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Sammanfattning 
 
Varulager har dragit till sig många ekonomers intresse med utgångspunkt från dess 
säregna karaktär och egenskaper utifrån värderingssynpunkt. På det övergripande 
planet har ett antal värderingsprinciper ställts upp och var och en av dem på sitt sätt. 
Alla principer talar om att den ger den mest rättvisande bilden av ett lagervärde. Det 
har visat sig vara svårt att ena sig om vilken värderingsprincip som på ett rättvisande 
sätt tar hänsyn till både den balans- och resultatmässiga aspekten beträffande den 
inverkan denna post har på företagets resultat och ställning. Vid värderingen av 
varulager är det viktigt med noggrannhet samt att stor vikt läggs vid individuell 
värdering. Detta då det är skadligt för företaget att överdimensionera sina intäkter och 
tillgångar, då detta eventuellt kan leda till att företaget försätts i konkurs. När ett 
företag försätts i konkurs uppstår en ny värderingsproblematik för tillgångarna, 
däribland varulager. Nu handlar det om att omsätta tillgångar till likvida medel för att 
ersätta borgenärerna. Syftet med vårt arbete är att öka förståelsen kring de svårigheter 
som föreligger vid varulagervärdering före och efter konkurs. För att belysa dessa 
skillnader har vi intervjuat revisorn, konkursförvaltaren och Kronofogdemyndigheten. 
För att besvara vår problemformulering ”Hur ser värderingen av varulager ut, före 
och efter konkurs?”. Vår slutsats är att värdering av varulager före och efter konkurs 
är helt olika, och har olika utgångspunkt. Före konkurs värderas lagret för en fortsatt 
drift av bolaget medan det efter en konkurs värderas utifrån att så snabbt som möjligt 
få ut likvida medel till borgenärer. 
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Varulagervärdering före och efter konkurs 

1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till studiens problemområde. Därefter följer en 
problemdiskussion som mynnar ut i problemformuleringen. Vidare beskrivs syftet med 
undersökningen. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring. 

1.1 Bakgrund 
Varulager har tilldragit sig flera företagsekonomers intresse i åtskilliga år p.g.a. dess 
speciella karaktär och egenskaper utifrån balansvärderingssynpunkt. På det 
övergripande planet har det ställts upp ett antal värderingsprinciper som alla, var och 
en på sitt sätt, ska ge den mest rättvisande bilden av lagervärdet. Då lagervärderingen i 
många företag anses ha en betydande inverkan på företagets resultat och ställning, har 
det visat sig vara svårt att hitta en enighet i hur denna balanspost ska värderas. Det har 
även varit svårt att enas om vilken värderingsprincip som på ett rättvisande sätt 
beaktar både den balans- och resultatmässiga aspekten (Westermark, 1996).  
 
Enligt bokföringsnämnden (BFN) är värderingen av varulager i många fall en 
väsentlig post för bolaget när det gäller ställning och resultatet. De värderingsregler 
som finns är till för att förhindra företagen att redovisa omsättningstillgångarna med 
ett för högt värde i balansräkningen. Det är därför viktigt med noggrannhet vid bedöm-
ningen och att särskild vikt läggs vid en individuell värdering (Westermark, 1996).  
 
Konkurser har debatterats flitigt i media under åtskilliga år. Under de senaste åren har 
man kunnat läsa att en positiv utveckling avseende ett minskande antal konkurser 
håller i sig. Antalet konkurser minskar i hela landet och flertalet företag har förbättrat 
sina bokslut (Smålandsposten, 2006). Andra debattörer har en helt annan syn på 
konkurser, exempelvis ser konkursförvaltaren Rolf Åsbjörnsson inte fullt så positivt på 
trenden med ett minskande antal konkurser. Han menar istället att det är skadligt för 
Sverige med så få konkurser och att konkursen är ett uttryck för att man har tagit en 
risk. Det är idag väldigt få som vill ta risker. Bankerna är inte riskvilliga, de skjuter 
upp betalningarna och ger mjuka lån, i form av icke marknadsmässiga villkor, för att 
bolagen ska undvika att gå omkull. På så sätt låter bankerna dåliga företag överleva 
(Dagens Industri, 2004). 
 
Meningarna går uppenbarligen isär huruvida det är positivt eller negativt att antalet 
konkurser är på nedåtgående. Att antalet konkurser minskar är dock ett otvetydigt 
faktum, från toppnoteringen 1992 på 21 219 konkurser mot 2005 års siffror som 
landade på 7 208. Ytterligare en intressant observation är att majoriteten av 
konkurserna finns bland de allra minsta företagen. Antalet konkurser 2005 var bland 
företag utan anställda 4 108 vilket motsvarar 57 % av det totala antalet (www.scb.se 
2006-04-10).  

1.2 Problemdiskussion 
Allt mer kan man läsa om att det är viktigt att företagen ger en ”rättvisande bild” av 
redovisningen. Även EG-direktivet har ansett detta viktigt genom harmonieringen av 
EES länderna. Olika länder som genomfört direktivet har tolkat begreppet ”rättvisande 
bild” på olika sätt. Man kan finna skillnader beroende på landets kulturella och 
ekonomiska förhållanden till redovisningstraditionerna. I normala fall ska den 
redovisningsskyldige utgå från gällande lagar och rekommendationer från uttalade 
auktoritativa organ, på nationella och internationella grunder (Westermark, 1996).   
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Varulager är ”en erkänt svårbedömbar balanspost” enligt Westermark (1996, s.7). 
Denna post har även en stor tyngdpunkt hos revisorerna vid granskningen av bolagets 
redovisning. Det finns ett antal kännetecken på att lagret som mängd gör 
årsredovisningen svår att tyda för företaget, revisorn samt läsaren. Det gäller helt 
enkelt att övertygas om riktigheten i det redovisade lagervärdet. Det är egenskaper 
som t.ex. att lagret är en väsentlig balanspost och att risken är hög för felaktigheter vid 
värdering, rubricering och inventering, som ger upphov till att det blir svårbedömt och 
svårkontrollerbart för revisorerna (Westermark, 1996). 
 
Revisorn har en viktig uppgift som innebär granskning och påverkan av klienterna så 
att fel kan förebyggas och interna rutiner förbättras. I småföretag är det inte ovanligt 
att det finns svårigheter, p.g.a. begränsade resurser, såväl personal- som 
kunskapsmässigt. Det kan därför vara svårt för bolagen att på ett effektivt sätt hantera 
den mängd uppgifter som måste utföras. I och med detta blir det naturligt för dessa 
företag att anlita extern hjälp (Svanström, 2004).   
 
I samband med att företag går i konkurs förlorar leverantörer intäkter i form av 
uteblivna inbetalningar, anställda förlorar sin anställning och därmed en möjlighet till 
sitt levebröd. Staten mister skatteintäkter och finansiärer drabbas av kreditförluster. 
Bolagets ägare förlorar sitt aktiekapital. Konkurser är sällan önskvärda och består av 
en för många okänd mark med många lagar och förordningar (Andtback, Centerfall & 
Winnerhall, 1998). 
 
Vi vill ge en ökad förståelse kring varulagervärdering, då det finns många lagar och 
rekommendationer som styr varulagervärdering. Vi vill angripa från den praktiska 
sidan av problemet, varulagervärdering, genom intervjuer och studier av annan 
litteratur än bara lagar och rekommendationer. Vi vill ge en bild av hur revisorn 
handhar lagret i ett bolag och hur en konkursförvaltare hanterar ett varulager som 
funnits i bolaget vid obeståndstidpunkten. 
 
Problem: 
Hur ser värderingen av varulager ut, före och efter konkurs? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att vi vill bidra till en ökad förståelse och kunskap kring de 
svårigheter som ligger till grund för hur varulagervärderingen ser ut före och efter 
konkurs. Genom att jämföra och beskriva de tre perspektiven som revisorn, 
konkursförvaltaren och Kronofogdemyndigheten representerar avseende redovisning 
och varulagervärdering, vill vi belysa eventuella skillnader i synsätten.  
 
Studien vänder sig till revisorer, konkursförvaltare, Kronofogdemyndigheten och 
lagstiftare för att undanröja de problem som kan uppstå vid varulagervärdering före 
och efter en konkurs. Detta för att praktikerna ska kunna påverka lagstiftarna att stifta 
mer praktiskt användbara lagar. Författaren Westermark har bidragit med mycket till 
vår uppsats beträffande varulagervärdering. 
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1.4 Centrala begrepp 
För att öka läsbarheten förklaras här ett antal centrala begrepp och förkortningar: 
 
Konkurs: 
Konkurs är ett rättsligt förfarande för att bland fordringsägarna fördela en insolvent 
gäldenärs tillgång. Förutsättningarna för att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs 
är att han är på obestånd.  
 
Obestånd: 
Obestånd menas att företagaren inte kan betala sina förfallna skulder och att dennes 
oförmåga inte är tillfällig. 
 
Insolvens: 
Betyder detsamma som obestånd. 
 
ABL Aktiebolagslagen 
BFL Bokföringslagen 
BFN Bokföringsnämnden 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer  
IL Inkomstskattelagen 
KBR Kontrollbalansräkning 
KL Konkurslagen 
TSM Tillsynsmyndigheten för konkurser på Kronofogdemyndigheten 
ÅRL Årsredovisningslagen 
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2  Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av redovisningens syfte, kvalitativa egen-
skaper samt redovisningsprinciper, för att sedan gå in på tillgångar och då i synnerhet 
varulager. Vidare presenteras en bild av begreppet konkurs och dess hantering. 

2.1 Redovisningens syfte 
Redovisningen har en tradition som går långt tillbaks i mänsklighetens historia, när det 
gäller mätning och rapportering av ekonomisk aktivitet till olika användare. 
Redovisningens syfte varierar med vilket perspektiv den betraktas från och vem som 
förväntas komma att använda redovisningsinformationen. Det dominerande 
perspektivet är att redovisningens syfte associeras till bokföring och upprättande av 
årsredovisningar (Falkman, 2001). 
 
Enligt Artsberg (2005) handlar redovisning om att beräkna företagets resultat för en 
viss period och att förse företagets olika intressenter med information. Det innebär att 
det blir intressant att värdera tillgångar och skulder, både för att kunna visa historiska 
resultat men även för att kunna bedöma företagets framtida vinstgenereringsförmåga. 
Vidare menar Artsberg att frågan om redovisningens syfte är under debatt och inom 
redovisningsforskningen råder ingen enighet om vad som egentligen är redovisningens 
huvuduppgift. 
 
Smith (2006) menar att syftet med den externa redovisningen är att förmedla 
information om företagets ekonomi till olika användare, främst utanför företaget. 
Bland de olika användarna har ägarna en särställning, eftersom deras ersättning från 
företaget inte är bundet av något kontrakt. Ägarnas ersättning utgörs av det som blir 
över när övriga intressenter fått sitt. Därmed har de också ett intresse av att denna del 
blir så stor som möjligt och uppgift om detta får de genom externredovisningen. 

2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
För att redovisningens syften ska uppnås krävs det att redovisningsinformationen är 
kvalitativ. Det som avgör de kvalitativa egenskapernas inverkan är användarens 
kunskapsnivå (Falkman, 2001). Användarnas informationsbehov har varit 
utgångspunkt för de kvalitativa egenskaper som formulerats för redovisningens 
utformning. Den primära egenskapen är att redovisningen ska vara relevant. Andra 
kvalitativa egenskaper är tillförlitlighet och jämförbarhet (Smith, 2006). 
 
För att redovisningsinformationen ska vara relevant måste den bidra med något som en 
beslutsfattare tidigare inte kände till. Informationen måste alltså ha påverkan på den 
befintliga beslutssituationen (Falkman, 2001). Relevant redovisningsinformation är 
information som kan antas påverka beslutsfattandet hos användarna, antingen genom 
utvärdering av historiska händelser, bedömning av nuvarande förhållanden eller 
skattning av framtiden (Artsberg, 2005). Tidpunkten för avlämnandet av 
informationen är kritisk. Om informationen inte är tillgänglig vid rätt tidpunkt är den 
inte heller relevant (Falkman, 2001). 
 
Den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet avser förmågan att återspegla företagets 
ekonomiska verklighet. När redovisningen avbildar ”rätt” aspekter av denna 
verklighet, och gör det på ett inte alltför osäkert sätt, anses den som tillförlitlig (Smith, 
2006). Tillförlitlig information gör beslutsprocessen bättre genom att garantera att 
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processen är fri från felaktigheter. För att informationen ska kunna betraktas som 
tillförlitlig, måste verksamheten som informationen avspeglar också vara känd för 
redovisaren (Falkman, 2001). Enligt Artsberg (2005) ska redovisningsinformationen, 
förutom att vara relevant, även vara tillförlitlig för att användaren ska kunna lita på 
den. Det innebär att informationen inte får vara vinklad eller behäftad med någon form 
av felaktigheter. 
 
Slutligen ska redovisningen vara jämförbar, såväl mellan företag som över tiden. När 
det gäller jämförelser mellan företag har normgivarna ett särskilt ansvar att skapa 
enhetliga regler så att likartade händelser behandlas på ett likartat sätt (Artsberg, 
2005). Enligt Smith (2006) har jämförbarheten över tiden en direkt påverkan på 
redovisningens prognosrelevans, eftersom extrapolering av redovisningsmått över 
historiska perioder bygger på antagandet att måtten är beräknade enligt samma regler. 
Samma mått måste konsekvent användas år efter år för att redovisningsinformationen 
ska kunna bli jämförbar över tiden (Falkman, 2001). 

2.3 Redovisningsprinciper 
Inom olika fackområden används speciella språk för att uttrycka tankar om innehåll 
och så är även fallet inom redovisningsområdet. Under lång tid har redovisningens 
språk utvecklats till att bestå av redovisningsprinciper och andra redovisningsbegrepp 
(Artsberg, 2005). Redovisningens principer definierar innehållet i resultat- och 
balansräkning. De utgör grundvalen för begreppet redovisning enligt 
bokföringsmässiga grunder (Falkman, 2001). 
 
Redovisningen innefattas av principer, grunder, konventioner, regler och förfaranden 
vilket har tillämpats av företagets ledning vid upprättandet och framförandet av 
årsredovisningen. Oavsett om det gäller samma redovisningsfråga finns det många 
olika redovisningsprinciper som kan nyttjas. Företaget är tvunget att göra 
överväganden när det gäller de urval och tillämpningar som principerna föreskriver. 
Detta för att det enskilda företaget ska tillämpa de bäst lämpade och korrekta 
principerna för sitt ekonomiska läge, resultat och verksamhet. Det finns tre 
överväganden som styr urvalet och tillämpningen av redovisningsprinciper samt 
årsredovisningens upprättande för företagsledningen. Genom försiktighet beaktas 
eventuella oundvikliga affärshändelser som skapar osäkerhet. Affärshändelserna 
bokförs och redovisas enligt sin ekonomiska verklighet och dess innehåll före form. 
Det gäller även att överväga väsentligheten i det som ska upplysas i de poster som 
påverka värderingen och besluten i årsredovisningen. Det är viktigt att uppgifter om 
redovisningsprinciper utgör en integrerad del av redovisningen. Det normala är att 
uppgifterna om principerna uppges på ett ställe i årsredovisningen (Westermark 1996). 
 
I ÅRL räknas sju redovisningsprinciper upp som kan tillämpas, men det innebär inte 
att andra principer inte får beaktas, menar FARs vägledning (2005). I de fall som 
bolaget använder sig av en annan redovisningsprincip är det viktigt att upplysning om 
detta ges via en not i årsredovisningen. Det bör då stå vilken redovisningsprincip som 
har använts och skälet till varför företaget avviker att redovisa, samt hur den bedömda 
effekten kommer att påverka bolagets ställning och resultat. De principer som enligt 
FAR ska tillämpas är: fortlevnadsprincipen, jämförbarhetsprincipen, försiktighets-
principen, bokföringsmässiga grunder, post-för-post-värdering, bruttoredovisning/ 
kvittningsförbud och kontinuitetsprincipen. 
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2.3.1 God redovisningssed 
Enligt såväl BFL som ÅRL ska företagets redovisning upprättas enligt god 
redovisningssed. Mycket av hantverket kring redovisningen grundar sig i den goda 
redovisningsseden och därför har den en stor betydelse (Nytt från revisorn 1/2005). 
Innebörden av god redovisningssed är att den är en väletablerad praxis inom 
redovisningsområdet och åberopas under alla förhållanden som avses. Detta kan läsas 
ur BFL som säger att ”God redovisningssed bestäms så långt möjligt genom en 
traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra författningar. När en traditionell 
lagtolkning inte räcker för att besvara en viss fråga, måste en utfyllande tolkning 
göras. En sådan utfyllande tolkning bör ha sin förankring i faktiskt förekommande 
bokföring eller redovisning” (FAR, 2005, s. 365).  
 
De som formar och gör utfyllande tolkningar kring lagar och förarbeten är framför allt 
myndigheter och expertorganisationer, såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet 
och Finansinspektionen. Icke-noterade företag kan välja att tillämpa antingen BFN:s 
allmänna råd eller Redovisningsrådets rekommendationer (Nytt från revisorn 1/2005).  
 
God redovisningssed syftar till att man ska uppfylla kravet på att redovisningen görs 
med överskådlighet. Med detta menas att informationen som finns i redovisningen ska 
vara så lättillgänglig som möjlig. Informationen ska därmed presenteras på ett relevant 
sätt och i former som ger en möjlighet till överblick. Årsredovisningens olika delar ska 
kunna läsas tillsammans utan svårighet. Innebörden av god redovisningssed baseras på 
en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 
bokföringsskyldiga. Det betyder att företagen är skyldiga att anpassa sig till gällande 
praxis som utvecklats för att fylla ut och tolka lagens olika regler (Westermark, 1996). 
 
Om avsteg skulle göras mot de redovisningsprinciper som finns får detta endast göras 
under förutsättning att särskilda skäl föreligger. Avvikelserna ska vara förenliga med 
kraven om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild. En avvikelse får 
under inga omständigheter leda till att årsredovisningen ger en mindre rättvisande bild 
av företagets ställning och resultat. Den får heller inte innebära avvikelser från andra 
delar av angivna regler och lagar. Bedömningen av när det föreligger särskilda skäl till 
att avvika från de allmänna redovisningsprinciperna måste ses utifrån det enskilda 
fallet och kan därmed inte generaliseras. En av anledningarna till att avvikelse ligger 
nära till hands är om företaget ska läggas ned och fortlevnadsprincipen inte längre kan 
tillämpas. Om bolag avviker från principerna skall det lämnas upplysning i en not om 
detta och även skälen till avvikelsen ska preciseras (Westermark, 1996). 

2.3.2 Rättvisande bild 
Redovisning handlar om att mäta och kommunicera ekonomisk information till 
beslutsfattare. För att den kommunikationen ska fungera behövs en begreppsapparat 
samt spelregler som är kända och accepterade av både sändaren och mottagaren 
(Westermark, 1996). Principen rättvisande bild är både viktig och övergripande vilket 
påverkar utformningen av redovisningen och värderingen. Syftet med principen är att 
förmedla en riktig och rättvisande bild (a true and fair view) av företagets ekonomi 
och utveckling. För att läsaren ska få en korrekt bild av företaget då befintliga regler 
inte förmår detta, bör företaget delge ytterligare information för att situationen ska 
uppfattas som en rättvisande bild (Carlsson, 2000). 
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Genom att företaget i årsredovisningen upplyser om det som ÅRL 5 kap 2 § kräver 
angående upplysningar om principer för redovisning av tillgångar, avsättningar och 
skulder, är det viktigt att det framgår i årsredovisningen vilken redovisningsprincip 
som företaget har valt. Dock kräver inte ÅRL att denna information lämnas specifikt, 
men det är en sådan information som är nödvändig för att företaget ska kunna uppnå 
en rättvisande bild. När företag väljer att hämta vägledning från en rekommendation 
från redovisningsrådet innebär det inte att de måste lämna all den information som 
rekommendationen föreskriver. Det är dock viktigt att inte utelämna information som 
behövs för att bedöma företagets resultat och ställning för att erhålla en rättvisande 
bild om bolaget (Nytt från revisorn 1/2005). 
 
Begreppet rättvisande bild har fått sitt ursprung från den brittiska redovisningen. 
Rättvisande bild har även tagits med in i EG-direktivet och har därmed blivit en del av 
EG-rätten, men det är inte bara utifrån brittisk lag och praxis detta tolkats. Det kan 
tolkas på olika sätt i varje land som genomför direktiven. Det kan förekomma 
skillnader beroende på landets kulturella och ekonomiska förhållanden samt 
redovisningstraditioner. Den redovisningsskyldige ska tillämpa gällande lagar, 
rekommendationer och uttalanden från auktoritativa organ, både nationella och 
internationella. Upprättandet av årsredovisningshandlingarna styrs inom varje land av 
de inhemska reglerna i större eller mindre grad (Westermark, 1996). 
 
Nobes och Parker gjorde en undersökning 1993 om vad brittiska företagsledare och 
revisorer ansåg om ”true and fair” Undersökningen visade att majoriteten av 
ekonomidirektörerna inte vidtog några speciella åtgärder för att försäkra sig om att 
visa en rättvisande bild. Flertalet tyckte även att ”true” är samma som ”fair”. 
Revisorerna däremot gjorde ofta en skillnad mellan ”true” and ”fair”. Många revisorer 
menade att ”fair” är viktigare än ”true”. De ansåg att ”truth” innebär att bokslutet 
överensstämmer med fakta medan ”fairness” innebär att bokslutet inte är vilseledande 
(Balans nr 6-7, 1996). 

2.3.3 Försiktighetsprincipen  
Försiktighetsprincipen innebär att all värdering ska ske med en rimlig försiktighet. 
Principen innebär att alla befarade kostnader ska tas med men endast faktiskt 
inträffade intäkter. Avsikten med principen är att förmedla en bild som är minst sagt så 
bra som möjligt och att läsaren kan få information om denna. Läsaren ska inte kunna 
överraskas av något negativt då hänsyn bör ha tagits till alla befarade kostnader. 
Möjligheten är att läsaren skulle kunna överraskas positivt, i de fall intäkterna som inte 
förmedlats mot förmodan skulle uppkomma (Carlsson, 2000).  
 
Försiktighetsprincipen kan ses som ett förhållningssätt att man i valet mellan två 
tänkbara värden ska välja det lägsta värdet vid värdering av en tillgång (och det högsta 
värdet vid värdering av en skuld). Vanligtvis jämförs anskaffningsvärdet med 
nettoförsäljningsvärdet eller nyttjandevärdet av tillgången. För omsättningstillgångar 
yttrar sig försiktighetsprincipen som ”lägsta värdets princip” (Smith, 2006). 
Westermark (1996) poängterar att man inte får driva försiktighetsprincipen för långt. 
Försiktigheten skall vara ”rimlig”, lagen främjar inte självmedveten undervärdering 
och uppbyggande av dolda reserver. Författaren menar att en för långtgående 
försiktighet kan göra att redovisningen ställs i konflikt med att visa en rättvisande bild 
av företagets resultat och ställning. Ett av argumenten för försiktighetsprincipen enligt 
Hendriksen & van Breda (1992) är att det är mer skadligt för företaget att övervärdera 
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intäkterna och tillgångarna än att undervärdera, dvs. resultaten av kostnaderna eller en 
eventuell konkurs är avsevärt allvarligare än konsekvenserna av intäkterna. 

2.3.4 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen kan anses vara den viktigaste principen inom en redovisning 
enligt bokföringsmässiga grunder. Grundtanken med matchningsprincipen är att 
nedlagda utgifter, som ger upphov till framtida intäkter, ska kostnadsföras den period 
som intäkterna realiseras och redovisas. Resulterar inte de nedlagda utgifterna i 
intäkter under perioden, redovisas de i balansräkningen och kostnadsförs senare när 
intäkterna uppstår (Falkman, 2001). 
 
Balans- respektive resultaträkningen baseras på olika metoder. Vilken av dessa 
metoder som används är beroende på vilka som är intressenterna. Den första metoden 
går ut på att matcha intäkter mot kostnader, indirekt metod.  Den andra metoden 
innebär en matchning av tillgångar mot skulder, direkt metod. Enligt FASB (Financial 
Accounting Standard Boards) är den direkta metoden mest intressant för 
intressenterna, då den syftar till att analysera framtida ekonomiska händelser. Den 
indirekta metoden blickar mer bakåt i tiden och för att uppfatta de historiska 
ekonomiska förloppen (Hendriksen & van Breda, 1992). 

2.3.5 Fortlevnadsprincipen  
Principen för fortlevnad innebär att man utgår från att bolagets verksamhet ska 
fortsätta att bedrivas under sina normala förhållanden (Lundén & Svensson, 1995). 
Detta innebär t.ex. att tillgångarna värderas baserat på företagets fortlöpande 
verksamhet och därmed inte som ett utförsäljningsobjekt i en avvecklingssituation. 
Med detta menas att om det existerar obeskattade reserver i företaget ska de upplösas i 
första hand i ett going-concern-perspektiv. Detta för att en eventuell förlust ska 
undvikas (Carlsson, 2000). Om det finns ett beslut om att företaget ska läggas ned ska 
sålunda fortlevnadsprincipen inte tillämpas (Westermark, 1996). 

2.3.6 Jämförbarhetsprincipen  
Denna princip inom redovisningen ska baseras på att samma principer används mellan 
olika år och därmed erhålles en möjlighet till jämförbarhet Om detta inte kan ske kom-
mer analysen av bolaget baseras på olikartade underlag och därför kan företaget inte 
förmedla en jämförbar information till läsaren av årsredovisningen (Carlsson, 2000).  
 
Hendriksen & van Breda (1992), menar att om jämförelser medges mellan enheter 
eller med samma enhet under olika tidsperioder blir informationens användbarhet 
större. Informationen gör det möjligt för användaren att identifiera likheter och 
jämföra de ekonomiska fenomen som uppstår mellan två olika perioder. För att pålysa 
informationens likheter infrias detta till stor del av informationens enhetlighet, vilket 
innebär att likartade händelser ska redovisas på samma sätt. Jämförelser mellan företag 
försvåras om det är för stora skillnader på hur informationen framställs i finansiella 
rapporter. Framställningen av rapporterna får inte heller påverkas av ledningens egna 
intressen. Avvikelser kan upptäckas genom dess konsekvens, vilket kan vara tecken på 
att ett företag ska använda samma redovisningsprinciper och samma mätenhet vid en 
och samma redovisningsperiod. Om företaget använder samma redovisningsprincip 
för två påföljande tidsperioder med avseende på konsekvens, innebär det att det går 
lättare att upprätta prognoser. En redovisningsprincip får ändras om den kan vara mer 
fördelaktigare än den gamla. 
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2.3.7 Post-för-post-värdering  
Tillgångar och däribland varulager ska värderas var för sig. Undantagsvis kan 
kollektiv värdering som är förenlig med god redovisningssed och kravet på rättvisande 
bild få förekomma. Kollektiv värdering tillåts enligt BFNAR 2000:3 om det handlar 
om homogena varugrupper eller om en individuell värdering är svår att tillämpa p.g.a. 
kostnadsskäl. Typexempel på en homogen varugrupp kan utgöras av rå- och 
stapelvaror. Om kollektiv värdering tillämpas måste upplysning om detta ske i 
årsredovisningen samt hur resultat och ställning påverkas (FAR 2005).  
 
Det är viktigt att varulager redovisas på ett rättvisande sätt utan att det ska vara för 
arbetsamt. Huvudregeln för varulager enligt lägsta värdes princip är att värdera post-
för-post. Varugrupper av olika slag får inte föras ihop vid en värdering. Det viktiga är 
att grundläggande principer följs med kontinuitet och konsekvens. ÅRLs tillämpning 
av värdering av post-för-post är ofta i praktiken svår att tillämpa därför kan en 
schabloniserad metod användas i praxis. Ett exempel på schabloniserad metod är en 
form av inkuranttrappa. Om man tillämpar detta måste det föreligga ett tillförlitligt 
underlag för inkuransbestämning. Om schablonisering tillämpas konsekvent och 
motsvarar en individuell bedömning anses detta vara förenligt med god 
redovisningssed (FAR 2005). 

2.4 Klassificering samt definition av tillgångar 
Tillgångar klassificeras i balansräkningen som anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar. Tillgången klassificeras efter hur lång tid som den förväntas 
existera i bolaget. FAR (2005) har en ettårsregel vid uppdelningen av tillgångar, dvs. 
allt äldre än ett år klassas som anläggningstillgångar och övriga som 
omsättningstillgångar. Omsättningstillgångarna är speciellt viktiga för företagets 
betalningsförmåga på kort sikt. 
 
Ett företag måste ha exklusiv kontroll av en tillgång för att det ska få klassas som en 
tillgång i företaget. Tillgångar som kan nyttjas av allmänheten typ infrastruktur och 
naturtillgångar utesluts. Äganderätten behöver inte ha övergått till företaget, men för 
att använda tillgången måste företaget ha ett juridisk bindande avtal och även rätt till 
avkastning på tillgången. Detta för att man ska kunna särskilja tillgången ifrån andras 
tillgångar. Tillgången ska förväntas ge en ekonomisk fördel för företaget i framtiden. 
Den måste vara ett resultat av en tidigare händelse, som innebär att företaget har erlagt 
någon köpeskilling (Artsberg, 2005).  
 
Klassificeringen av tillgångarna är nödvändigt för att redogöra för investerare vad 
deras investerade pengar har utnyttjats till i bolaget. Hade detta inte gjorts hade 
balansräkningen uppfattats av intressenterna som värdelös information (Hendriksen & 
van Breda, 1992).  

2.5 Varulager 
Enligt Westermark (1996) är värderingen av varulagret ”en erkänt svårbedömbar 
balanspost” (s.7) för flera företaget. Det kan vara svårt att bedöma varulagret i 
balansräkningen för såväl företaget, företagets revisor och övriga intressenter, som 
läsare av årsredovisningen, eftersom posten kännetecknas av en mängd egenskaper 
som bör övertyga läsaren om riktigheten på det redovisade lagervärdet. Balansposten 
kan vara av väsentlig grad, vilket kan leda till stora fel vid värdering, rubricering samt 
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inventering. Det kan vara lockande för företagaren att göra en resultatjusterande 
manipulation av varulagerposten just p.g.a. att den är svårkontrollerbar. 
  
Lundén och Svensson (1995) menar att det i alla lägen är det bästa att ha ett så litet 
lager som möjligt, dock ska det kunna finnas så mycket att företaget kan hålla en god 
servicenivå till kunderna och samtidigt upprätthålla rimliga leveranstider. Olika 
branschorganisationer talar om olika nivåer på en gällande god lager 
omsättningshastighet för branschen, dessa rekommendationer kan vara ett riktmärke 
till nyckeltal för företaget. 
 
Definitionen på ett lager är att det är en materiell tillgång som innehas för att säljas i 
företagets ordinarie verksamhet. Det kan även vara tillgångar som antingen är under 
tillverkning och kommer att säljas senare eller råmaterial som kommer att konsumeras 
i företagets tillverkningsprocess. Det är därmed endast tillgångar som kan och kommer 
att säljas inom kort varsel som ska ingå i begreppet varulager. I varulager ingår 
pågående entreprenaduppdrag, pågående tjänsteuppdrag samt förskott till leverantörer. 
Genom att göra en lagerinventering minst en gång om året kan företaget kontrollera att 
lagret verkligen existerar och därmed göra en korrekt lageravstämning. 
Lagerinventeringen ska undertecknas ”på heder och samvete” av den som utfört 
inventeringen. Idag finns det inte några krav på att inventering ska göras utifrån 
redovisningslagstiftningen, men när det gäller inventering av varulager finner vi detta i 
skattelagstiftningen (Nytt från revisorn 6/7 2005). 
 
För att kunna värdera lagret och fastställa kostnaderna för sålda varor krävs det såväl 
en mätning av kvantiteten samt prissättningen på artikelnivå. För att bestämma 
lagerkvantiteten i företagen används något av följande sätt: en årlig inventering, en 
lagerbokföring, en kombination av inventering och lagerbokföring eller enbart en 
bruttovinstberäkningskalkyl som utgår från försäljningsbeloppet. Vid lagerbokföring 
på artikelnivå kombinerat med fysisk inventering vid slutet av redovisningsperioden 
påträffas den största kontrollen av svinn och skador i lagret. I och med denna kontroll 
korrigeras bokföringen med det inventerade resultatet. Varulagervärderingens 
vanligaste syfte är att ställa redovisningsperiodens kostnader mot dess intäkter och 
därmed beräkna vinsten. Detta fodrar att en viss kostnad för lagret kan hänföras till 
intäkterna under samma period. Lagret måste värderas på grundval av de resurser som 
uppoffrats och den andel kostnader som hänförs till de sålda varorna enligt någon 
variant av formel. Värderingen har även andra syften såsom att presentera 
informationen för de externa intressenterna om eventuella framtida kassaflöden i form 
av inflöde/utflöde av pengar vid försäljning eller anskaffning av varor. Företagets syfte 
kan vara att använda värderingen till att mäta godset värde för att göra en jämförelse 
om varulagret ska existera eller inte i bolagets redovisning. Det ideala för 
kapitalbegreppet baseras på en värdering av företaget i sin helhet utifrån dess förmåga 
att generera framtida betalningsströmmar (Westermark, 1996).   
 
Det kan vid ett bokslut råda oklarheter om vad som skall ingå i ett varulager eller inte, 
p.g.a. att äganderätten till ett varuparti kan vara svår att bedöma och fastställa. Detta 
för att t.ex. varorna är under transport mellan säljare och köpare, är omhändertagna av 
en tredje part eller ligger kvar hos säljaren. Om företaget på balansdagen ser de risker 
och rättigheter som är förenade med de sålda varorna och kan i köpsrättslig mening se 
att säljare och köpare uppfyllt sina prestationer, kan köparen därmed räkna varorna 
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som tillgångar i sitt lager. I regel har den avtalade fraktklausulen en avgörande 
betydelse för bedömningen vid bokslutet (Westermark, 1996). 

2.5.1 Anskaffningsvärde 
Anskaffningsvärdet för en tillgång utgörs av utgiften för dess förvärv eller 
tillverkning. Detta innebär att i anskaffningsvärdet ingår alla utgifter som företaget 
haft i den normala verksamheten för att bringa varan till dess tillstånd och plats på 
balansdagen (FAR RR2:02). I anskaffningsvärdet består utgiften av antingen förvärv- 
eller tillverkningskostnad. Detta då bolag som själva har framställt tillgången kan 
använda sig av anskaffningsvärde. Utgifter som är förenliga med förvärvet förutom 
direkt material och direkt lön kan vara utgifter som t.ex. frakter, installationer och 
andra utgifter som eventuellt kan uppkomma vid egentillverkning av anläggning, 
exempelvis montering och provkörning (Westermark, 1996). 
 
Enligt ÅRL 4 kap 3 § kan utgifter för ”värdehöjande förbättringar” räknas in i 
anskaffningsvärdet i fall dessa har lagts ner under räkenskapsåret eller om det har 
balanserats från tidigare år. Det betyder inte att det ska omfatta utgifter som endast 
syftar till att tillgången ska behålla sitt ursprungsvärde som erhålls via reparationer och 
underhåll. Dessa utgifter ska kostnadsföras direkt i resultatet (Westermark, 1996). 

2.5.2 Återanskaffningsvärde 
I samband med värdering av varulager förekommer begreppet återanskaffningsvärde. 
Återanskaffningsvärdet är ett värde som är aktuellt i tiden, det innebär att det bestäms 
vid bokslutstidpunkten (Artsberg, 2005). När ett lager värderas till vad det skulle kosta 
på balansdagen att köpa de varor och övriga resurser som anses ingå i lagret, har 
värderingen gjorts till återanskaffningsvärde (Smith, 2006). Återanskaffningsvärdet är 
den beräknade utgiften för att anskaffa en omsättningstillgång baserat på de priser som 
gäller på balansdagen. Ofta knyts återanskaffningsvärdet till ett marknadsvärde i form 
av t.ex. en råvarumarkad (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larsson & Rohlin, 2003). 
 
Om varulagret innehåller råvaror eller halvfabrikat utgörs i praktiken verkligt värde av 
återanskaffningsvärdet. Vid beräkning av återanskaffningsvärdet används samma 
principer som vid beräkning av anskaffningsvärdet men baseras på balansdagens 
priser. Omräkning av priser i utländsk valuta ska ske till balansdagens kurs. Därutöver 
måste en bedömning av inkuransen ske och inkuranta varor skrivas ned (FAR 2006). 

2.5.3 Verkligt värde 
Verkliga värdet ska som grundregel anses vara nettoförsäljningsvärdet. I vissa fall kan 
dock återanskaffningsvärdet användas som mått på verkligt värde (1976:125, BFL). 
Med verkligt värde, som användes vid värdering av omsättningstillgångar, avses 
försäljningsvärdet efter eventuella avdrag för beräknade försäljningskostnader. Då 
speciella skäl föreligger får det verkliga värdet fastställas till återanskaffningsvärde 
och i så fall med avdrag för inkurans. Förutsatt att det är förenligt med god 
redovisningssed och att kravet för rättvisande bild uppfylles. Sådana speciella skäl kan 
ha sin bas i att tillgångens anskaffning eller omständighet som rör företaget eller den 
bransch som företaget har samhörighet till (Westermark, 1996). 

2.5.4 Lägsta värdets princip (LVP) 
Den grundläggande regeln för varulagervärdering är att använda sig av lägsta värdets 
princip (BFN 2000:3). Detta medför att företagen vid värderingstillfället måste värdera 
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samtliga omsättningstillgångar till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet som 
nettoförsäljningsvärdet/verkligt värde, för att kunna besluta om till vilket pris 
varulagret ska värderas. Med nettoförsäljningsvärdet menas det pris som företaget 
skulle kunna få vid en försäljning under normala förhållanden. Det betyder inte att det 
är ett marknadsvärde utan det är ett företagsspecifikt värde, som bedöms utifrån hur 
mycket man skulle kunna få vid en eventuell försäljning. Från detta eventuella 
försäljningspris ska man dra av de kostnader som inte kan undvikas vid försäljningen, 
t.ex. utgifter för agentprovisioner och rabatter (Nytt från revisorn 6/7 2005). Som 
huvudregel ska värdering enligt LVP ske post för post, men om svårigheter till 
individuell värdering föreligger är kollektiv värdering tillåten (FAR 2005). 

2.5.5 Först-in-först-ut (FIFU)  
FIFU-principen innebär att man antar att de varor som köpts in först även säljs först, 
dvs. de varor som köpts in sist är de som ligger kvar på lagerhyllorna. Enligt ÅRL ska 
anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar beräknas med hjälp av FIFU-
principen, vägda genomsnittspriser eller annan liknande princip. Det vägda 
genomsnittspriset beräknas genom att lagret delas in i olika partier och värdet beräknas 
på basis av olika partiers storlek och pris. Denna princip kan användas när det finns 
praktiska svårigheter att hantera FIFU-principen. Vad ”annan liknande princip” 
innebär klarlägger inte ÅRL (Thomasson et al., 2003). 

2.5.6 Inkurans 
Anledningen till inkurans eller mer specifikt så kallad övertalighetsinkurans anges 
emellanåt vara en särskild anledning till att varulagret är värderat till ett belopp som 
understiger både anskaffningskostnaden och tillverkningskostnaden. BFL benämner 
inkurans endast i anknytning med värdering till återanskaffningsvärde. Hos många 
företag har dock ordet inkurans fått en varierande innebörd. Ursprungligen var 
definitionen av ordet inkurans att reducera anskaffningsvärdet till det värde som 
beräknas kunna realiseras av lagertillgångarna. Exempel på hänsyn till att inkurans kan 
komma till följd är att en vara blivit omodern (t.ex. i klädhandeln), skadad eller annat 
skäl till osäljbarhet och att varan därmed måste prisreduceras mot kunden. Med andra 
ord är det således en primär försäljningsprisfråga. Vid tillämpning av lägsta värdets 
princip följer att företaget skriver ner sina tillgångar till nettoförsäljningsvärdet ett år 
och följer det även följande åren. Innan uppkomsten av ÅRL var det tillåtet att låta det 
lägre värdet ligga kvar och därmed blev tillgångarna medvetet undervärderade 
(Westermark, 1996). 
 
Redovisningstermen övertalighetsinkurans finns inte i den internationella 
redovisningsnormgivningen, utan det framgår ur det svenska synsättet som har sin 
princip på renodlad övertalighetsinkurans. Man anser utifrån det vardagliga 
språkbruket att övertalighetsinkurans föreligger om företaget har många artiklar i lager 
som man inte kan räkna med att få avsättning till fullt pris. De internationella 
redovisningsrekommendationerna påtalar inte inkurans utan behandlar andra skäl till 
nedskrivning under anskaffningsvärdet såsom att varorna är skadade, helt eller delvis 
föråldrade, att försäljningspriserna drastiskt har sjunkit, att de beräknade kostnaderna 
för färdigställandet har ökat och att genomförandet av försäljningen har ökat i kostnad 
(Westermark, 1996).  
 
BFL påtalar inkuransavdraget som en post som endast kommer ifråga om värderingen 
görs till återanskaffningsvärde. Är värderingen gjord till verkligt värde har 
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utgångspunkten gjorts med beaktning av inkurans, då den är konstruerad med 
begreppsmässigt försäljningsvärde i det skick som varorna existerar. BFL öppnar även 
andra möjligheter till värdering i 14 § 2:a stycket ”till annat värde som är förenligt 
med god redovisningssed” (Westermark, 1996, s 174).  
 
Enligt praxis är det vanligt att lagrets värde i balansräkningen minskas med 
skattemässigt tillåtet inkuransavdrag även om detta är högre än bedömd verklig 
inkurans. Detta eftersom inkuransbedömningen ofta är förknippad med osäkerhet. 
Redovisningen bör då kunna tillåtas under förutsättning att avvikelsen inte påverkar 
bedömningen av företagets resultat och ställningen från värderingen enligt lägsta 
värdets princip (Westermark, 1996). Inkomstskattelagen (1999:1229) 4 § medger att 
varulagret får tas upp till lägst 97 % av lagertillgångarnas sammanlagda 
anskaffningsvärde. Detta gäller dock inte lager i form av fastigheter och liknande 
tillgångar, aktier, obligationer, lånefodringar och liknande tillgångar, elcertifikat samt 
utsläppsrätter (IL 2004:1332). 

2.6 Kontrollbalansräkning 
Enligt ABL kap 13 12-13 § (FAR 2005) ska styrelsen upprätta en 
kontrollbalansräkning (KBR) och låta denna granskas av revisorn. Detta ska göras när 
det finns skäl till att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet till 
hälften eller när det visat sig att bolaget lider brist på utmätningsbara tillgångar vid 
verkställandet enligt 4 kap i utsökningsbalken. Syftet med KBR enligt FARs (2005) 
vägledning är att driva verksamheten vidare. Vid upprättandet får avsteg göras från 
redovisningsprinciperna.  
 
Enligt Oppenheimer, Blomberg, Nilsson & Reiner (2003) behöver inte ÅRLs allmänna 
försiktighet i form av redovisningsregler beaktas vid upprättandet av KBR. Tillägg får 
göras för eventuellt mervärde som uppkommer om redovisning görs enligt alternativ 
metod inom ramen för god redovisningssed och reglerna för KBR. Justeringar i KBR 
på tillgångar och skulder får enligt lagens regler justeras på följande sätt: 
 

• Tillgångar och skulder får tas upp till andra värden än i ordinarie balansräkning 
om värderingen är förenlig med god redovisningssed 

• Samtliga tillgångar får värderas till nettoförsäljningsvärde 
• Statliga villkorslån behöver inte redovisas 
• Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, 

under förutsättning att en skatteskuld kan förutses 
 
När KBR är justerad och granskad av revisorn ska den enligt lagen undertecknas av 
”styrelsen”, dvs. minst hälften av ledamöterna (Oppenheimer et al., 2003). 

2.7 Konkurs 
Att någon ”gått i konkurs” är inte ovanligt att man använder i dagligt tal, men vad som 
egentligen menas är att någon har försatts i konkurs (Höök, 2005). Det används flera 
olika begrepp när ett företag går mot konkurs. Det sägs att företag är på obestånd, 
insolvens, illikviditet och insufficiens, men orden har olika betydelse. Att ett företag 
har hamnat i obestånd betyder att de har oförmåga att betala sina förfallna skulder och 
att denna oförmåga inte är tillfällig. Insolvens är ett annat ord för obestånd. Insolvens 
som inte reds ut kan leda till betalningsinställelse, ackord eller konkurs. Illikviditet 
menas att företaget inte omedelbart har pengar att betala sina förfallna skulder. Om 
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företaget skulle ha större skulder än tillgångar säger man att företaget är insufficient. 
Skulle ett företag hamna i problem och då i form av illikviditet och/eller insufficiens 
behöver det inte vara på obestånd. För att kunna sätta ett företag i konkurs måste det 
vara på obestånd. Det kan vara svårt att bedöma om ett företag är på obestånd eller ej. 
Ibland kan det vara flera faktorer samtidigt som gör att ett företag hamnar i obestånd 
(Lundén & Svensson, 1995). 

2.7.1 Konkurslagen  
Det finns åtskilliga lagar vid sidan om konkurslagen som har stor betydelse för 
konkurssituationens tillämpning. De som har stort värde att nämnas är förmånslagen 
(1970:979) och lönegarantilagen (1992:497) med vissa därtill anknutna författningar 
och även lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) samt skuldsaneringslagen 
(1994:3349). Det finns bestämmelser om konkurser spridda även på andra håll inom 
lagstiftningen. I nuvarande konkurslag kan man finna spår ända från 1862 års 
konkurslag, dock har lagen ändrats ett antal gånger under tidens gång. Lagstiftningen 
har som syfte att genom olika regler förebygga att en borgenär ska kunna skaffa sig 
förtur på gäldenärernas tillgångar. Då återvinningslagen gäller vid konkurs, kan det bli 
så att borgenären får betala tillbaka pengarna till konkursboet. Detta gör att samtliga 
borgenärer har samma möjlighet att få in betalning för sina fordringar. Det tryggar 
även de borgenärer som har att göra med gäldenärer som försöker vara illojala och 
verkligen anstränger sig för att göra sina tillgångar otillgängliga (Welamsson & 
Mellqvist, 2003). 
 
I KL 7 kap 8 § andra stycket har det föreskrivits att förvaltaren har till uppgift vid 
avyttring av en gäldenärs rörelse inte bara bör beakta en borgenärs intresse av 
verksamheten utan även de anställda och det allmännas gemensamma intresse av 
bolaget. Genom att konkursförvaltaren tar över förvaltningen av konkursboet förlorar 
gäldenären förfogandet över förmögenhetsmassan. De eventuella tillgångar som finns 
och ingår i konkursboet ska förvandlas till pengar och utdelas till borgenärerna 
(Welamsson & Mellqvist, 2003). 
 
När en fysisk person har blivit försatt i konkurs har de i princip kvar ansvaret för de 
skulder som inte betalats i konkursen. En juridisk person som har försatts i konkurs 
som avslutas utan något överskott, är skulden emellertid upplöst och därmed blir 
konkursen avslutad. I vissa fall återkallar borgenären sin konkursansökan, då hotet om 
konkurs visar sig vara overksam och om det anses att man inte kan räkna med någon 
utdelning (Welamsson & Mellqvist, 2003). 

2.7.2 Förvaltarberättelse 
Konkursförvaltaren har till uppgift att snarast och senast sex månader efter 
konkursbeslutat upprätta en skriftlig förvaltarberättelse över boets tillstånd, 
tillgångar/skulder samt om orsakerna till obeståndet. I de fall det är möjligt ska det 
anges tidpunkt för när obeståndet inträffat och detta ska göras så fort det kan utrönas 
(KL 7 kap 15 §). 
 
I förvaltarberättelsen, enligt Oppenheimer et al. (2003) ska följande punkter kunna 
utläsas: 

1. Sammanfattning av konkursbouppteckningens siffror 
2. En historisk beskrivning av gäldenärens ekonomiska verksamhet 
3. En redogörelse över orsakerna till obeståndet 
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4. Ett ställningstagande till om gäldenären har följt de regler som ABL 
föreskriver i 13 kap 9 § om tvångslikvidation och kontrollbalansräkning 13 kap  
13 § 

5. Uppgifter om hur bokföringen varit ordnad 
6. Om olovlig utdelning har ägt rum utifrån gällande ABL 12 kap 1-2 § 
7. Om gäldenären eller företagets företrädare har gjort sig skyldig till något brott 

och om näringsförbud kan vara befogat 
8. Om gäldenären har gjort sig skyldig till affärsuppgörelser som kan bli 

anledning till att återvinning måste ske 
 
Om särskilda skäl föreligger till att konkursen inte kan avslutas inom sex månader kan 
konkursförvaltaren få anstånd med att avlämna berättelsen. I de fallen måste för-
valtaren komma in med en halvårsberättelse som visar på vilka in- och utbetalningar 
som har skett i konkursboet. I halvårsberättelse ska förvaltaren redogöra varför kon-
kursen inte kunnat avslutas samt vad som återstår att göras (Oppenheimer et al., 2003).   

2.7.3 Ackord 
En nedsättning av gäldenärernas skulder brukar kallas ackord. Det finns två typer av 
ackord, en helt frivillig och formlös överenskommelse mellan specifik gäldenär och 
borgenär, eller ett lagreglerat offentlig ackord, där samtliga borgenärer tvingas skriva 
ned skulderna. Den frivilliga formen av ackord brukar kallas för underhandsackord. 
Detta förfarande påminner om en frivillig sanering för privatpersoner och fungerar på 
ett likartat sätt. Den andra typen av ackord är en möjlighet för tingsrätten att besluta 
om lagreglerade offentligt ackord eller tvångsackord. I detta fall skrivs borgenärens 
fodringar ned med en viss procent och är tvingande p.g.a. att tingsrätten har beviljat en 
rekonstruktion av bolaget. Denna typ av ackorduppgörelse omfattar samtliga 
oprioriterade fodringar och efter amorteringstiden är skulderna slutligen reglerade. 
Företagsrekonstruktion kan hjälpa ett företag som har hamnat i betalningssvårigheter. 
Det kan hjälpa till att undvika att företaget försätts i konkurs. Den vanligaste formen 
av ackord innebär att borgenärernas fordringar sätts ned med en viss angiven procent. 
Underhandsackord är ganska vanligt medan tvångsackord är mer sällsynt (Lundén & 
Svensson, 1995).  

2.7.4 Bouppteckning och värdering 
Under den inledande fasen av en konkurs samlar konkursförvaltaren in information 
som sedan används för att upprätta en konkursbouppteckning. I denna handling görs 
en redovisning med noggranna uppskattningar av värden på tillgångarna och skulder-
na. Värderingen av tillgångarna i bouppteckningen baseras dels på värderingar gjorda 
av värderingsmän, dels på konkursförvaltarens bedömning som ofta är gjord i samråd 
med ställföreträdaren eller på utfallet av realiseringen (Oppenheimer et al., 2003). 

2.7.5 Realisation/Försäljning 
Huvudregeln för konkursboets egendom är att den ska säljas så snart som möjligt och 
omvandla boets tillgångar till likvida medel. Om gäldenären förfrågat om 
ackordförslag får i regel inte egendomen i boet säljas förrän ackordsfrågan har 
avklarats. Undantagsvis får försäljning ske om egendomen är utsatt för förskämning, 
hastigt faller i värde eller blir kostsam att vårda (Höök, 2005). 
 
Vid försäljning ska det tydliggöras att varken lös eller fast egendom får lov att säljas 
till konkursgäldenären eller närstående enligt KL 4 kap 3 §. Detta utan att 
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försäljningen har föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande (Höök, 2005).  
Konkursförvaltaren kan åstadkomma exekutiv försäljning av fast egendom, förutsatt 
att föregående har fullföljts. Om exekutiv försäljning väljs av konkursförvaltaren 
gäller det att ordningen som föreskrivs i utsökningsbalken följs. I normala fall innebär 
försäljningen en exekutiv auktion (Welamson & Mellqvist, 2003). 
 
Tillvägagångssättet vid utförsäljning av lös egendom är till viss del beroende av om 
borgenärerna har särskild förmånsrätt i egendom eller inte. Försäljning av lös egendom 
ska ske på auktion eller i den ordning som förvaltaren finner vara den mest 
fördelaktiga för boets räkning (Welamson & Mellqvist, 2003). Författarna menar att, 
”En realisation av tillgångarna inom konkursförfarandets ram sker inte sällan till 
underpris” (2003, s. 18). Vilket i princip betyder att försäljningen inte inbringar mer 
än fordringens nominella belopp. 

2.8 Sammanfattning 
Syftet med extern redovisning är att förmedla information om företagets ekonomi till 
olika användare. Användarnas informationsbehov har varit utgångspunkt för de 
kvalitativa egenskaper som formulerats för redovisningens utformning. Den primära 
egenskapen är att redovisningen ska vara relevant. Andra kvalitativa egenskaper är 
tillförlitlighet och jämförbarhet (Smith, 2006). 
 
Redovisningens principer definierar innehållet i resultat- och balansräkning. I ÅRL 
redogörs för ett antal olika redovisningsprinciper som kan beaktas i företagets 
redovisning, men enligt ÅRL är det tillåtet att även använda sig av andra principer. 
Företaget är tvunget att göra överväganden när det gäller de urval och tillämpningar 
som principerna föreskriver. Detta för att det enskilda företaget ska tillämpa de bäst 
lämpade och korrekta principerna för sitt ekonomiska läge, resultat och verksamhet 
(Westermark 1996). 
 
Värdering av varulager anses allmänt som svårt och posten varulager i 
balansräkningen kan vara svårbedömd för företaget, företagets revisor och övriga 
intressenter (Westermark, 1996). För att kontrollera lagrets existens kan företaget göra 
en lagerinventering en gång om året och därigenom erhålla en korrekt 
lageravstämning. Det finns idag inga krav i redovisningslagstiftningen på att en 
inventering måste göras, men inventering av varulager föreskrivs dock enligt 
skattelagstiftningen (Nytt från revisorn 6/7 2005). 
 
När ett företag kommer på obestånd och detta inte är tillfälligt kan en konkurs vara 
nära förestående (Lundén & Svensson, 1995).  För att det ska finnas en möjlighet till 
att borgenärerna ska få sina pengar, ska konkursförvaltaren se till att konkursboets 
egendom så snart som möjligt säljs och förvandlas till likvida medel (Welamson & 
Mellqvist, 2003). Värderingen av tillgångarna i bouppteckningen baseras dels på 
värderingar gjorda av värderingsmän, dels på konkursförvaltarens bedömning som ofta 
är gjord i samråd med ställföreträdaren eller på utfallet av realiseringen (Oppenheimer 
et al., 2003). Tillvägagångssättet vid försäljning av varulager, vilket betraktas som lös 
egendom, kan vara auktion eller i den ordning som förvaltaren anser vara det 
fördelaktigaste ur boets synpunkt (Welamson & Mellqvist, 2003). 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som hela undersökningen bygger på.  Vi beskriver 
och motiverar val av forskningsansats, tillvägagångssätt och även möjliga problem 
som funnits med den metod vi använt oss av samt de problem som har uppdagats 
under arbetets gång. 

3.1 Forskningsansats 
När vi startade vår undersökning visste vi inte om vi skulle angripa problemet 
kvalitativt eller kvantitativt.  Vi upptäckte också att det inte fanns mycket litteratur och 
forskning inom vårt problemområde. Därför valde vi att starta med en förstudie för att 
fylla den kunskapsluckan som fanns, för att sedan gå vidare med en huvudstudie för 
att besvara problemfrågan. Efter genomförd förstudie kunde vi konstatera att det inte 
var möjligt att besvara vår problemfråga med hjälp av en kvantitativ metod, således 
valdes den kvalitativa metoden. 
 
En forskningsundersökning kan vara av antingen kvantitativ eller kvalitativ karaktär. 
Beteckningarna syftar på hur den insamlade informationen väljs att genereras, 
bearbetas, och analyseras (Patel & Davidsson, 2003). En kvantitativ metod används 
när syftet med en undersökning är att mäta hur mycket som finns av något, dvs. 
fastställa en kvantitet. Det kan handla om hur mycket av en kvalitet en viss företeelse 
har, t.ex. lönestatistik för en viss yrkeskategori. Den kvalitativa metoden ger kunskap 
om vilka kvaliteter en företeelse har, och syftet är att finna de kvaliteter som 
tillsammans karakteriserar företeelsen ifråga (Eneroth, 1984).  
 
När det finns större luckor i kunskapen inom ämnesområdet som ska undersökas 
används en explorativ eller utforskande undersökning (Patel & Davidson, 2003). I vårt 
fall var det bristen på såväl kunskap som forskning inom konkurser och 
värderingsproblematiken kring desamma, som gjorde att såväl för- som huvudstudie 
kom att bli av explorativ undersökning. 
 
Vid en undersökning av explorativ typ behövs en metod som kan få fram många 
nyanser och där man vanligtvis koncentrerar sig på några få undersökningsenheter. För 
en sådan metod är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ ansats (Jacobsen, 
2002). Vi valde en kvalitativ metod dels eftersom förstudien visat att kvantitativ metod 
inte skulle ge tillräckligt bra svar och eftersom vi behövde gå på djupet med vår 
problemställning. Det var inte möjligt att skapa en bild över värderingsproblematiken 
genom att gå igenom ett stort antal årsredovisningar och förvaltarberättelser eftersom 
informationen i dessa handlingar är för knapphändig och ger inga uttömmande svar. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Det finns olika sätt att samla in information vid en undersökning. Vi har valt att samla 
in såväl primär- som sekundärdata i vår studie. Primärdata är den data som 
undersökaren själv samlar in direkt från den primära informationskällan. Det innebär 
att dessa data samlas in för första gången. Det är en skräddarsydd datainsamling för en 
speciell problemställning som sker genom intervju, observation eller frågeformulär. 
Sekundärdata är sådana data som redan finns tillgänglig och har samlats in tidigare, 
oftast för något annat ändamål (Jacobsen, 2002).  
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3.2.1 Litteraturstudie/Sekundärdata 
Vi började vår informationsinsamling med att samla in sekundärdata i form av studier 
av befintlig litteratur, facktidskrifter och forskning på området. Vi utnyttjade 
sökmotorer som Eniro, Yahoo och Google för att söka generellt på Internet. Sökord 
som användes var: värdering, varulager, lager, varulagervärdering, redovisning, 
konkurs, obestånd, förvaltarberättelse, tillgång, omsättningstillgång och deras engelska 
motsvarigheter. Kombinationer av de olika sökorden har även använts.  
 
För att hitta forskning inom ämnesområdet har sökning gjorts bland licentiat-, 
doktorsavhandlingar och övrig forskning på Luleå Tekniska Universitet, 
Handelshögskolan i Göteborg, Stockholms Universitet och i databaserna Emerald och 
ABI samt med hjälp av de tidigare nämnda generella sökmotorerna på Internet. Vi fick 
en hel del träffar men tyvärr hittade vi inget som kunde ge något relevant bidrag till 
vår studie. Det vi fann var forskning som berörde andra länder såsom USA och 
England. Då vår uppsats endast behandlar små företag i Sverige fann vi ingen relevans 
i att ta med något av detta. 
 
En utmärkt källa till att hitta litteratur visade sig vara källförteckningar i andra 
uppsatser. För att finna litteraturen på bibliotek användes bibliotekskatalogerna Libris 
och Lovisa. Under denna initiala litteraturgenomgång visade det sig att det inte fanns 
så mycket tidigare forskning inom det valda problemområdet varvid vi bestämde oss 
för att dela upp undersökningen i två delar, en förstudie och en huvudstudie. Syftet 
med detta var att under förstudien fylla ut den kunskapslucka som funnits i ett tidigt 
skede av litteraturstudierna, för att sedan under huvudstudien kunna fokusera på själva 
problemfrågan.  

3.2.2 Förstudie 
Förstudien inleddes med några inledande intervjuer på Kronofogdemyndigheten samt 
tingsrätten där den grundläggande kunskapen om konkurser införskaffades. Därefter 
beställde vi ett tiotal förvaltarberättelser från Kronofogdemyndigheterna i Växjö 
respektive Göteborg eftersom vi hade en idé om att kunna använda dessa tillsammans 
med bolagens årsredovisningar för att kunna lösa problemfrågan. 
Förvaltarberättelserna valdes ut slumpmässigt bland små aktiebolag. Vår definition av 
små aktiebolag för den här studien var bolag med mindre än tio anställda. 
 
Under granskningen av förvaltarberättelserna avgränsades problemformuleringen till 
att omfatta omsättningstillgången, varulager, varefter endast tre konkurser återstod att 
fördjupa sig i. Det var endast dessa tre konkursbon som hade något lager över- 
huvudtaget. Därefter gick vi in på företagsfakta via biblioteket på Högskolan i 
Halmstad och letade upp dessa bolags årsredovisningar för att kunna göra en 
jämförelse mellan lagervärderingarna. Under studien av dessa dokument visade det sig 
att det som gick att få ut av förvaltarberättelsen i det här sammanhanget var begränsat 
till det belopp som varulagret var värderat till. I årsredovisningen fanns också 
uppgifter om vilket belopp varulagret var värderat till, värderingsprincip som använts 
och om eventuella inkuransavdrag. Ytterligare konkursbons årsredovisningar 
granskades men gav samma resultat. 
 
Det visade sig alltså att förvaltarberättelserna och årsredovisningarna inte kunde ge 
tillräckligt med information för att besvara vår problemfråga. Detta p.g.a. att 
informationen endast innehöll absoluta tal och ingen information om hur värderingen 
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hade gjorts i konkursboet. Däremot kunde informationen som införskaffades under 
litteraturstudier och förstudie ligga till grund för intervjuer i själva 
huvudundersökningen.  

3.2.3 Urval av respondenter 
För att kunna besvara problemfrågan valde vi att intervjua tre personer. En revisor, 
som spelar en stor roll för företagen vid värdering av varulager. En konkursförvaltare, 
eftersom denne har en avgörande roll vid hantering av konkurser och kan påverka hur 
ett varulager värderas i konkursboet. Det är konkursförvaltarens ansvar att omvandla 
konkursboets tillgångar till likvida medel för betalning av gäldenärens skulder. En 
ekonom på Kronofogdemyndigheten, eftersom det är en statlig instans som sköter 
tillsynen över konkurser.  
 
Anledningen till att vi valde dessa tre personer var att de är knutna till 
problemställningen ur tre olika perspektiv, och på så sätt kunde vi se huruvida de var 
samstämmiga eller inte. Vi valde en person från vardera kategori eftersom vår 
bedömning var att det inte skulle tillföra vår undersökning något med ytterligare 
personer. Vår målsättning med intervjuerna var att få ut så mycket relevant 
information av respondenterna som möjligt. För att lyckas med detta valde vi 
respondenter med stora kunskaper inom ämnesområdet (Patel & Davidsson, 2003), var 
och en från sitt perspektiv. För att hitta rätt personer använde vi oss av kontakter på 
Kronofogdemyndigheten i Växjö och rekommendationer från medarbetare på SET 
Revisionsbyrå i Göteborg. 

3.2.4 Huvudstudie 
Huvudstudien bestod, som tidigare sagts, av intervjuer med en ekonom på 
Kronofogdemyndigheten, en revisor samt en konkursförvaltare. De två första 
intervjuerna utfördes som personliga intervjuer hos Kronofogdemyndigheten och hos 
en revisor. Intervjun med Kronofogdemyndigheten utfördes av en person, medan 
revisorn av två personer. Den konkursförvaltare vi kom i kontakt med hade inte 
möjlighet att ställa upp med en personlig intervju utan svarade på våra frågor via e-
post, vilka därefter följdes upp via telefon. Det var av praktiska skäl som samtliga tre 
intervjuer genomfördes på olika sätt. 
 
Inför intervjuerna skapades en speciell intervjumall, bestående av ett antal öppna 
frågor, vilka bringade möjligheter för följdfrågor, se bilaga 1. Intervjumallen 
framställdes med hjälp av den kunskap som byggdes upp under litteratur- och 
förstudie. Intervjumallen delades in i fem olika områden: Företagens redovisning 
innan konkurs, Företagens varulager innan konkurs, Tiden mellan senaste årsbokslut 
och konkurs, Konkursboet och Realisation. Respondenterna kontaktades per telefon 
och frågorna skickades därefter ut till berörda personer i förväg, för att de skulle kunna 
förbereda sig inför intervjun.  

3.2.5 Dataanalys  
För att analysera vår empiri skrev vi ner intervjun i beskrivande text, direkt efter 
intervjutillfället, utifrån de minnesanteckningar som hade gjorts. Vi sorterade in texten 
under de fem områden som definierats vid skapandet av intervjumallen. Därefter 
påbörjades analysen med att skrivas ner i stolpform under respektive område. Utifrån 
stolparna beskrevs och jämfördes sedan de olika respondenternas svar. Med hänsyn 
därtill jämfördes teorin med intervjusvaren för de olika områdena. 
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3.3 Metodproblem 
Hur goda är våra slutsatser? För att de ska vara så bra som möjligt har vi försökt att 
minimera de problem som har med giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) 
att göra. En kritisk granskning måste göras för att kunna bedöma om slutsatserna är 
giltiga (Jacobsen, 2002). 

3.3.1 Källkritik 
Under litteraturstudierna har vi använt oss av litteratur inom företagsekonomi och 
juridik som behandlar redovisning, värdering och konkurs. Innehålls- och 
kvalitetsmässigt håller den använda litteraturen en kvalitet motsvarande kurslitteratur 
lägst på A-nivå.  
 
Vi har även använt oss av artiklar från tidskrifterna Balans och Nytt från revisorn, 
båda utgivna på FAR Förlag. Balans är en ”Tidskrift för fri och obunden debatt om 
redovisning och revision från FAR” och ”Nytt från revisorn är en nyhetstidning för 
företag och företagare med kortfattad och lättläst information om skatter, redovisning, 
affärsrätt och andra företagsaktuella frågor”. Trots att båda tidningarna har ett högt 
anseende har vi varit uppmärksamma på att författarna kan ha vinklat informationen. 

3.3.2 Validitet 
Validitet innebär att vi undersöker det vi verkligen avser att undersöka (Patel & 
Davidson). För att säkerställa validiteten har det vid urvalet av respondenter noggrant 
beaktats att dessa besitter rätt kompetens och erfarenhet.  

3.3.3 Reliabilitet 
God reliabilitet innebär att vi gör undersökningen på ett tillförlitligt sätt (Patel & 
Davidson). Den intervjumetod vi har använt oss av har av praktiska skäl inte varit 
enhetlig. Vi har i undersökningen använt oss av två personliga intervjuer och en e-
post/telefonintervju. Dessutom har de personliga intervjuerna gjorts av olika personer, 
en person gjorde den ena själv och två personer gjorde den andra tillsammans. För att 
hindra att detta skulle minska reliabiliteten har dessa intervjuer först skrivits ner 
snarast efter intervjutillfället och därefter följts upp med respondenterna via e-post och 
telefon.  
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4 Empiri förstudie 
I detta kapitel presenteras empirins förstudie som genomfördes för att inhämta 
kunskaper inom konkurser och deras förlopp vilket gjordes med Göteborgs tingsrätt 
och Kronfogdemyndigheten i Växjö.  

4.1 Göteborgs tingsrätt 
En intervju hölls den 14 februari 2006 med domstolssekreterare Margareta Danielsson 
på Göteborgs tingsrätt. Syftet med intervjun var att få en beskrivning av 
konkursförloppet, vilket ledde till en redogörelse i 13 steg. 
 
Konkursförloppet 

1. Konkursansökan skickas till tingsrätten av borgenären eller av gäldenären 
själv. Själva ansökan ska innehålla skuldbeloppet till dags datum och vara 
undertecknad av samtliga behöriga firmatecknare i gäldenärens bolag samt av 
fordringsägaren. Därefter prövas obeståndet hos tingsrätten. För att ansökan 
ska behandlas får det inte råda några oklarheter i det förfallna skuldebeloppet. 
Borgenären ska även ha skickat en betalningsanmaning till kunden, med ca en 
veckas betalningsfrist. Om det råder tveksamheter kan detta leda till tvistemåls 
rättegång.  

2. Det finns vissa presumtionsregler för insolvens. Dessa finns upptagna i KL 2 
kap 7 § - 9 §. 

3. Om ett bolag försätter ett annat bolag i konkurs, ska en notarie kontrollera att 
rätt personer har skrivit under konkursansökan. Uppgifterna ska stämmas av 
mot gällande registreringsbevis och ett registreringsbevis på motparten ska 
bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än en månad. Till 
konkursansökan ska det bifogas underlag beträffande fordran. 

4. Fristdag, det blir det oftast den dag konkursansökan inkommer. Fristdagen har 
stor betydelse vid återvinningssammanhang. Beslut om konkurs medges av 
tingsrättens domare. Därefter kallas det till förhandling. Där språkas om 
skulden kan betalas. Om skulden kan betalas föreligger inget obestånd.  

5. Beviljas konkurs infaller detta samma dag som förhandling hålles. I vissa fall 
kan uppskov medges med ca en vecka. Denna överenskommelse verkställs 
mellan sökanden och rätten. Beslutet kan dock överklagas. Normalfallet på 
Göteborgs tingsrätt är att inga tveksamheter råder utan en förhandling övergår 
direkt till konkurs. 

6. Vid tingsrättsförhandling utses en konkursförvaltare som har till uppgift att 
företräda konkursboet. Därefter publicerar tingsrätten en kungörelse i tidningen 
och i den ska det framgå tidpunkt för edgångssammanträdet. 

7. Konkursförvaltaren har sex veckor på sig att upprätta och lämna in en 
bouppteckning till tingsrätten. Under denna tid ska konkursförvaltaren ha 
erhållit bokföringsmaterialet från gäldenären. Gäldenären är skyldig att uppge 
vilka tillgångar samt skulder som finns i bolaget. Konkursförvaltaren har till 
uppgift att upprätta en förteckning över de förmånstagare som finns i boet och 
ordnar dem enligt gällande förmånsregler.   

8. Om bolaget är i besittning av personal ska konkursförvaltaren även se till att 
personalen blir informerad om att bolaget är försatt i konkurs. 

9. Vid början av konkursen framställer konkursförvaltaren en speciell 
promemoria för att ge en allmän information om bolagets storlek samt antalet 
anställda till tillsynsmyndigheten. Därefter upprättar konkursförvaltaren 
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snarast en bouppteckning över boets tillgångar, vilket gäldenären ska 
underrätta konkursförvaltaren om. 

10. Konkursbouppteckningen ska skickas till tillsynsmyndigheten och 
konkursdomstolen en vecka innan edgångsammanträde. Gäldenären ska vid 
sammanträde gå ed på att uppgifterna är riktigt sammanställda. Det kan även 
vara personer som har god kännedom om företaget som avger ed. Detta har då 
konkursförvaltaren begärt särskilt enligt KL 6 kap 5 §. Eftersom denna person 
blivit kallad under denna paragraf måste personen ifråga infinna sig i rätten och 
vittna under ed om bolagets tillgångar och skulder. Denna person är då skyldig 
att meddela om något ska justeras, genom att lägga till eller ta bort något från 
bouppteckningen. 

11. Konkursförvaltaren upprättar en förvaltarberättelse och kontaktar 
tillsynsmyndigheten om inte allt material är framtaget p.g.a. att inte gått att 
komma i kontakt med styrelsen.  

12. Vid slutredovisning inkommer konkursförvaltaren med en arvodesräkning och 
eventuellt utdelningsförslag. Om inga medel finns att tillgå avskrivs konkursen 
enligt KL 10 kap 1 §.  

13. Tillägg i KL 10 kap 2 §, om konkursförvaltaren ej kommit i kontakt med 
företrädarna, ska konkursförvaltaren inom sex månader se till att konkursen 
blir avslutad annars måste en halvårsberättelse avges. Denna halvårsberättelse 
ska överlämnas varje halvår till tingsrätten tills konkursen är avslutad. 
Uppskov kan medges om det är svårt att komma i kontakt med företrädarna i 
bolaget. Halvårsberättelsen ska innehålla vilka in- och utbetalningar som har 
skett i bolaget.   

4.2 Kronofogdemyndigheten 
En telefonintervju hölls den 19 januari 2006 med ekonom Per-Olof Lindh på 
Kronofogdemyndigheten i Växjö. Lindh gav en beskrivning av konkurser ur 
Kronofogdemyndighetens perspektiv. 
 
Vanligast är att ägarna själva lämnar in ansökan om konkurs. Detta kan vara på eget 
initiativ eller efter påpekande från banken. Det är inte ovanligt att staten lämnar in 
ansökan. Det kan vara allt från skatt, källskatt osv. Har bolaget inte betalat källskatt på 
lönerna är detta ett ekonomiskt brott. 
   
Orsakerna till konkurs kan enligt Lindh vara flera olika situationer. Det vanligaste är 
att småföretag saknar kompetens och kunskap inom ekonomi, men den största orsaken 
är att ledarskapet i bolaget inte är tillräckligt. Det är inte heller ovanligt att bolaget 
saknar en controllerfunktion som har kontroll på produkternas täckningsbidrag. Ofta 
tror ledningen att alla produkter går lika bra och därför kan en produkt dra ner 
verksamheten som helhet. En annan orsak till att flera företag går i konkurs kan vara 
att en kund flyttar från orten eller avvecklar sin verksamhet. Detta gör att flera 
underleverantörer och legotillverkare förlorar sin största kund och får svårt att 
överleva. 
 
När ett företag går i konkurs delas de in i två olika skiften, före konkurs 
konkursbolaget och efter konkurs kallas det konkursbo. Konkursförvaltaren har till 
uppgift att bokföra i konkursboet samt undersöka när obeståndet kom tillstånd och när 
kontrollbalansräkning, i aktiebolag, borde ha upprättats. Det är svårt för revisorerna att 
uppfatta obeståndet om detta kommer i början av året och revisorerna gör granskning 
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och revision först när året är slut. Revisorerna har som uppgift att så fort de ser en 
tendens till obestånd poängtera och rekommendera bolaget till att upprätta 
kontrollbalansräkning. Det är även upp till konkursförvaltaren att se till att 
återvinningsfrågorna följs, dvs. att bolaget inte har gjort några stora utbetalningar före 
konkurs. Om detta är gjort ska konkursförvaltaren begära tillbaka pengarna för att 
sedan följa den prioriteringslista som lagen om förmånsrätt föreskriver. I och med 
denna förändring i lagen har bankerna ändrat taktik för hur de gör när de beviljar lån. 
Bankerna har inte längre förtur på egendomen utan får endast 55 % av tillgångarna när 
egendomen är såld.  
 
Om konkursförvaltaren misstänker brott lämnar de oftast bort redovisningen till en 
revisor, då det inte är många konkursförvaltare som har både jurist- och 
ekonomexamen. Kronofogdemyndigheten anmäler aldrig brott, men kan påpeka för 
konkursförvaltaren om det finns misstanke om detta. 
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5 Empiri huvudstudie 
I detta kapitel presenteras empirins huvudstudie som genomfördes med tre olika 
yrkesgrupper som handlägger de tre olika perspektiven som ett företag går igenom 
när det går i konkurs. Vi har utfört huvudstudiens empiri genom att hålla personliga 
intervjuer med en revisor och en ekonom på Kronofogdemyndigheten, samt en e-post 
intervju med telefonuppföljning med en konkursförvaltare. 

5.1 Revisor 
Vi höll, den 27 april 2006, en intervju med revisor Sven Svensson (fingerat) som är 
verksam vid revisionsbyrå Svensson & Svensson (fingerat), en av de fyra största 
revisionsbyråerna i Sverige. Svensson är auktoriserad revisor sedan 13 år och har varit 
verksam i branschen ca 20 år. Det lokala kontoret som han är verksam vid idag har ett 
30 tal anställda bestående av administrativ personal, redovisningskonsulter, revisorer 
och revisorsassistenter. 

5.1.1 Företagens redovisning innan konkurs  
Branschen har utvecklats en hel del under Svenssons yrkesverksamma tid, och det har 
blivit mycket mer formalia. En hel del har kommit från USA, där mycket fungerar bra 
men tyvärr har vi plockat hit ”avarterna” enligt Svensson. Felaktigheter i 
översättningen från engelskan har orsakat en hel del problem, anser Svensson. Nu har 
lagstiftningen anpassats och vi har ett ramverk att följa i Sverige. 
 
Hur bokföringen ser ut i svenska småföretag varierar i större utsträckning beroende på 
om det är enskilda firmor eller aktiebolag. I en enskild firma kan redovisningen vara 
väldigt summarisk medan den i aktiebolag kan vara helt acceptabel. Aktiebolag är mer 
styrda att rätta sig efter ABL och dess ramverk. I aktiebolag med upp till ett par 
anställda sköter ofta hustrun redovisningen för att hålla nere kostnaden, enligt 
Svensson. Bolag med 5-10 anställda har antingen lämnat ifrån sig redovisningen till en 
redovisningskonsult som då gör redovisning, bokslut och årsredovisning eller har 
bolaget någon som sköter bokföring och annan administration i företaget för att 
därefter lämna över redovisningen för att få hjälp med bokslut och årsredovisning.  
 
Revisorerna följer alltid upp nystartade verksamheter lite noggrannare för att se om de 
sköter skatter och avgifter på rätt sätt och om de har kontroll på verksamheten. 
Redovisningen är oftast acceptabel i dessa bolag. När ett företag börjar gå dåligt slutar 
man ofta att titta på sina rapporter och skickar inte heller över bokföringsmaterialet till 
revisorn. I de fallen får revisorerna börja jaga bolaget för att erhålla 
redovisningsinformation, och ibland kan det då vara för sent att rädda bolaget för att 
undvika en konkurs. De varningssignaler som revisorn ofta kontrollerar är om det 
finns likvida medel att betala skulderna med, ”ställningen på checkkontot är en bra 
signal” enligt Svensson. 

5.1.2 Företagens varulager innan konkurs 
Varulager värderas enligt bokföringslagen och god redovisningssed. Generellt används 
anskaffningsvärde med avdrag för inkurans vid varulagervärderingen. I detta pris ska 
även hemtagningskostnad inräknas, ofta enligt schablon. Vid beräkning av PIA 
(produkter i arbete) används nästan alltid kalkyler. Hyran ska fördelas på varje produkt 
sedan används ett MO- (materialomkostnads) och TO- (tillverkningsomkostnads) 
påslag enligt schablon. Dessa påslag har beräknats i en tidigare kalkyl. Kalkylerna får i 
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dagsläget ofta justeras p.g.a. de stora variationerna på elpriserna. Samtliga 
schablontillägg är företagsspecifika, dvs. de kan inte överföras till andra företag. 
 
Företag som har varit igång länge kan ha mycket gamla artiklar stående på hyllorna 
och detta räknas inte med i värderingen, således ingen inkurans. Det är dock inte 
ovanligt att det tas med om företaget börjar gå dåligt och då får revisorn gå in och 
stoppa detta förfarande. När ett företag fortsätter med samma produktion även om 
försäljningssiffrorna sjunker får vi ett övertalighetslager. Detta lager ska enligt 
revisorn skrivas ner om man inte kan se att försäljningen kommer att öka. 
 
För att få en rättvisande bild är det viktigt att samma redovisnings- och 
värderingsprinciper följs kontinuerligt, från år till år. Det ska vara rätt värderat, t.ex. 
tas inte öppnade förpackningar med i värderingen trots att det är tillåtet. Inför 
revisionen görs en revisionsplanering där bl.a. ett väsentlighetstal fastställs. Detta 
innebär att ett belopp bestäms med vilket bl.a. värderingen får variera i förhållande till 
”rätt värde”. Faktorer som påverkar väsentlighetstalets storlek är resultat/ställning, hur 
företaget är finansierat med lån eller eget kapital, dvs. om ägarna lånat in pengar i 
bolaget, enligt Svensson. 
 
Inventering är normalt sett inga problem men det kan finnas branscher där det är svårt, 
t.ex. en sportfiskeanläggning där varulager bl.a. består av fiskarna i dammen. 
Svensson menar då att det får göras en rimlighetsbedömning där hela företagsbilden 
beaktas såsom ställning, kalkyler mm vid värderingen. 

5.1.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
Under tiden mellan årsbokslut och konkursansökan upprättas kontrollbalansräkning. 
När denna upprättas förutsätter detta att företaget ska drivas vidare. I 
kontrollbalansräkningen får en uppvärdering göras till nettoförsäljningsvärde. 
Varulagret kan aldrig värderas ner, endast skrivas upp. 
 
Ett negativt resultat kan räddas med ett aktieägartillskott för att på så sätt få ett fortsatt 
kassaflöde. Då kan företaget drivas vidare och flödet upprätthållas. Revisorn kan 
hjälpa till med beräkningar till en likviditets- och försäljningsbudget vid behov, men 
det måste man ta ställning till från fall till fall. 

5.1.4 Konkursboet 
Konkursförvaltaren kan driva ett konkursbo vidare. Om så sker en längre tid kommer 
konkursförvaltaren att bli ansvarig för bl.a. löner. Detta sätter i praktiken en tidsgräns 
för försäljningen, dvs. det är i konkursförvaltarens intresse att sälja boet så snabbt som 
möjligt. Ett annat skäl till att realisera boets tillgångar snabbt är att saker har en 
tendens att försvinna ur ett konkursbo, ”folk tror att det är okey att plocka saker 
eftersom det är konkurs”, bedömer Svensson. 

5.1.5 Realisation 
Bankerna värderar ett konkursvarulager till max 20-30 % av det verkliga värdet 
eftersom det är vad de anser att man kan få ut. Konkursförvaltaren värderar till 
slaktvärdet. Bäst resultat erhålls om man kan sälja hela verksamheten enligt Svensson. 
 
Revisorn är helt bortkopplad efter att ett bolag gått i konkurs. I princip är det endast 
vid ekonomisk brottslighet som en revisor kan bli direkt inblandad, och då i form av 
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ett vittne. Det kan dock hända att en konkurrent till ett konkursbolag kan höra av sig 
till revisorn och göra förfrågningar om konkursboet. I sådana fall kan revisorn tipsa 
konkursförvaltaren om en presumtiv köpare. Det rör sig endast om att förmedla 
kontakten. 
 
Det är normalt att man vill avsluta konkursen så snabbt som möjligt. Detta för att få 
möjlighet att sätta igång en ny verksamhet. Det vanligaste är att en ny verksamhet 
startas från konkursen, en verksamhet försvinner sällan helt och hållet. Det är inte 
ovanligt att samma ägare startar ett nytt aktiebolag, köper upp konkursbolaget och 
driver det vidare. 
 
I Sverige ses oftast en konkurs som något förnedrande, ett misslyckande. I USA har 
man en helt annan syn på konkurser. Där bevisar konkursen att man har vågat satsa 
mera. Ägaren har genom konkursen blivit en erfarenhet rikare och en bättre företagare 
inför nästa projekt. 

5.2 Konkursförvaltare  
En första kontakt med Wistrand Advokatbyrå skedde med växeln där vi presenterade 
vårt ämne och blev hänvisade att tala med advokat Henrik Gallus. Han har utbildat sig 
i Lund på juristlinjen och har arbetat på Wistrand Advokatbyrå sedan 1999. Gallus 
arbetar delvis med obeståndsfrågor och som biträdande jurist. 

5.2.1 Företagens redovisning innan konkurs 
Bokföringen i företag som gått i konkurs varierar i stor grad. Ofta förekommer dock 
en viss eftersläpning beträffande bokföring av verifikat och diverse nedskrivningar. I 
bolag med stora lager kan man se en tendens till att delar av lagret är inkurant och bor-
de ha skrivits ner i bokföringen. Gallus har ingen uppfattning om några eventuella 
branschnyckeltal används när det gäller värdering av varulagret före en konkurs. 

5.2.2 Företagens varulager innan konkurs 
I företag som har gått i konkurs har varulagret värderats enligt bokföringslagen och 
god redovisningssed. Lagervärdering enligt lägsta värdets princip är rimlig i en 
”going-concern” anser Gallus. I de fall det kan konstateras att bolaget har 
likviditetsproblem och lagret består av varor som är svåra att avyttra måste naturligtvis 
en nedskrivning ske på något sätt, detta följer även av lagstiftningen. Vid de tillfällen 
lagret har varit för stort, ansåg Gallus att det vid attraktiva lager nästan alltid var 
utplockat innan konkursförvaltaren fått det i sin besittning genom konkursen. I de fall 
lagret fortfarande är stort vid konkursutbrottet, beror det nästan alltid på att det är 
inkuranta varor kvar. Om företaget kämpat länge med dålig likviditet har de sällan 
stora lager kvar, enligt Gallus. 
 
Den vanligaste varningssignalen före en konkurs torde enligt Gallus mening vara att 
resultatet är negativt under en längre tid. En annan varningssignal när det gäller 
varulagret är att omsättningshastigheten är låg. En jämförelse av bolagets skulder vid 
olika tidpunkter bör även ge en god uppfattning om bolaget är på väg mot obestånd. 

5.2.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
Konkursförvaltaren inhämtar normalt balans- och resultatrapporter månadsvis och kan 
därmed följa bolagets ekonomiska utveckling månad för månad i efterhand. 
Konkursförvaltaren har även normalt tillgång till huvudbok och verifikationslistor. 
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Därutöver inhämtas kompletterande information från styrelsen, ägare och anställda. 
Konkursförvaltaren anser sig därför ha tämligen ingående information om rörelsen 
under tiden mellan årsbokslut och konkurs. Gallus har enligt sin bedömning inte sett 
att värderingsprincipen har förändrats i någon större utsträckning vid upprättandet av 
kontrollbalansräkning. 

5.2.4 Konkursboet 
I bolag som gått i konkurs, tycker sig Gallus se en tendens att ägarna inte ansträngt sig 
tillräckligt för att realisera sitt lager. Detta beror ofta på att de har en uppfattning att 
lagret har ett visst marknadsvärde som oftast överstiger det reella värdet. I vissa fall 
har företaget försökt att sälja lagret till sina kunder, men inte accepterat offererat 
anbud från dem. Ägarna anser sig inte få tillräckligt högt pris för att sälja och det 
slutar med att skulderna ökar med tiden och konkurs är i antågande. Hela 
verksamheten avslutas med konkurs och konkursboet står kvar med sitt lager.  
 
Gallus berättade att lagen om företagsrekonstruktion finns men utnyttjas inte i den 
utsträckning som den kunde göras. I de fall en rekonstruktion av företaget ska ske 
utses en rekonstruktör, normalt en konkursförvaltare. Enligt Gallus bedömning kan en 
rekonstruktör snabbt skaffa sig en överblick över lagret och dess marknadsvärde. I de 
fall det finns en möjlighet att stärka bolagets likviditet genom en utförsäljning kan 
rekonstruktören påverka bolaget att inleda en sådan försäljning. 
 
Gallus pekar på att i KL 7 kap 13 § står det att i konkursbouppteckningen ska 
tillgångarna i konkursen tas upp till noggrant uppskattade värden. I praktiken innebär 
detta att förvaltaren gör en försiktig bedömning och bedömer vad en försäljning av 
tillgångarna kan tänkas inbringa (med avdrag för försäljningskostnader). Noggrant 
uppskattade värden kommer konkursförvaltaren fram till antingen själv eller med hjälp 
av en värderingsman, men alltid med en viss försiktig bedömning. Har försäljningen 
redan genomförts tas tillgångarna upp till den reella intäkten. Enligt Gallus åsikt är det 
i många fall svårt att bedöma tillgångarnas värde. För att underlätta värderingen 
vänder sig konkursförvaltaren till olika värderingsmän för att få hjälp att sätta ett värde 
på samtliga tillgångar i ett konkursbolag. De är väl insatta i olika branscher och 
biträder konkursförvaltaren med värdering.  

5.2.5 Realisation 
Hur försäljningen av konkursbolagets tillgångar ska ske regleras av KL 8 kap. 
Försäljning av lös egendom kan ske via auktion eller på annat sätt som förvaltaren 
finner lämpligt (KL 8 kap 7 §). När konkursförvaltaren erhållit all information från 
företagsledningen brukar de ta fram ett anbudsunderlag. Därefter annonseras i lokal 
pressen, men om det är ett större lager tillkännages försäljningen även i Dagens 
Industri. Wistrand Advokatbyrå anser sig bra på att marknadsföra försäljningar och att 
annonseringen når ut till allmänheten. De erhåller flera olika anbudsförfaranden som 
frambringar bästa värdet av tillgångarna. Gallus menar att om konkursboet säljs i delar 
blir oftast den sammanlagda försäljningsintäkten lägre än om förvaltaren lyckas sälja 
hela verksamheten, men varulagret får då ett lägre reellt värde. Vid försäljning till 
närstående person ska i normalfallet detta ha föregåtts av ett offentligt 
anbudsförfarande. Samtycke ska ha inhämtats från berörd borgenär. I de fall 
konkursboet väljer auktionsalternativet inhämtas i normalfallet anbud från de 
auktionsfirmor som är aktuella. Om konkursförvaltaren bedömer att man kan få ett 
bättre pris genom en underhandsförsäljning ska detta alternativ utnyttjas. Ibland måste 
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en försäljning genomföras snabbt för att bibehålla värdet på tillgångarna, enligt Gallus. 
I dessa fall kan en snabb underhandsförsäljning vara att föredra, då ska detta ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten i konkurser. 

5.3 Kronofogdemyndigheten  
Den 20 april 2006 hölls en personlig intervju med ekonom Per-Olof Lindh på 
Kronofogdemyndighetens tillsynsmyndighet för konkurser (TSM), i Växjö. Lindhs 
utbildning består av 120 poäng ekonomi med inriktning på management, som han har 
läst på Växjö Universitet. 
 
TSM har till uppgift att kontrollera hur konkursförvaltaren sköter redovisningen och 
räkenskaperna i konkursboet. De ska även kontrollera att konkursförvaltaren bedriver 
förvaltningen enligt ändamålet och att detta stämmer överens med bland annat 
konkurslagen samt andra författningar. TSM ska se till att konkursen inte drar ut på 
tiden och att kostnaderna hålls nere. De ska även vid fortsatt drift se till att 
konkursförvaltaren upprättar budget och vedertagna kalkyler. TSM jobbar på att de 
ska få in mer ekonomisk inriktning på redovisningen i stället för som det är idag 
juridisk. Myndighetens uppgift är även att pröva arvodet till konkursförvaltaren. 

5.3.1 Företagens redovisning innan konkurs 
TSM tittar inte på själva redovisningen innan bolaget gått i konkurs. Dock kan i en del 
fall årsredovisningen granskas, men de är oftast upp till två år gamla och 
oproffesionellt utförda, enligt Lindh. Kvaliteten på redovisningen hos de större 
bolagen, 15-20 anställda, anses bra. Dessa bolag sköter i regel bokföringen själva och 
tar revisionsbyråer till hjälp vid upprättandet av årsredovisning och deklaration. Lindh 
har även noterat att det finns byråer som gör både bokföring och årsredovisning, vilket 
är jäv och betraktas inte som god redovisningssed. I mindre bolag uppfattar Lindh 
redovisningen som mer slarvig och det finns en antydan till att det förekommer 
bokföringsbrott bland dessa bolag. Lindhs uppfattning är att konkursförvaltaren inte 
tittar på de redovisningsprinciper eller nyckeltal som förekommit i bolaget före 
konkursen utan deras mål är endast att få in pengar till konkursboet. TSM tittar inte 
själva på branschens nyckeltal och inte heller hur konkursboets nyckeltal varit tidigare. 
Vad som har hänt är inte intressant, menar Lindh. 
 
TSM jobbar med väsentlighetskriterier och riskkriterier. Om konkursboet hamnar 
inom något av dessa kriterier är det inte ovanligt att TSM lägger ner mer tid och åker 
ut till företaget för att göra substansgranskning. De väsentlighetskriterier som ska 
uppfyllas är mer än 20 anställda, den lösa egendomen ska överstiga 500 000 kronor 
och den fasta egendomen överstiga 5 000 000 kronor. De riskkriterier som ska 
föreligga är fortsatt drift och/eller omfattande ekonomisk brottslighet. 

5.3.2 Företagens varulager innan konkurs 
TSM tar för givet att företagen som har gått i konkurs har använt sig av LVP, när det 
gäller varulagret. Från att konkursansökan kommit in till tingsrätten och 
konkursförvaltaren fått sätta sig in i konkursen, vilket motsvarar ungefär en vecka, 
åker TSM ut till de företag som uppfyller något av TSM väsentlighetskriterier eller 
riskkriterier. Detta för att kunna göra en jämförelse med den sista balansräkningen mot 
förvaltarens värde. Enligt Lindhs inställning är det inte ovanligt att risken finns för att 
varulagret får ”fötter” innan konkursboet. I de fall det har försvunnit lager är det upp 
till konkursförvaltaren att göra en utredning. 
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5.3.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
Lindh tror att bankerna jobbar annorlunda idag mot tidigare. Idag tittar de allt mer på 
hur företagens resultat/redovisning ser ut samt hur företaget går. Han förmodar att det 
inte är ovanligt att det är bankerna som trycker på företagen om att skicka in 
konkursansökan. Detta då det är de som är de första som märker av om företagen har 
likviditetskris genom att checkkrediter överskrids och lån inte betalas. Med dagens 
förmånslag får bankerna endast 55 % av det värdet som alla tillgångarna lyckas 
inbringas vid försäljning. I första hand ska revisorn och konkursförvaltaren ha sitt 
arvode, därefter kommer bankerna och de övriga 45 % av tillgångarna går till 
lönegaranti samt andra borgenärer.   
 
Lindh berättade att de vanligaste varningssignaler till konkurs är att företaget har 
hamnat i likviditetskris. Detta i form av att företagen släpar med sina betalningar men 
även av inkompetent ledning. Denna okunskap finns inom ekonomi och 
affärsmannaskap. Närmare 80 %, enligt hans erfarenhet, står för den sist nämnda 
anledningen okunskap. Han har stött på företag med ledning som inte haft vetskap om 
vilken av deras produkter som gett bäst täckningsbidrag och vilken produkt som har 
varit olönsam att tillverka.  
 
När kontrollbalansräkning görs är den första avsikten att skriva upp anläggningarna. 
Lindh har aldrig iakttagit att ett varulager skrivits ned i en kontrollbalansräkning, 
vilket i vissa fall har funnits belägg för. Detta då varulagret i många fall har varit 
inkurant. 

5.3.4 Konkursboet 
Lindh valde att läsa upp ur KL 7 kap 13 § där det står bland annat att 
konkursförvaltaren ska upprätta en bouppteckning på tillgångarna samt skulderna i 
konkursboet med ”noggrant uppskattade värde”. Han fortsätter att berätta att detta är 
det enda som står i lagen, när det gäller värderingen av tillgångarna/skulderna. Han 
läser vidare för oss i kommentarerna till denna paragraf där följande kan utläsas vad 
som menas med detta: ”Krav på noggrannhet samt beakta samtliga kända 
omständigheter som kan inverka på värdet”. Detta är allt man kan läsa om vad och hur 
konkursförvaltaren ska värdera ett konkursbo. Det finns inga andra regler och lagar 
som säger hur värderingen ska utföras. Därmed har konkursförvaltaren förhållandevis 
fria händer. Konkursförvaltaren kan välja att värdera konkursboet genom att göra det 
själv eller genom att anlita en biträdande jurist eller värderingsman. Enligt Lindhs 
uppfattning borde konkursförvaltaren titta på alternativa metoder för att lyckas 
inbringa det största värdet på tillgångarna. I de fall en värderingsman är anlitad, är 
värderingen av tillgångarna densamma som erhålles vid försäljning. Han åsyftar till att 
konkursförvaltaren gör fler felbedömningar och att dessa kan undvikas genom att en 
värderingsman anlitas. De värderingsmän som anlitas är enligt Lindhs uppfattning 
duktiga och det är inte ovanligt att värderingsmannen säger ett värde innan som 
stämmer på kronan vid försäljningen. Värderingsmännens uttalande ger även ett värde 
vid going-concern. 
 
Lindh bedömer inte att det är slaktvärde som erhålls för tillgångarna och att det inte är 
ovanligt att konkursförvaltaren väljer att driva konkursboet vidare i två månader för att 
kunna sälja varorna (going-concern). En anledning till att driva konkursboet vidare är 
att förädla råvarorna till säljbara tillgångar. Detta för att få ut säljbart material utav 
råvarorna. Detta görs för att kunna erhålla ett bättre värde av varulagret, då det inte är 
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många som är intresserade att köpa halvfärdiga produkter eller råvaror. Det är upp till 
konkursförvaltaren att välja om konkursboet ska gå i fortsatt drift. Den fortsatta driften 
kan göras i princip hur länge som helst. Det är vanligt att den fortsatta driften inte 
pågår i mer än en månad, detta för att lönegaranti endast får lov att bibehållas i en 
månad. Fortsätter driften efter en månad får konkursboet betala ut lönerna till de 
anställda.  
 
TSM skulle vilja att konkursförvaltaren var bättre på att redogöra alternativa värden 
samt skriva en redogörelse varför man inte kan få ut mer av tillgångarna. Detta för att 
vara mer öppen mot borgenärerna och stilla deras ”oro”. TSM jobbar mycket med 
konkursförvaltaren på att bli bättre när det gäller deras redovisningar och hur man ska 
kunna göra ett bättre arbete sinsemellan. De tre olika värden som vore önskvärda i 
redovisningen skulle innehålla uppskattat försäljningsvärde, bokfört värde och 
nominellt värde (anskaffningsvärde). 
 
Lindh förklarade att ett levande företag ej är samma som företag som går i konkurs. 
När företaget lever finns det ett värde som ger en ”rättvisande bild”, men så fort 
företaget går i konkurs tappar det sitt värde. Det är väldigt svårt att jämföra ett och 
samma företag, när det är levande i förhållande till när det går i konkurs. I konkursboet 
är det inte ovanligt att varulagret är både inkurant och stort. Lindh menar att i många 
fall hade konkurs kunnat undvikas genom att man hade sålt av sitt varulager och 
därmed troligen klarat av att betala sina borgenärer. 

5.3.5 Realisation 
Det finns flera olika sätt att sälja tillgångarna på och det är helt upp till 
konkursförvaltaren att välja det fördelaktigaste. Auktionskammare kan ge ett så kallat 
”garantivärde”, men det är inte ovanligt att försäljningen ger mer. Garantivärde 
fungerar så att auktionskammaren värderar tillgångarna och uppger ett värde vilket de 
garanterar att lyckas erhålla. Är det ett stort värde på tillgångarna ska 
konkursförvaltaren fråga TSM samt de särkilt berörda borgenärerna om medgivande 
till ett visst pris, men konkursförvaltaren behöver inte välja det som TSM eller 
borgenärerna rekommenderar. TSM menar i stort sett att det endast är intressant att se 
vad konkursförvaltaren kan få ut i pengar och om han/hon lyckas få ett bra värde för 
samtliga tillgångar. Om konkursförvaltaren får ut ett lågt värde kan det leda till att 
TSM får lov att överväga om konkursförvaltaren ska erhålla fler konkurser. 
Konkursförvaltaren kan välja att sälja hela rörelsen eller delar av den. Om en 
närstående skulle vilja köpa upp delar eller hela rörelsen måste det föregås av 
offentligt kungörelse. Vid försäljning av anläggningstillgångarna är det inte ovanligt 
att man får ut ca 90 % av värdet, medan varulager inbringar mindre pengar och är 
bland det svåraste att sälja. 
 
Lindh poängterade att ”värdet på företaget sjunker direkt om eventuell konkurs 
föreligger”. Tyvärr har ordet konkurs en dålig klang hos många, vilket leder till att när 
någon hör att det är konkursutförsäljning, tror de att det går att handla billigt. För flera 
är ordet konkurs förknippat med billigt.  
 
Lindh menar att konkursförvaltarna är dåliga på att utnyttja revisorer i den 
utsträckning som de ibland borde göra. Om detta hade gjorts förmodar han att det 
skulle kunna bli mycket bättre redovisningar, i form av bouppteckning, 
halvårsberättelse och förvaltarberättelser från konkursförvaltaren. 
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6 Analys 
I detta avsnitt analyseras varulagervärderingen före och efter konkurs med 
utgångspunkt från teori och empiri. Problemet belyses ur revisorns, 
konkursförvaltarens och Kronofogdemyndighetens perspektiv. 

6.1 Företagens redovisning innan konkurs 
I vår undersökning menar revisorn, att i aktiebolag är redovisningen vanligtvis helt 
acceptabel och i bolag med 5-10 anställda upprättas bokföringen antingen av egen 
personal eller i annat fall lämnas den till en redovisnings- eller revisionsbyrå för 
bearbetning. Enligt TSM är kvaliteten på redovisningen hos de större bolagen (15-20 
anställda) bra. Redovisningen sköts inom bolaget medan revisionsbyråer tar hand om 
årsredovisning och bokslut. Syftet med den externa redovisningen är enligt Smith 
(2006) att förmedla information om företagets ekonomi till olika användare. För att 
redovisningens syften ska uppnås krävs det att redovisningsinformationen är kvalitativ 
(Falkman, 2001). Enligt undersökningen är revisorn och TSM överens om att 
redovisningens kvalitet är bra och således uppfylls redovisningens syfte till viss del, 
åtminstone i de större bolagen. 
 
Revisorn bedömer att när det börjar gå dåligt så släpar rapporteringen av bokföringen. 
Konkursförvaltaren är samstämmig och menar att det hos konkursföretag ofta 
förekommer en eftersläpning av bokföring i fråga om verifikat. Han framhäver att 
redovisningen varierar i stor grad i konkursföretag. De mindre bolagens redovisning 
upplevs ofta, av TSM, som slarvig. 

6.2 Företagens varulager innan konkurs 
Revisorn och konkursförvaltaren ansåg att varulager värderas enligt bokföringslagen 
och god redovisningssed. Generellt värderas varulager till anskaffningsvärde. 
Konkursförvaltaren har observerat att företagen redovisar varulagret enligt lägsta 
värdets princip och han anser att detta är en rimlig bedömning vid värderingen av 
varulagerposten i en ”going-concern”. TSM tog för givet att bolagen värderar sitt lager 
enligt LVP.  
 
Teoretikern Westermark (1996) anser att varulager kan vara en svår kontrollerbar post 
för såväl företaget, revisorerna och intressenterna. Detta då det oftast är en väsentlig 
post och kan leda till stora fel. Bolag värderar generellt varulager till 
anskaffningsvärde med avdrag för inkurans. Detta överensstämmer med revisorns och 
konkursförvaltarens syn. FARs (2005) rekommendationer menar att grundregeln för 
värdering av samtliga omsättningstillgångar är att använda sig av lägsta värdets 
princip vilket menas att värderingen sker post för post samt att företagen vid 
värderingstillfället beslutar till vilket värde som varulager ska värderas till. Detta 
genom att jämföra såväl anskaffningsvärdet mot det verkliga värdet på varorna och 
därefter överväga det lägsta värdet av dessa två. Enligt respondenterna är det 
övervägande att företagen använder sig av LVP-metoden. 
 
Revisorn poängterade att företag som haft sin verksamhet en längre period ofta har 
städat bort gamla produkter i varulagret genom nedskrivning. Skulle företaget börja gå 
dåligt kan det hända att de inkuranta varorna tas upp i varulagervärderingen igen. I de 
fallen är revisorn tvungen att agera genom att upplysa styrelsen om lagar och praxis 
för inkurans. Konkursförvaltaren påpekade att om ett företag hade haft 
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likviditetsproblem och lagret bestod av varor som var svåra att avyttra borde bolaget 
ha skrivit ner lagret till verkligt värde. Om företaget hade kämpat länge med 
likviditetsproblem fanns det ytterst sällan något lager kvar vid en konkurs, enligt 
konkursförvaltaren. Både TSM och konkursförvaltaren ansåg att inkuranta varor borde 
ha skrivits ner i ett tidigare bokslut. Här ser man tendenser på att det förekommer olika 
syn på värderingen. 
 
Inkuransavdrag åsyftar till att reducera anskaffningsvärdet till det belopp som 
kalkyleras möjligt att realisera lagertillgången för. Enligt praxis är det vanligt att 
lagrets värde reduceras med skattemässigt tillåtet inkuransavdrag, även om detta skulle 
vara högre än uppskattad befintlig inkurans. Denna typ av redovisning kan tillåtas, 
förutsatt att avvikelsen inte påverkar värderingen av bolagets resultat och ställning 
enligt lägsta värdes princip (Westermark, 1996).  
 
Det var ingen av de intervjuade som visste om företagen använde sig av några 
branschnyckeltal vid varulagervärdering. Författarna Lundén och Svensson (1995) 
menar att ett riktmärke för företagen är att använda nyckeltal för branschen vid 
beräkning av god omsättningshastighet för varulagret. De rekommendationer 
branschorganisationerna utger kan vara ett riktmärke för företagen. Ett litet lager är i 
alla lägen att föredra, men det får aldrig blir för litet så företaget inte kan hålla en god 
servicenivå till kunden. Företaget ska även kunna upprätthålla rimliga leveranstider. 
 
Alla tre, revisorn, konkursförvaltaren och TSM, var samstämmiga beträffande att det 
inte var ovanligt att varulagret fick ”fötter” när ett företag var på väg eller hade gått i 
konkurs. Attraktiva lager var det nästintill alltid utplockat från enligt 
konkursförvaltaren. I de fallen lagret hade försvunnit menar TSM att det är upp till 
konkursförvaltaren att göra en utredning.  
 
De främsta varningssignalerna till konkurs, enligt revisorn samt TSM, är att företaget 
har hamnat i likviditetskris. I form av att man släpar med sina betalningar till sina 
borgenärer. Konkursförvaltaren menar att varningssignalen visar sig genom att ett 
negativt resultat har förekommit i företaget under en längre tid och 
omsättningshastigheten på varulagret har varit låg. Vi tolkar TSM som att det är främst 
p.g.a. okunskap och inkompetent ledning inom områdena ekonomi och 
affärsmannaskap som gör att företag går i konkurs. Lundén och Svensson (1995) 
menar även de att det är flera olika faktorer som gör att ett företag hamnar i obestånd.  

6.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
Kontrollbalansräkning upprättas för att se om bolaget är en ”going-concern” eller om 
bolaget är på väg mot obestånd. De tre olika respondenterna ansåg att lagret aldrig 
skrivits ner i en kontrollbalansräkning, men konkursförvaltaren och TSM ansåg att 
varulagerposten borde i vissa fall ha skrivits ner i ett tidigare bokslut. Varulagret är 
ofta stort och består av inkuranta varor vid konkursutbrottet. Bolag som upprättar 
kontrollbalansräkning kan i regel räddas undan en konkurs genom ett 
aktieägartillskott, enligt revisorn och konkursförvaltaren. TSM ansåg att avsikten med 
att upprätta en kontrollbalansräkning var att skriva upp tillgångarna till verkligt värde 
och inte skriva ned, vilket i vissa fall hade varit berättigat. 
 
Enligt revisorn uppmärksammas att verksamheten går dåligt genom att företaget 
förhalar redovisningen till revisorn. Konkursförvaltare menar att de har en väl 
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dokumenterad dokumentation om företaget vid upprättandet av bouppteckningen. 
Detta då de tar in löpande information från ägarna i bolaget. 
 
Enligt FARs vägledning (2005) är syftet med kontrollbalansräkningen att 
verksamheten ska drivas vidare, därmed får avsteg göras från tidigare 
redovisningsprinciper. 

6.4 Konkursboet 
Konkursförvaltaren bedömer att möjligheten till företagsrekonstruktion inte utnyttjas i 
den utsträckning som det borde och kan göras. TSM berättade dock att 
konkursförvaltaren ofta väljer att driva företaget vidare, dock längst en månad p.g.a. 
att lönegarantin för de anställda endast betalas ut en månad från dess att konkursen har 
beslutas. Ackorduppgörelse som finns inom två olika varianter frivillig och 
lagreglerad, talade varken revisorn, konkursförvaltaren eller TSM, i någon större 
utsträckning om. Även detta är en typ av företagsrekonstruktion som skulle hjälpa ett 
antal företag som hamnat i betalningssvårigheter, enligt Lundén och Svensson (1995). 
I en ackorduppgörelse syftas intressenterna i ett tidigt skede hjälpa företaget att 
komma undan konkurs. Det gäller då för dem att ta ställning till om de är villiga att 
stötta ett företag i kris med en viss procent eller om de är beredda att förlora hela 
intäkten. 
 
Revisorn har såsom åsikt att konkursförvaltaren värderar hela verksamheten till ett 
slaktvärde och banken får max 20-30 % av varulagrets värde. TSM bedömer inte att 
det är slaktvärde som erhålls för tillgångarna. Konkursförvaltaren åsyftar till att de 
använder sig av lagen och att tillgångarna tas upp till ”noggrant uppskattade värden”. 
Detta görs av dem själva eller en värderingsman. TSM menar att lagen är väldigt 
otillräcklig vid värderingen av tillgångarna. KL 7 kap 13 § nämner endast ”noggrant 
uppskattade värden”. TSM tycker det vore önskvärt med en tydligare lag med hur 
värderingen ska genomföras. Idag använder sig konkursförvaltaren alldeles för lite av 
värderingsmän, tycker TSM och konkursförvaltaren gör flera felbedömningar. TSM 
tycker det vore önskvärt med fler värderingar av värderingsmän Värderingen av 
varulager som bouppteckningen ska redovisa, ska enligt Oppenheimer et.al. (2003) 
baseras på konkursförvaltarens eller en värderingsmans bedömning. 

6.5 Realisation 
Vid försäljning av hela verksamheten till en anbudsgivare ansåg revisorn och 
konkursförvaltaren att det gav bästa resultatet. Konkursförvaltaren menar dock att 
varulagret då får ett lägre reellt värde. När tillgångar realiseras i ett konkursbo sker 
detta ofta till ett underpris menar Welamson & Mellqvist, (2003). TSM menade att om 
konkursboets tillgångar delades upp lyckades försäljningen inbringa det högsta värdet 
för tillgångarna.  Enligt KL 8 kap 7 § har konkursförvaltaren fria händer att välja det 
lämpligaste förfarandet för att sälja den lösa samt fasta egendomen. Författarna 
Welamson & Mellqvist (2003) åsyftar till att realisationen av lös egendom i 
konkursboet ska ske på auktion eller det som konkursförvaltaren finner den mest 
lämpligaste och fördelaktigaste.  
 
TSM ser en tendens att det är svårast att sälja varulagret och det är inte ovanligt att det 
ger lägre avkastning än övriga tillgångar i boet. Hela lagstiftningen, enligt Welamsson 
& Mellqvist (2003) med konkurser syftar till att skydda borgenärerna genom att ingen 
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ska kunna skaffa sig förtur till gäldenärens tillgångar och att konkursförvaltaren ska 
förvandla företagets tillgångar till pengar som ska kunna utdelas. 

6.6 Sammanfattning 
Här presenteras hur de tre olika synsätten betraktar och uppfattar varulagervärdering i 
tabell 6.1: 
 
 
 

Revisorn Konkursförvaltaren Tillsynsmyndigheten 

1. Redovisning BFL och god 
redovisningssed 

BFL och god 
redovisningssed 

Mycket skiftande, både 
bra och dålig 
 

2. Varulager före 
konkurs 
 

LVP LVP LVP 

3. Attraktivt 
varulager 
 

Fick ”fötter” Fick ”fötter” Fick ”fötter” 

4. Bransch-
nyckeltal för 
varulager 

Visste inte Visste inte Visste inte 

5. Företags-
rekonstruktion 

Ovanligt, p.g.a. kort 
tidsgräns 

Utnyttjas inte den 
utsträckningen som 
kunde gjorts 

Ej ovanligt att konkursför-
valtaren väljer fortsatt 
drift 

6.Varulager efter 
konkurs 

Varulager värderas 
till slaktvärde av 
konkursförvaltaren 

Själva eller med hjälp 
av värderingsman 

Ej slaktvärde 

7. Realisation av 
varulager 
 

Max 20-30 % av 
verkligt värde 

Reellt lägre värde Varulager svårast att 
sälja 

Tabell 6.1: Tre synsätt på varulagervärdering 
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7 Slutsatser 
Slutdiskussionen delas upp i tre delar. Den första delen syftar till att besvara 
frågeställningen i problemformuleringen, den andra delen innehåller författarnas 
egna reflektioner utöver slutsatsen och den tredje delen ger förslag på vidare 
forskning. 
 
Syftet med detta arbete var att bidra till en ökad förståelse och kunskap kring de 
svårigheter som ligger till grund för hur varulagervärderingen ser ut före och efter 
konkurs. Vi har även belyst de skillnader i synsätt som finns mellan revisor, 
konkursförvaltare och Kronofogdemyndigheten avseende redovisning och varulager-
värdering. Detta har gjorts genom att besvara problemfrågan:  
 
Hur ser värderingen av varulager ut, före och efter konkurs? 

7.1 Slutsats 
Värdering av varulager före och efter en konkurs är en svårbedömd post. För bolag i 
storleksordningen 5-20 anställda sker redovisningen före en konkurs enligt BFL och 
god redovisningssed, och varulagret värderas enligt LVP. För mindre bolag är 
redovisningen väldigt varierande, både bra och dålig.  Värderingen efter en konkurs 
ser helt annorlunda ut, och de tre perspektiven skiljer sig tydligt åt. Revisorn menar att 
varulager värderas till slaktvärde. Konkursförvaltaren värderar varulagret själv eller 
med hjälp av värderingsman. TSM menar att det inte värderas till slaktvärde. Vår 
slutsats är att värdering av varulager före och efter konkurs är helt olika, och har olika 
utgångspunkt. Före konkurs värderas lagret för en fortsatt drift av bolaget medan det 
efter en konkurs värderas utifrån att så snabbt som möjligt få ut likvida medel till 
borgenärer. 
 
Konsekvenserna av detta är att tillgångarna värderas med en överdriven försiktighet. 
Detta med hänsyn till att tiden är inte tillräcklig för att göra en undersökning om hur 
branschen, produkten och marknaden ser ut, p.g.a. att konkursförvaltaren styrs av 
lagstiftningen. 

7.2 Diskussion 
När man ser utifrån varulagret värderar revisorn efter att fortlevnadsprincipen ska 
gälla, medan konkursförvaltaren har en mer tendens att värdera varulagret efter en 
försiktighetsprincip. Vi rekommenderar att revisorerna skaffar sig en bättre 
branschkännedom för att kunna värdera tillgångarna efter hur affärssituationen ser ut i 
branschen och inte bara utifrån produkten. Därmed  kan och bör revisorerna ifrågasätta 
företagsledningens värdering av varulagret. 
 
Med dagens lagar som exempelvis företagsrekonstruktion och lönegaranti, är det som 
om dessa inte är samspelta med varandra. Detta då de inte främjar till att 
konkursförvaltaren ska öka antalet företagsrekonstruktioner. Ackorduppgörelse är en 
annan del som gagnar att företag kan drivas vidare och detta används i alldeles för 
liten utsträckning idag anser vi.  
 
Vi tror att konkursförvaltaren med sin juridikkunskap, skulle ha hjälp av revisorns 
ekonomikunskap vid handläggandet av konkurser. På så sätt skulle man uppnå ett 
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givande utbyte av juridiska - ekonomiska kunskaper och erfarenheter, och därmed få 
en bättre redovisning och värdering. 
 
Under studiens gång har vi märkt att det i Sverige skulle behövas en attitydförändring 
när det gäller konkurser. Detta genom att se på hur man förhåller sig till konkurser i 
USA. Amerikanarna ser konkursen som ett prov på att man har vågat satsa, blivit en 
erfarenhet rikare och en bättre företagare. Skulle denna kulturella förändring uppstå i 
Sverige menar vi att den dåliga klang begreppet konkurs har skulle minska och 
företagen tappar inte sitt värde i samma utsträckning som idag. 

7.3 Förslag till framtida studier 
Det vore intressant att studera vad revisorerna, konkursförvaltarna och 
Kronofogdemyndigheten för konkurser har för uppfattning om ett utökat samarbete 
avseende handläggningen av konkurser, för att se om det skulle inbringa ett större 
värde vid realisationen av konkursbon. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Får vi i uppsatsen skriva: 

* Företagets namn? 
* Ert namn? 
* Er roll och befattning i företaget? 
* Er utbildning? 
* Hur länge ni varit verksam inom branschen? 

 
Företagens redovisning innan konkurs 

1. Hur ser redovisningen ut i dessa bolag?  
a. Ger de rätt information till intressenter? 
b. Vem sköter bokföringen? 
c. Vem upprättar årsredovisning? 

 
Företagens varulager innan konkurs 

2. Hur värderas varulager? 
a. Vilka principer används vid värdering? 
b. Det finns många olika redovisningsprinciper idag för 

varulagervärdering, skulle normsättarna kunna minska dessa och 
framställa endast en för att få en rättvisande bild av företagens 
varulager? 

c. Har varulagret värderats efter anskaffningsvärdet eller verkligt värde? 
d. Kan man se tendenser på att ett varulager är för högt/lågt värderat? 
e. Lagerstorleken, för stort/litet? 
f. (Hur påverkar skattelagen gentemot inventeringslagen vid 

bedömningen av varulagret?) 
g. Vilka problem brukar uppstå vid varulagerinventering? 
h. Kan man se något generellt för lagervärderingen? 

3. I lagar och praxis står det att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Hur 
tycker du att detta ska fungera utifrån en värdering av varulager? 

a. Anser ni att relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är viktiga faktorer 
för att informationen ska visa ett rättvisande värde av varulagret?  

4. Anser ni att bolagen använder sig av branschens nyckeltal, när det gäller 
varulager? 

5. Vilka varningstecken är det vanligaste som revisorn eller företagsledningen 
kunnat framlägga för att undvika konkurs? 
 

Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
6. Vad vet ni om tiden mellan senaste årsbokslut och konkursansökan? 

a. Vad händer med varulagret? 
b. Syns det några tecken på att revisorerna gjort stickprov på varulagret, 

när det gäller existens, värdering och substansgranskning? 
c. Har man använt sig av inkurans när varulager har värderats eller borde 

det har gjorts en nedskrivning av lagret i ett tidigare stadium? Hade 
detta gjort att konkursen kunde ha undvikits?  

7. Är det vanligt att värderingsprincipen förändrats vid upprättandet av en 
kontrollbalansräkning?  
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Konkursboet 
8. Hur värderas tillgångar i konkursboet? 

a. Specifikt varulager. 
b. Vem gör värderingen? 
c. Speciella regler, principer, metoder? 
d. Kan man se något generellt för lagervärderingen i konkursboet? 

Realisation 
9. Hur görs försäljningen? 

a. Vilka sätt finns? 
b. Vilket är fördelaktigast? 
c. Vem gör försäljningen? 
d. Vad får man ut? 
e. Lyckas man sälja lagret till samma värde som det är värderat till innan 

konkursen? 
 
Respondenten får endast de numrerade frågorna, och de inledande sekretessfrågorna, 
sig tillsända. Resten är följdfrågor att användas vid behov. 

  

40 


	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	1.2 Problemdiskussion 
	1.3 Syfte 
	1.4  Centrala begrepp 
	2   Teoretisk referensram 
	Detta kapitel inleds med en beskrivning av redovisningens syfte, kvalitativa egen-skaper samt redovisningsprinciper, för att sedan gå in på tillgångar och då i synnerhet varulager. Vidare presenteras en bild av begreppet konkurs och dess hantering. 
	2.1 Redovisningens syfte 
	2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
	2.3 Redovisningsprinciper 
	2.3.1 God redovisningssed 
	2.3.2 Rättvisande bild 
	2.3.3 Försiktighetsprincipen  
	2.3.4 Matchningsprincipen 
	2.3.5 Fortlevnadsprincipen  
	2.3.6 Jämförbarhetsprincipen  
	2.3.7 Post-för-post-värdering  

	2.4 Klassificering samt definition av tillgångar 
	2.5 Varulager 
	2.5.1 Anskaffningsvärde 
	2.5.2 Återanskaffningsvärde 
	2.5.3 Verkligt värde 
	2.5.4 Lägsta värdets princip (LVP) 
	2.5.5 Först-in-först-ut (FIFU)  
	2.5.6 Inkurans 

	2.6 Kontrollbalansräkning 
	2.7 Konkurs 
	2.7.1 Konkurslagen  
	2.7.2 Förvaltarberättelse 
	2.7.3 Ackord 
	2.7.4 Bouppteckning och värdering 
	2.7.5 Realisation/Försäljning 

	2.8 Sammanfattning 

	3  Metod 
	I detta kapitel beskrivs den metod som hela undersökningen bygger på.  Vi beskriver och motiverar val av forskningsansats, tillvägagångssätt och även möjliga problem som funnits med den metod vi använt oss av samt de problem som har uppdagats under arbetets gång. 
	3.1 Forskningsansats 
	3.2 Tillvägagångssätt 
	3.2.1 Litteraturstudie/Sekundärdata 
	3.2.2 Förstudie 
	3.2.3 Urval av respondenter 
	3.2.4 Huvudstudie 
	3.2.5 Dataanalys  

	3.3 Metodproblem 
	3.3.1 Källkritik 
	3.3.2 Validitet 
	3.3.3 Reliabilitet 


	4  Empiri förstudie 
	4.1 Göteborgs tingsrätt 
	4.2 Kronofogdemyndigheten 

	5  Empiri huvudstudie 
	I detta kapitel presenteras empirins huvudstudie som genomfördes med tre olika yrkesgrupper som handlägger de tre olika perspektiven som ett företag går igenom när det går i konkurs. Vi har utfört huvudstudiens empiri genom att hålla personliga intervjuer med en revisor och en ekonom på Kronofogdemyndigheten, samt en e-post intervju med telefonuppföljning med en konkursförvaltare. 
	5.1 Revisor 
	5.1.1 Företagens redovisning innan konkurs  
	5.1.2 Företagens varulager innan konkurs 
	5.1.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
	5.1.4 Konkursboet 
	5.1.5 Realisation 

	5.2 Konkursförvaltare  
	5.2.1 Företagens redovisning innan konkurs 
	5.2.2 Företagens varulager innan konkurs 
	5.2.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
	5.2.4 Konkursboet 
	5.2.5 Realisation 

	5.3 Kronofogdemyndigheten  
	5.3.1 Företagens redovisning innan konkurs 
	5.3.2 Företagens varulager innan konkurs 
	5.3.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
	5.3.4 Konkursboet 
	5.3.5 Realisation 


	6  Analys 
	6.1 Företagens redovisning innan konkurs 
	6.2 Företagens varulager innan konkurs 
	6.3 Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
	6.4 Konkursboet 
	6.5 Realisation 
	6.6 Sammanfattning 

	7  Slutsatser 
	Hur ser värderingen av varulager ut, före och efter konkurs? 
	7.1 Slutsats 
	7.2 Diskussion 
	7.3 Förslag till framtida studier 
	Hendriksen, E. S., & van Breda, M. F. (1992). Accounting theory – fifth edition. Boston: McGraw-Hill  
	Förstudien 
	Huvudstudien 



	 Bilaga 1: Intervjuguide 
	Företagens redovisning innan konkurs 
	Företagens varulager innan konkurs 
	Tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs 
	Konkursboet 
	Realisation 

	  


