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Mickes Måleri i Ådalen AB  
 
 
 Abstract: The painting business, a typical low skill profession, is not a very 

lucrative branch at the moment, especially not on the Swedish countryside. 
In order to survive, many firms offer various additional services and prod-
ucts which are not necessarily connected to the painting business at all. To 
survive they become Jacks of all trades.  

North Swedish Mickes Måleri AB, with its base in Kram-
fors/Västernorrland chose a similar strategy. Its owner and CEO tried sev-
eral extensions to make the company a financial success. Amongst other ini-
tiatives, he acquired a paint shop and speculated in real estate. However, the 
real estate marked crashed leaving Mickes with substantial debts which 
again led to the bankruptcy of the firm. Many professionals are tempted to 
enter markets they have little knowledge and professional experience with for 
a quick profit, especially in times of financial trouble. This can prove to be a 
painful experience. 
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Stefan Huber, assistant 
professor and  
Klaus Solberg Söilen, lec-
turer, prepared this case as 
a basis for group discus-
sio  rather than to illus-
trate either effective or 
ineffective handling of an 
ad inistrative situation. 
Certain industry and pro-
pri tary data have been 
dis uised. 
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Måleriföretag på landsorten lever ofta på sitt namn. Detta är ett faktum som Micael 
Gabrielsson upptäckte när han konstaterade att hans verksamheter i Kramfors-området 
i Västernorrland gick att driva vidare trots tidigare konkurser. 

– Det var ändå något förvånansvärt att vi fortfarande fick jobb, säger 
Gabrielsson i en intervju. Man anlitade oss ändå eftersom de kände till oss och vårt 
a bete. Det var ju inte det dom det var något fel på, utan snarare de olyckliga 
f stighetsaffärer jag gick in under 1990-talet. 

Förutom fastighetsaffärerna och sin ursprungliga måleriverksamhet har 
Gabrielsson även sysslat med diverse andra verksamheter såsom pausdrycker och en 
f rghandel. Han förstod dock att han ensam inte kunde driva flera företag samtidigt, 
utan att han behövde kompetent personal. 

– Jag borde kanske ha koncentrerad mig på det jag är bäst på, dvs måleriet. 
Flera av de andra affärer jag gjorde bottnade i tanken om att vilja tjäna snabba pengar. 
Det har visat sig inte vara lönt. 
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En mångsysslare 
 
”Mickes Måleri i Kramfors AB” grundades 1986 av 
Micael Gabrielsson. Gabrielsson började i liten skala 
och verksamheten var begränsad till Kramfors 
kommun med omnejd. Företaget växte långsamt men 
stadigt och personalen kunde så småningom utökas 
från två till fem medarbetare. Precis som 
byggbranschen är även måleribranschen en mycket 
säsongsbetingad verksamhet med större avbrott 
under vintern och ett ökat uppdragsläge under 
sommarhalvåret. Detta gällde även Mickes Måleri. 
 Redan 1988 fick Gabrielsson tips om att 
använda sina vinster från måleriföretaget till att köpa 
fastigheter i regionen. Han följde detta råd och 
investerade en stor del pengar av diverse hus och 
lokaler. Investeringarna gjordes mest fram till 1991 
när de stora börsfallen och dess konsekvenser för 
fastighetsspekulanterna inträffade. I början av 1990-
talet köpte Gabrielsson dessutom en liten firma som 
sålde kaffe och bakverk till andra firmor. Den lilla 
”catering”-verksamheten fungerade som ett bra 
komplement till måleriet. Ändå sålde Gabrielsson 
”fikaföretaget” 1996 till en anställd eftersom det 
omfattande administrativa arbetet som han inte hade 
personal till gjorde att affären inte var lönsam längre. 
 Under början av 1990-talet inträffade en 
allmän lågkonjunktur som för Mickes Måleris del 
ledde till en kraftig minskning av uppdrag. För att 
förbättra situationen bestämde Gabrielsson sig för att 
köpa den redan etablerade firman ”Kramfors 
Färghandel AB” år 1995. Inköpet innebar att man 
fick överta en del av personalen i färghandeln. Totalt 
hade Gabrielsson vid den tiden ca 10 personer 
anställda. För honom själv betydde detta även fler 
administrativa uppgifter. Allteftersom 
måleriverksamheten gick allt sämre på grund av 
lågkonjunkturen, profilerade sig Gabrielsson mer 
och mer som färghandlare där han också kunde 

uppnå vissa finansiella vinster. Gabrielsson vid 
denna tidpunkt hade fått administrativ hjälp med 
skötseln av sina företag av sin nya sambo. 
Färgaffären omfattade förutom själva färghandeln till 
viss del även försäljning av kemikalier samt kakel- 
och mattläggningar. 
 – Jag blev något av en mångsysslare, säger 
Gabrielsson. Jag breddade mitt verksamhetsområde 
från att enbart ha varit målare till handel och annan 
service. Detta koncept verkade fungera för mig.  

Emellertid gjorde de tidigare dåliga 
fastighetsaffärerna sig allt mer påminda. Mot slutet 
av 1990-talet var Gabrielsson tvungen att betala 
mellan 400.000 och 500.000 kronor i räntor och 
amor-teringar. Dessa medel togs från de andra 
företagen, dvs måleriet och färghandeln. 
Kostnaderna var snart så pass betungande för hela 
verksamheten att det inte blev någon nämnvärd 
avkastning totalt sett för Gabrielssons del Dessutom 
uppstod det likviditets-problem eftersom 
amorteringsbeloppen översteg avskrivningarna. Icke 
desto mindre fortsatte Gabrielsson i samma takt. 
 
Konkursen och en nystart 
 
Fastän han hade gjort dåliga erfarenheter med 
fastighetsaffärer, bestämde Gabrielsson sig 1998 för 
att i praktiken skänka bort ett hus – dvs han sålde det 
för den symboliska summan av en krona – som hade 
ett oattraktivt läge och inte generade några pengar. 
Samtidigt förvärvade han ett nytt hus i trakten i 
förhoppning om att det skulle medföra en viss intäkt 
som skulle kunna stötta upp alla hans drabbade 
aktiviteter. 

Fram till år 2002 bedrev Gabrielson sin 
verksamhet som tidigare. Färghandeln var 
fortfarande hans huvudsakliga inkomstkälla. När han 
försökte effektivisera personalens arbete och skapa 
olika ansvarsområden, stötte han dock på problem. 
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Personalen ville inte gå med på några som helst 
förändringar utan krävde att få fortsätta enligt de 
tidigare rutinerna. Det kommande halvåret präglades 
av dispyter mellan chefen och de anställda. Hösten 
2002 bestämde Gabrielsson sig slutligen för att 
anställa en butikschef som skulle se till att 
färghandeln skulle få en bättre personalsituation. 
Detta accepterades dock inte av de tidigare anställda 
och de sade upp sig. 
 – Men efter förlusten 2002 gick affären under 
första halvåret 2003 riktigt bra. Vi hade lägre 
lönekostnader vid samma omsättningsnivå på ca 6 
miljoner kronor och dessutom en förbättrad 
bruttovinst, så vinstmarginalen ökade betydligt. 
Färghandeln var vid den tiden den största i hela 
Kramfors-trakten.  
 I och med att han inte längre hade kvar 
administrativ personal, beslöt Gabrielsson att sköta 
pappersarbetet på färgaffären själv. Även detta 
bidrog till företagets vinst.  

Men fastighetsaffärerna kastade fortfarande 
en skugga över den dagliga verksamheten. Ett 
förlustår för färghandeln ledde till att 
rekonstruktionslösningar diskuterades med banken. 
Men de flesta banker har principen att inte lämna nya 
krediter till konkurshotade företag. Detta medförde 
för Gabrielsons del att en rekonstruktion blev 
omöjlig, trots att banken antagligen förlorade mer 
pengar vid en konkurs. 

Följaktligen blev det konkurs – först ut var 
fastighetsföretaget, och sedan färghandeln en vecka 
senare. Strax före jul 2003 försatte han även 
färghandeln i konkurs, mest för att slippa betala skatt 
för detta år.  

– Men jag hade förstås en baktanke med det 
hela: I samband med beslutet från banken att inte 
ställa upp planerade jag en nystart med en annan 
finansiering, Jag köpte inventarierna från konkurs-
förvaltaren och grundade en ny firma. Jag fortsatte 

också med kemikalieförsäljningen som jag tidigare 
mest hade bedrivit själv. Dessutom köpte jag tillbaka 
delar av fastigheterna med lagerlokal och 
kontorsutrymmen så att jag i fortsättningen kunde 
sköta verksamheten på egen hand. 
 Gabrielsson startade då även måleriverk-
samheten på nytt: 
 – För mina anställda betydde det i praktiken 
ingenting. Vi gjorde ett break på ca en månad och 
efter det kunde de flesta börja arbeta igen. Denna 
korta paus hade också kunnat vara ett vinteruppehåll, 
precis som vi gjort tidigare också. Därmed hade jag 
så att säga i praktiken återfått mina tidigare firmor, 
med undantag för den renodlade färgaffären och 
fastighetsförvaltningen.  
 De investeringar som krävdes – framför allt 
till återköpet av lagerlokalen – klarade Gabrielsson 
med hjälp av en bankkredit i en annan bank som 
lånade ut pengar utan säkerhet. Gabrielsson begärde 
detta lån som privatperson. Han hade vid den 
tidpunkten en sund privatekonomi utan någon större 
låneskuld. 
 
Analys av den egna verksamheten 
 
Gabrielsson hade redan efter millennieskiftet – dvs 
när han fortfarande hade färghandeln kvar – bestämt 
sig för att gå med i företagsutvecklingsprogrammet 
krAft med säte i Jönköping. Anledningen var 
framför allt att han förstod att han arbetade alldeles 
för mycket och att han hade en bra omsättning fastän 
det inte blev någon större avkastning. 

Snart förstod han att han inte var ensam om 
detta problem inom sin bransch. I synnerhet måleri-
företag och färghandlare på landsbygden går ofta 
med dålig vinst. Dels är uppdragsläget för det mesta 
ganska begränsat, dels jobbar man mycket 
säsongsbetingat inom branschen. Som företagsledare 
är man också tvungen att ta itu med personalfrågor, 



 
                                                                                                                               Case ID-006 
 
 

___________________________________________________________________________________________  

 
 

Page 4 of 6 

Copyright © 2004 by Stefan Huber and Klaus Solberg Söilen.  
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or trans-
mitted in any form or by any means without the permission of authors. Special thanks to Annika Gustafs-
son. Distributed by the krAft project, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Box 1026,  
551 11, Jönköping, Sweden. 

dvs frågor om man kan anställa personal eller om det 
är bättre att själv sköta butiken. Svårigheten berör 
självfallet effektiviteten: Ska man satsa på högre 
personalkostnader och ökad flexibilitet, men kanske 
också mindre avkastning för egen del, eller är det 
mer lönsamt att anställa ett mindre antal i personalen 
för att uppnå större vinst, vilket i sin tur kanske 
betyder en begränsning av företagets allmänna 
tillväxt. 

– Det finns så många frågor innan man över 
huvudtaget kan sälja någonting alls, säger 
Gabrielsson. Riktigt medveten om det blev jag först 
när vi på krAft gick vi igenom hela branschen 
systematiskt. Det verkar som om många har samma 
typiska småföretagarproblem.  

Vad gäller färgförsäljningen är färgbrytningar 
ett av de stora typiska problemen, dvs. den exakta 
färgblandningen. Ofta upptäcker kunder sitt missnöje 
med en specifik färg först efter det att de inköpt och 
börjat använda den. Inte sällan kommer de tillbaka 
och vill byta eller behöver råd om hur de ska gå 
tillväga för att få den effekt de hade förväntat sig. 
Detta kräver mycket tid och ger ingen utdelning.  

Gabrielsson fick snabbt lära sig att han skulle 
behöva en mycket högre omsättning i sina företag 
för att se någon större lönsamhet. 

– Det har säkerligen varit en av 
anledningarna till att jag breddade min verksamhet. 
På landsorten har man inte det uppdragsunderlag 
som skulle behövas för att generera större vinster. 
Det var ju därför jag hade börjat med fikaföretaget, 
sen köpt färghandeln och alla dessa andra mindre 
projekt.  

Han tillägger: 
– Allt detta såg jag inte riktigt klart för mig innan jag 
gick med i krAft. Det behövdes denna externa 
kunskap som jag är mycket tacksam för och som jag 
fortfarande bär med mig i min nuvarande vardag. 
KrAft-projektet har säkerligen också hjälpt mig 

tänka om och omforma hela min verksamhet utifrån 
mitt erfarenhetsutbyte med andra företag. 
 
 
 
En annorlunda strukturering 
 
Idag har det nya måleriföretaget ”Mickes Måleri i 
Ådalen” fem medarbetare. Gabrielsson har ingen 
administrations- eller lagerpersonal. Själv ägnar han 
sig mest åt kemikaliehandel samt kakel- och 
mattläggning. En av hans främsta kunder är 
Kramfors kommun som han ingått ett avtal med.  
 – Kontraktet hade funnits redan tidigare och 
fastän mina företag gått i konkurs ville kommunen 
fortfarande ge mig uppdrag. Dessutom har vi ingått 
ett nytt kontrakt för mattläggning. Det kanske är 
fördelen med att bo på landet: Folk känner 
verksamheten och litar på en fastän de allmänna 
omständigheterna möjligen talar emot. 
 I och med att han inte längre har någon egen 
försäljningslokal är Gabrielsson tvungen att nå sina 
kunder på annat sätt. Det gör han med hjälp av en 
nyinköpt transportbuss som enligt egen utsago ger 
honom stor flexibilitet och mobilitet: 
 – I bussen har jag alla broschyrer och ett 
flertal materialprover. Om en kund ringer på 
förmiddagen och vill att jag kommer förbi kan jag 
vara där om några timmar. 

I denna ”rullande butik” transporterar han 
också en del kemikalier och kakel- och mattprov. 
Eftersom det handlar om kemikalietransport krävs ett 
speciellt körkort som Gabrielsson skaffat sig. För 
färduppdragen anlitar han ibland en annan person. 

Logistiken (t ex målarfärg) sköter Gabriels-
son med hjälp av underleverantörer som kan leverera 
materialet redan samma dag. Han bryter inte färger 
själv längre, utan beställer dem från andra färg-
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handlare. Denna lösning betraktar han som mer lön-
sam eftersom brytningen tar mer tid i anspråk. 
 En viktig fördel som Gabrielsson ser med den 
rullande försäljningen är att han inte längre har lika 
många lokal- och underhållskostnader. Dessutom är 
hans stora mobilitet också i viss mån ett slags 
marknadsföring för företaget.  
 – När andra företag, t ex målare, ser mig kan 
det vara så att de spontant kommer fram till mig och 
frågar om råd eller ber mig visa de produkter som 
jag har med mig. Detta gäller även byggnadsfirmor.  
 Men framför allt är denna lösning den minst 
kostsamma för Gabrielssons nuvarande verksamhet. 
 – En bil behöver jag ju i alla fall. Nu har det 
bara blivit en något större bil, säger han. Men det 
finns ju inga stora extrakostnader i samband med det.  

Gabrielsson bedömer det nuvarande läget 
som mycket gynnsamt för sin firma. Särskilt de 
kommunala kontrakten tryggar den närmaste 
framtiden. Även den bättre ekonomiska överblick 
som han fått i samband med krAft-projektet och 
omstruktureringen av företaget är till hans fördel.  

– Vi är förstås inte uppe i samma 
omsättningsnivå som jag hade när hade drev 
färghandeln. År 2004 förväntar vi oss en omsättning 
på ca 4 miljoner, medan vi år 2002 låg på en 10-12 
miljoner [jfr. också nedanstående tabell]. Men jag 
hoppas att omsättningen kommer att öka så 
småningom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tab 1  Sammanlagd omsättning i Gabrielssons  

företag 
 
År Omsättning Fördelad på  

(i milj. kronor) (belopp i paranteser)1

  
1988   2  måleri 
1990   3  måleri (1,5), fastigheter (0,5) 
1995   6  måleri (2), fastigheter (1),  

färghandeln (3)  
2000  10  måleri (3), fastigheter (1),  

färghandeln (6) 
2002  12  måleri (3), fastigheter (1),  

färghandeln (9) 
2004   4  måleri (2), ”rullande butik”  

m.m. (2) 
 
Framtidsplanering 
 
Den största satsningen som Gabrielsson tänker 
genomföra är att försöka förkovra och förfina sig 
tekniskt. Till det vill han främst använda sig av den 
digitala bildtekniken, vilket han tror är viktigt i 
försäljningssyfte. Kunderna ska t ex snabbt kunna se 
hur en specifik färg ter sig på ett specifikt underlag 
eller i ett specifikt ljus. Även de andra produkterna 
vill Gabrielsson dokumentera och registrera med 
hjälp av datateknik. 
 Ekonomiskt sett gäller hans huvudbry de 
kvarstående lånen kopplade till det personliga 
borgensåtagandet på 600.000 kronor som han vill 
                                                 
1 Siffrorna är ungefärliga. De används här endast i 
förtydligande syfte. 
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betala av så snabbt som möjligt. Han har dock inga 
planer på att utöka sitt verksamhetsområde och inte 
heller att nyanställa personal. Målet är snarast att 
kunna bibehålla sina fem anställda. Det betyder 
också att han arbetar mycket själv.  
 

– Det är fortfarande så att jag sysslar med 
väldigt många olika saker samtidigt. Jag har 
fortfarande måleriet kvar, jag kör själv och säljer 
varor och tjänster till andra företag och institutioner.  
Men sedan omstruktureringen har jag blivit mycket 
mer effektiv.  Däremot får jag hjälp med 
pappersarbetet och den finansiella administrationen 
av min sambo som arbetar ca en och en halv timme i 
veckan åt mig. Det som också hjälper i dagsläget är 
att jag är ganska etablerad i trakten och att folk 
känner till och litar på både mig och min 
verksamhet. Det gäller både kunder och 
underleverantörer som fortfarande har förtroende för 
mig. På det sättet hoppas jag att jag kan klara mig i 
framtiden också. 
 
 
Källor 
  
Muntliga källa 
 
Intervju med Micael Gabrielsson 
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