutiner och tillvägagångssätt vid företagsrekonstruktioner kan liknas 

vid Bergström et al. (2002) som menar att banker är förberedda inför situationer med 

företagsrekonstruktion. Bergström et al. (2002) menar dock att banker är förberedda för att 

systematiskt motsätta sig företagsrekonstruktioner vilket skiljer sig från denna studie. 

 

Enligt kreditkonceptet i Svensson och Ulvenblad (2000) kan banken tillämpa olika 

tillvägagångssätt vid bedömning av företagskunden i kreditgivningen. Banken kan orientera 

sig finansiellt eller relationsmässigt i företaget och tillämpa ett statiskt eller dynamiskt 

synsätt. Ur empirin framgår det att majoriteten av bankerna tillämpar såväl finansiella som 

relationsmässiga aspekter vid bedömning på såväl statiskt som dynamiskt synsätt. Detta 

eftersom de bedömer företagsledningen och exempelvis balansräkning enligt en särskild rutin 

som nämndes ovan utan att företagsspecifika faktorer förringas. Alfa menar att företagets 

ekonomiska problem är ledningens uppgift att lösa. Detta exempel visar hur samspelet bildar 

en helhet. Enligt Svensson och Ulvenblad (2000) kan detta samspel som 

kredithanteringskonceptet visar på minska informationsasymmetri och kreditrisk. 

 

Skillnad mellan bedömningen vid initial kreditgivning och företagsrekonstruktion 

Alfa, Eta och Kappa menar att bedömningarna skiljer sig åt eftersom bankens förtroende för 

företagsledningen har minskat på grund av den uppkomna situationen. Alfa menar att 

förtroendefaktorns betydelse ökar vid företagsrekonstruktion. Eta anger att det främst är syftet 

med bedömningen som skiljer de olika bedömningarna åt. Vid företagsrekonstruktion vill 

banken minska kreditvolymen till företaget. Kappa menar att bedömningarna skiljer sig åt 

eftersom då företagskunden inträder företagsrekonstruktion känner banken redan 

företagskunden. Tron på företagsledningen och affärsidé är då lägre än vid den ovissa initiala 

kreditbedömningen. Därmed blir bedömningen av företaget hårdare vid 

företagsrekonstruktion.  

 

Gamma, Delta, Jota och Theta menar att det är små skillnader mellan bedömningen vid 

företagsrekonstruktion och initial kreditbedömning då de olika bedömningarna har tydliga 

kopplingar. En liten skillnad som Gamma betonar är att banken vid företagsrekonstruktion 

bedömer om det skett någon förändring hos företaget som gör att det nu ska gå bättre och bli 

lönsamt. Enligt Delta består skillnaden av att banken inte kan säga nej till 
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företagsrekonstruktion som vid initial kreditgivning och är således tvingade till att förhålla sig 

till situationen. Andra skillnader består i att banken bedömer hur säkerheterna för bankens 

fordringar påverkas av företagsrekonstruktionen. Den skillnad som Jota och Theta framhåller 

är att banken har mer kunskap och data kring företagskunden vid en företagsrekonstruktion än 

vid det initiala kreditgivningsskedet.  

 

Beta, Epsilon, Zeta menar att bedömningarna inte skiljer sig åt och menar att vanliga 

kreditgivningsfaktorer tillämpas. 

 

5.4 Sammanfattning av analys 

I detta kapitel framgår det att banker främst bedömer risker som kan medföra negativa 

effekter för bankerna när företag inträder eller befinner sig i företagsrekonstruktion. Fokus i 

bedömningen ligger därmed i huvudsak på företagskunden. Bedömningen utförs genom att 

faktorerna enligt modellen i figur 7 nedan beaktas. Eftersom företagsrekonstruktion innebär 

större risk för informationsasymmetri än konkurs håller banker sig informerade i aspekter 

gällande företagsledningarnas kompetens och företagets möjligheter att rekonstrueras. Detta 

för att minska informationsasymmetrin. Respondenterna framhåller att den främsta kostnaden 

som kan medföra negativa effekter för banken är kreditförluster. Dock beaktas även andra 

kostnader till exempel arvoden för förvaltare i konkurs och företagsrekonstruktion. Saknas 

förtroende för företagsledningen och möjligheter till en framgångsrik företagsrekonstruktion 

förefaller banker att föredra konkurs. 

Det som innebär risker för bankens och företagskundens intressenter bedöms i mindre 

utsträckning jämfört med bedömningen av risken för banken. Banker är inte villiga att öka 

risken på ett generellt plan för att värna företagets intressenter som riskerar att påverkas 

negativt vid en företagsrekonstruktion. Det framkommer dock att banker kan vara villiga att 

öka risken i företagsrekonstruktion till följd av de har lånat ut stora kreditvolymer till en 

specifik företagskund. Vid sådana tillfällen står bankerna inför en risk som kan innebär stora 

kreditförluster. Av denna anledning är bankerna villiga att vara extra stöttande vid sådana 

tillfällen för att kunna komma bättre ur situationen samt bevara kreditrelationen. 

Istället för att bedöma risker för intressenter, bedömer banker risker som kan medföra 

kreditförluster och hur banken kommer lindrigast ur situationen. De vill således inte bidra i en 

företagsrekonstruktion som medför högre kostnader och risker än vad som återkommer i nytta 

till banken. Med andra ord ser banker sig som företag som vill generera vinster. Banker bidrar 

alltså inte på ett generellt plan till företagsrekonstruktioner av intressentorienterade skäl. Det 

vill säga att företagskunden ska kunna fortsätta sin verksamhet utan att återbetalningsförmåga 

infinner sig. Därmed ställer banker sig negativa till att inta ett bredare perspektiv i 

företagsrekonstruktion gällande tillfredsställande av nytta hos fler individer eller grupper. 

Detta skiljer sig från det Freeman och Reed (1983) menar att intressentorienterade företag 

gör. 

Från ovanstående analys har följande modell identifierats avseende vilka faktorer banker i 

Sverige bedömer när företag inträder eller befinner sig i företagsrekonstruktion. Faktorerna i 
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modellen är av stor vikt från bankens perspektiv för att klargöra om ett företag framgångsrikt 

kan rekonstrueras och återbetalningsförmågan kan infinna sig på sikt. Om en eller flera 

faktorer inte befinner sig på acceptabel nivå ökar risken för banken att förlora pengar då 

företagsrekonstruktionen har sämre möjligheter att lyckas. 

 

Bankers bedömningsfaktorer vid företagsrekonstruktion 

Säkerheter Har banken full täckning för sin fordran i 

säkerheter och hur har dessa säkerheter 

påverkats under rekonstruktionen? 

Företagsvolym Har företaget möjligheter att rekonstrueras 

så likvida medel frigörs? 

Kapacitet Är förtroendet för företagsledningen intakt 

eller har denna uppvisat för banken okända 

brister? 

Förutsättningar Har företaget stagnerande lönsamhet på 

grund av bristande affärsmodell eller har 

företaget råkat ut för en engångshändelse? 

Kapital Har företaget tillgång till kapital som krävs 

för att driva verksamheten under och efter 

företagsrekonstruktionen? 

 

              Figur 7. Modell över bankers bedömning vid företagsrekonstruktion. 

 

Säkerheterna behöver bedömas eftersom dessa kan urholkas eller försämras under 

rekonstruktionen vilket medför större risk för banken att förlora pengar. Banker behöver 

bedöma företagsvolymen eftersom små företag har sämre utgångsläge avseende att frigöra 

kapital. Större företag har större möjligheter att lyckas då dessa kan avveckla olönsamma 

verksamhetsgrenar, säga upp personal, sälja av lager och så vidare. Kapaciteten, det vill säga 

förtroendet för företagsledningen är av stor vikt eftersom det är denna som ska förmå 

företaget att bli lönsamt igen. Företagsledningen ska med andra ord besitta kompetens och 

förmåga att finna vad som drivs fel i företaget och lösa problemen på ett affärsmässigt vis. 

Förutsättningar bedöms eftersom företag som drabbats av en oväntad händelse har större 

chans att framgångsrikt rekonstruera företaget enligt bankerna. Företag som har stagnerande 

lönsamhet sedan en tid tillbaka har sämre chans att återskapa återbetalningsförmåga. För att 

företaget ska kunna driva verksamheten under och efter företagsrekonstruktionen behöver 

likvida medel anskaffas eller säkras. Enligt bankerna kan detta ske genom att 

verksamhetsgrenar och lager avyttras eller att ägarna skjuter till nytt kapital. 

 

Ovanstående modell visar att flera faktorer är föremål för bedömning då banker i Sverige ska 

bedöma företag som befinner sig i företagsrekonstruktion. Faktorerna har ingen inbördes 

ordning utan tillämpas efter den individuella situationen där varje faktor kan ha olika vikt. 

Banker i Sverige är positiva till företagsrekonstruktion om ovanstående faktorer befinner sig 

på en acceptabel nivå. Detta skiljer sig från tidigare forskning som menar att banker med goda 

säkerheter tenderar att vara negativt inställda till företagsrekonstruktion (Silva & Saito, 2018). 
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Bergström et al. (2002) och Blazy et al. (2014) anger även att banker föredrar konkurs framför 

företagsrekonstruktion då dessa har säkerheter för sin fordran. Därmed är det säkerheterna 

som fokuseras enligt dessa forskare och att de kan utgöra ett hinder för 

företagsrekonstruktion. Säkerheterna är enbart en av de faktorer banker tittar på vid 

bedömningen vid företagsrekonstruktion och de måste inte nödvändigtvis innebära att 

bankerna ställer sig negativa till företagsrekonstruktion. 

Slutligen menar Shibata och Tian (2010) samt Li och Li (1999) att banker föredrar 

företagsrekonstruktion enligt lag framför underhandsförhandling vilket inte stämmer överens 

med svensk kontext då banker i Sverige föredrar det omvända förhållandet. Vidare menar 

James (2016) att då företagskunden rekonstrueras enligt företagsrekonstruktion kan gällande 

avtal och kreditförhållande bevaras och på sikt kan också mervärde skapas. Detta har även 

svenska banker i åtanke då faktorerna i figur 7 befinner sig på acceptabel nivå eller då de 

lånat ut stora kreditvolymer. 
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6. Slutsats, bidrag & förslag till fortsatt forskning 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens problemformulering 

och syfte. Vidare presenteras studiens forskningsbidrag tillsammans med teoretiska och 

praktiska implikationer. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur banker i Sverige ställer sig till 

företagsrekonstruktion enligt LFR (1996:764) i förhållande till konkurs. Detta genom att svara 

på frågan; Hur bedömer banker i Sverige företag som befinner sig i företagsrekonstruktion 

och varför utförs bedömningen på detta sätt? Studiens framtagna modell enligt figur 7 visar 

på att banker i Sverige bedömer fler faktorer vid företagsrekonstruktion än de säkerheter som 

innehas för fordringarna. Bedömningsfaktorerna vid företagsrekonstruktion liknar 

bedömningsfaktorerna i fempunktsmodellen vid initial kreditbedömning med vissa skillnader. 

Detta skiljer sig från majoriteten av respondenterna som menar att inga eller enbart små 

skillnader existerar. Respondenterna ger inte uttryck för att personliga egenskaper bedöms 

som vid initial kreditbedömning och därför återfinns inte denna faktor i modellen. Istället tar 

faktorn företagsvolym plats då resultatet visar på att denna faktor spelar stor roll vid 

bedömning.   

 

Resultatet visar tydligt att det är bankens säkerheter, företagsvolym, kapacitet, förutsättningar 

och kapital som ligger till grund för bedömning. Därav har principal-agentteori en god 

förklaringskraft till studiens forskningsfråga. Det vill säga att banken ser till förhållandet 

mellan kredittagaren och banken.  

 

Intressentteorin har sämre förklaringskraft till forskningsfrågan än förväntat. Eftersom banker 

sällan opponerar sig mot företagsrekonstruktioner förväntades bankerna ta större hänsyn till 

konsekvenserna för företagskundens intressenter. Det framgår av resultatet att bankerna 

uppfattar sig som företag med vinstintresse och ytterst vill skydda sig mot risk att förlora 

pengar. Banker är inte villiga att ta högre risk vid företagsrekonstruktion på ett generellt plan. 

Om banken ska gå med på högre risk ska detta tillföra motsvarande värde till banken i 

gengäld. 

 

Bankjurister som arbetar med juridiska frågor är särskilt avståndstagande till 

företagsrekonstruktion på ett generellt plan då de anser att denna lag fungerar dåligt. 

Respondenter som är utbildade ekonomer har en något mer accepterande framtoning då de är 

positiva till företagsrekonstruktion om faktorerna i modellen i figur 7 befinner sig på 

acceptabel nivå. Om faktorerna inte befinner sig på acceptabel nivå föredrar bankerna 

konkurs. Då statistik visar på att mindre än en femtedel av företagsrekonstruktionerna lyckas i 

Sverige är ekonomerna i realiteten också negativa till företagsrekonstruktion i merparten av 

dessa fall. Analysen visar att det är lätt för företag att inleda företagsrekonstruktion i Sverige 

och att det är svårt för banker att blockera den i domstol. Några respondenter framhåller att 

banker borde bli bättre på att ställa hårdare krav på företagen vid företagsrekonstruktion och 
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vända sig till rekonstruktören med sina invändningar. Detta då det är enklare att till bankens 

fördel påverka rekonstruktören än domstolen. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Teoretiska implikationer 

 Denna kvalitativa studie minskar forskningsgapet i svensk kontext genom att öka 

förståelsen för hur banker ställer sig till företagsrekonstruktion i förhållande till 

konkurs. Bidraget består av en modell som visar på huvuddragen i hur banker 

bedömer företag vid företagsrekonstruktion.  

 

 Denna studie visar att risker och riskhantering är den bakomliggande faktor som 

främst ligger till grund för hur banker i Sverige bedömer företag i 

företagsrekonstruktion. Intressentorientering har därmed svag förklaringskraft till hur 

denna bedömning utförs. Studien visar också att bedömningsfaktorerna som tillämpas 

på företaget i företagsrekonstruktion liknar de vid kreditbedömning 

 

 Tidigare forskning fokuserar på bankers säkerheter och visar på att dessa kan utgöra 

ett hinder för företagsrekonstruktion. Denna studie visar på att banker i Sverige inte 

enbart ser till sina säkerheter eftersom fler faktorer bedöms för att avgöra om en 

företagsrekonstruktion är möjlig. Därmed kompletterar denna studie tidigare forskning 

avseende vad som bedöms och vad som bidrar till att en företagsrekonstruktion 

framgångsrikt kan inledas och genomföras i svensk kontext. 

 

Praktiska implikationer 

 I denna studie intervjuas såväl ekonomer som jurister. Dessa yrkesgrupper visar att 

banker inte har en enhetlig syn på företagsrekonstruktion. Detta eftersom jurister 

tenderar att vara mer negativa till företagsrekonstruktion. Ekonomer tenderar att se 

företagsrekonstruktion som en möjlighet då faktorerna i modellen enligt figur 7 är på 

acceptabel nivå.  

 

 Banker försöker sällan blockera företagsrekonstruktion i domstol när konkurs är ett 

bättre alternativ då de upplever det som en svår sak att driva och utföra. Därför är det 

lättare och mer effektivt att försöka påverka rekonstruktören om att en 

företagsrekonstruktion inte är möjlig. 

 

 Figur 7 ger en överblick av vilka faktorer banker bedömer vid företagsrekonstruktion. 

Detta är till nytta för praktiker inom banksektorn som vill inhämta information om hur 

andra banker utför sina bedömningar. Företag som avser att ansöka om 

företagsrekonstruktion kan tillämpa denna modell för att avgöra om 

företagsrekonstruktionen har möjligheter att lyckas. Företag kan också använda den 

som riktlinje för vad som behöver justeras inför en ansökan hos tingsrätten. Även 

domstolar kan tillämpa denna modell som ett förtydligade över vad som behövs för att 

uppfylla kravet i 2 kap 6 § 2 stycket i LFR (1996:764). 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom det saknas tidigare forskning kring företagsrekonstruktion i svensk kontext kan 

denna studie ses som en öppning till nya områden att forska om. 

 

 I denna studie framgår det att företag behöver ha en viss företagsvolym för att en 

företagsrekonstruktion över huvud taget ska vara möjlig att genomföra med ett 

framgångsrikt resultat. En fördjupad studie av detaljerna i denna faktor vore därför 

lämplig. När förståelsen för denna faktor fördjupas kan ärenden undvikas där 

företagsrekonstruktion är olämpligt och på så vis spara resurser. 

 

 Denna studie fokuserar på förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs i 

svensk kontext. I analysen framkommer det att några banker föredrar att hjälpa 

företagskunder eller att rekonstruera företag utanför LFR (SFS 1996:764). Av denna 

anledning hade det varit intressant att studera förhållandet mellan 

underhandsrekonstruktion och företagsrekonstruktion enligt LFR (SFS 1996:764) ur 

bankens perspektiv. En sådan studie kan medföra kunskaper om vilka värden som kan 

bevaras och kostnader som kan undvikas. Vidare förtydligar en sådan studie hur 

vanligt förekommande underhandsrekonstruktion är i förhållande till 

företagsrekonstruktion enligt LFR (SFS 1996:764). Det kan möjligen belysa hur stort 

behovet är av denna lag i Sverige. 

 

 För att öka generaliserbarheten i den utvecklade modellen enligt figur 7 hade det varit 

lämpligt att genomföra en kvantitativ studie med deduktiv ansats. Med en sådan studie 

kan kunskap inhämtas avseende om en större population av banker i Sverige tillämpar 

samma faktorer vid bedömning av företag i företagsrekonstruktion som i denna studie. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Före intervjun informeras alla respondenter om att de kommer att vara anonyma samt ställs 

frågan om det är ok att intervjun spelas in. Instruktioner om att respondenten ska utgå från 

att banken har lånat ut pengar till ett företag som nu är insolvent ges också. 

 

Bakgrund  

1. Kan du berätta lite om dig själv? Din roll här på banken och hur länge du har arbetat inom 

banksektorn? Tidigare erfarenheter? 

2. Skulle du vilja beskriva bankens process vid företagsrekonstruktion? Hur arbetar ni med 

företagsrekonstruktionen och vad är viktigast i den processen? 

 

Allmänna frågor 

3. Hur ställer bankens sig till företagsrekonstruktion? 

4. Opponerar sig banken eller godkänner den företagsrekonstruktioner i allmänhet? 

5. Föredrar banken företagsrekonstruktion eller konkurs? Varför? 

6. Företagsrekonstruktion är ett sätt att rekonstruera ett företag, men hur ser ni på att 

rekonstruera ett företag via konkurs? 

 

Risker och riskhantering 

7. Vilka är de största riskerna för banken med att en företagskund genomgår en 

företagsrekonstruktion? Hur förebygger banken dessa risker? 

8. Vilka faktorer påverkar banken till att säga nej till företagsrekonstruktion? 

 

Intressentorientering 

9. Är banken villig att ta en högre risk vid företagsrekonstruktion jämfört med vid normal 

kreditgivning för att värna olika grupper i samhället/intressenter? 

10. Är banken villig att ta en högre kostnad för att gynna en företagskund vid 

företagsrekonstruktion? Hur då? 

11.  Brukar banken rekommendera företagsrekonstruktion? 

12. Kan en specifik kund vara viktigare än en annan kund när det gäller att ge möjligheter till 

företagsrekonstruktion? Varför? 

 

Kreditbedömning 

13. Hur bedömer banken företaget som befinner sig i företagsrekonstruktion? Hur går 

bedömningsprocessen till? Vilka faktorer tittar ni på? 

14. Skiljer sig bedömningen banken gör vid kreditgivning jämfört med bedömningen vid 

företagsrekonstruktion? Hur i så fall? 

 

Övriga frågor 

15.  Egna reflektioner kring det som diskuterats idag? Är det någonting annat med hänsyn till 

det vi har diskuterat som du vill tillägga? 
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