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Under 2019 ökade antalet rekonstruktioner jämfört med 2018, från cirka 150 till 
över 200, alltså en ökning om närmare 35 procent! Antalet företagskonkurser 
2018 jämfört med 2019 var oförändrat, det vill säga ungefär 6 250 konkurser för 
respektive år. Det kan därför tyckas märkligt med den stora ökningen av antalet 
rekonstruktioner. Det kan noteras att av alla företag som inledde rekonstruk-
tion 2019 hade mer än 70 procent av bolagen färre än 20 anställda enligt  
senaste årsredovisningen. 

Den enda tydliga trenden för 2019 är att detaljhandeln har det fortsatt tufft, 
något som verkar hålla i sig under 2020. Detaljhandelns framtid och dess utma-
ningar kan du läsa om i huvudartikeln där Svensk Handels chefsekonom Johan 
Davidson ger sin syn på saken. Någon röd tråd vad gäller större ärenden i andra 
branscher är svårt att uttala sig om för föregående år. Ett bolag blev uppmärk-
sammat på ett negativt sätt i media, vilket slutligen resulterade i konkurs. I ett 
annat fall rörde det sig om en affärsområdeschef som gjort felsatsningar och 
ingått omfattande förlustgivande entreprenadavtal som bolaget ifråga inte 
kunde komma ur. Där lyckades skutan vändas genom rekonstruktion. Listan kan 
göras lång, men i nästan varje ärende som inte avser detaljhandel under 2019 
fanns det alltid ett särskilt skäl.

I skrivande stund har coronaviruset även fått fäste i Sverige. Antalet insjuk-
nande ökar från dag till dag. Möten ställs in, resor ställs in, hotell bokas av.  
Ingen vill i onödan vistas i samma rum som ett stort antal okända människor. 
Om detta håller i sig så kommer vi sannolikt få nya krisbranscher eller i värsta 
fall en total nedgång i världsekonomin. Senast när jag gick till den lokala sushi-
restaurangen på lunchen så bedrevs ingen servering på plats längre utan  
endast avhämtning mot bakgrund av coronaviruset. Försiktighetsåtgärder  
görs alltmer långtgående. Allt detta sammantaget kan naturligtvis dra hela 
världen in en recession som kan gå väldigt snabbt. Oljeprisfallet efterföljt  
av dramatiska börsfall hjälper naturligtvis inte till. 

Frågan är om högkonjunkturen fick ett mycket abrupt slut?

Mikael Kubu
Vd och koncernchef Ackordscentralen
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VD HAR ORDET

Världsläget 
påverkar 
konjunkturen 
i allra högsta grad

Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat 
värden i företag med ekonomiska problem och  
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. 
Idag intar vi en ledande position inom vårt  
verksamhetsområde. 

Verksamheten bedrivs från våra kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Borås, Umeå och Kristianstad.

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen  
Ackordscentralen. 

ackordscentralen.se
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Med drygt 9000 medlemsföretag är 
bransch- och arbetsgivarorganisa-
tionen Svensk Handel ett av Svenskt 
Näringslivs största förbund. Orga-
nisationen företräder både parti-, 
detalj- och e-handeln. För snart tre år 
sedan tillträdde Johan Davidson som 
handelsorganisationens chefseko-
nom. Under den perioden har bran-
schen upplevt stora omvälvningar, 
stundtals i oväntat hög takt.

– Över lag har handelns lönsamhet 
och rörelsemarginaler fallit sedan 
2015, med ett kraftigt ras under 2018. 
Det ska ses i ljuset av att den allmänna 
konjunkturen har varit god, med en 
stark köpkraft hos hushållen. Om kon-
junkturen i stort nu börjar vika finns 
det risk för att problemen inom han-
deln tilltar, påpekar Johan Davidson. 

Strukturomvandlingen inom  
handeln gör att det i snitt  
försvinner sex svenska butiker – 
varje dag. I en vikande konjunktur 
kan läget accelerera, befarar  
Johan Davidson, chefsekonom  
på Svensk Handel. 

Fler varsel och konkurser 
Under 2019 har både antalet varsel 
och konkurser ökat markant i bran-
schen. Mellan januari och oktober 
i fjol var varslen 80 procent fler än 
under samma period 2018. Samtidigt 
har antalet anställda som drabbas av 
konkurser ökat med 30 procent. Tidi-
gare har ökningen främst berört före-
tag med några få medarbetare, men 
under 2019 steg antalet konkurser 
även bland de företag som har mellan 
tio och femtio anställda. 

Värst drabbad av den tuffa kon-
kurrenssituationen är den så kallade  
sällanköpshandeln inom detaljhan-
deln, med produkter som exem-
pelvis elektronik och kläder. Här har  
globaliseringen och e-handeln snabbt 
bidragit till nya köpmönster.

– Tidigare fanns det konkurrens 
mellan olika butiker på samma ort, 
eller kanske mellan olika städer. Nu 
har kunderna i stället tillgång till 
en internationell marknad, direkt 
i datorn eller mobilen. Följden blir 
att det uppstår en enorm prispress i 
konsumentledet, konstaterar Johan 
Davidson. 

Försvagad krona 
Han framhåller att en konkurrens av 
detta slag blir extra kännbar för ett 
högkostnadsland som Sverige. Sam-
tidigt ser han Riksbankens penning-
politik som en komplicerande faktor. 
En lång period med minusränta har 
försvagat kronans värde och fördyrat 
handlarnas inköpspriser på import-
marknaden. >

LENA LIDBERG

3Handeln  
– en bransch  
i stor 
förändring

3



ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 1 2020

4

– Det här sker parallellt med att 
hyror och löner tickar på. Samman-
taget ger det ett mycket svårt kost-
nadsläge, som i synnerhet påverkar 
sällanköpshandeln.

Nätet av fysiska butiker har under 
2010-talet tunnats ut, och de butiker 
som blir kvar minskar ofta sina lokal-
ytor. Statistik från HUI Research, 
Svensk Handels utredningsinstitut, 
visar att Sverige under de senaste 
åren har förlorat över 7 000 butiker. 

Låga marginaler i e-handeln 
I gengäld har det tillkommit flera 
tusen nya företag som vill vara med 
och forma framtidens handel, fram-
för allt på internet. Men många av  
e-handlarna brottas också med lön-
samhetsproblem och har ofta ett 
ännu sämre utgångsläge än sällan-
köpshandlarna. Siffrorna för 2019 är 
ännu inte tillgängliga, men 2018 låg  
e-handlarnas rörelsemarginal i 
genomsnitt på cirka 0,5 procent. En 
stor del av dessa företag är nystar-
tade och befinner sig i tunga investe-
rings- och marknadsföringsfaser.

– Vissa av dem kommer att lyckas 
och bli vinnare. Vi ser exempel på 
bolag som framgångsrikt arbetar 
i nära dialog med kunderna och 
tidigt satsade på e-handelsexport. 

Ofta kapar de grossistledet och tar  
kontroll över hela värdekedjan, med 
allt från design till tillverkning, säger 
Johan Davidson. 

Hemkörning av livsmedel 
Den del av branschen som är minst 
utsatt för internationell konkurrens 
är dagligvaruhandeln. Här finns  
större möjligheter att kompensera sig 
för ökade omkostnader, men även i 
denna sektor har det visat sig svårt att 
förbättra lönsamheten. Konsumen-
ternas ökade intresse för hemkörning 
av livsmedel genererar nya transport-
kostnader, och i vissa butiker krävs 
det extrainsatser för att försöka mot-
verka upprepade snatterier, stölder 
och stökigheter.

Under tiden gör digitaliseringen sitt 
intåg även i dagligvaruhandeln. Auto-
matiserade lagerlösningar vinner 
mark och kunder erbjuds till exempel 
att handla i mobil och hämta varorna 
i butik. När systemen med själv- 
skanning och betalstationer har 
mognat väntas nästa steg på vissa 
håll bli personallösa butiker – allt för 
att kunna minimera de förhållandevis 
höga personalkostnaderna.

– De svenska arbetsgivaravgifterna 
är i längden ohållbara. Inom EU är 
det Sverige och Frankrike som ligger i  

särklass högst på området. Det 
är kostsamt för staten att sänka 
avgifter som dessa, men någon form 
av avtrappning skulle behövas, anser 
Johan Davidson. 

Kritik mot kemikalieskatter 
Han pekar även på andra politiska  
frågor som Svensk Handel ser som 
hämmande för svensk konkurrens-
kraft. En av dem är den så kall-
lade kemikalieskatten som riksdagen 
införde 2017 och som höjdes i fjol. 
Skatten berör vitvaror och elektro-
nikprodukter och utgår från varornas 
vikt.

– Grundproblemet är att skatten 
ensidigt slår mot den som väljer att 
köpa kylskåp eller liknande i Sverige. 
För att slippa en extraavgift på kanske 
400 kronor väljer då vissa kunder 
att i stället e-handla från exempelvis 
Danmark. Det leder i sin tur till längre 
transporter och ökad miljöpåverkan, 
vilket gör att skatten blir kontrapro-
duktiv.

– På samma sätt betraktar vi den 
kemikalieskatt på kläder som också är 
på gång i Sverige. Inte heller där kan vi 
hitta några reella miljövinster, säger 
Johan Davidson.

Den del av branschen som är mest 
svåranalyserad just nu är partihan-
deln, alltså där försäljningen sker till 
andra företag och inte till enskilda 
konsumenter. Partihandelns expor-
törer har i viss mån kunnat dra nytta 
av den svaga kronan, men från och 
med 2017 präglas även denna sektor 
av fallande lönsamhet och tilltagande 
internationell konkurrens.

– Förklaringen är att partihan-
deln har hälften av sin försäljning 
till detaljhandeln, påpekar Johan 
Davidson. 

Ett levande samhälle 
Att de fysiska butikerna försvinner 
i rask takt får konsekvenser även i 

>

>



ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 1 2020

5
> stadskärnor, köpcentrum och gles-

bygdskommuner. Det är fler än 
Svensk Handel som oroar sig för att 
”handelsplatsen i centrum” på många 
håll är hotad eller redan nedlagd.

– Vi är måna om att både butiker, 
kaféer och restauranger ska fort-
sätta att vara en naturlig del av sam-
hället. När kommunerna planerar nya 
bostäder försöker vi alltid lyfta fram 
värdet av att satsa på service och att 
skapa trygga miljöer där folk vill till-
bringa tid i stället för att bara jäkta 
förbi. Ibland handlar det också om att 
till exempel arbeta för fler p-platser, 
åtminstone på de orter där det inte 
finns någon större kollektivtrafik att 
använda sig av. 

Dialog med fastighetsägarna 
Johan Davidson uppmuntrar dess- 
utom medlemsföretagen att ha en 
nära dialog med fastighetsägarna.  
Det finns en tät koppling mellan 
hyresnivåerna och handlarnas lön-
samhetsgrad.

– Vissa handlare tycker att hyran är 
en större utmaning än konkurrensen 
från e-handeln, berättar han.

Svensk Handels eget kontor finns i 
Handelns hus på Regeringsgatan 60 i 
centrala Stockholm. Ett stenkast ned 
finns en av huvudstadens klassiska 
affärsgator, Kungsgatan. Det händer 
att Johan Davidson besöker någon av 
de närliggande butikerna, men även 
han och hans familj har med tiden 
blivit regelbundna nätshoppare.

– Tidigare brukade jag åka till butik 
sent på torsdagarna för att vecko-
handla mat. Numera gör vi i stället 
80–90 procent av familjens matinköp 
på nätet. I branschen brukar vi säga 
att det finns tre saker som driver 
e-handeln, och jag kan bara instämma. 
Det handlar om bekvämlighet, utbud 
och pris, säger Johan Davidson.   

Svensk Handels scenarier för 
detaljhandeln fram till år 2030: 
•  Totalt väntas e-handeln utgöra 
 26–36 procent av den svenska   
 detaljhandeln. 
•  Inom sällanköpsvaruhandeln väntas   
 näthandeln stå för 45–48 procent,   
 varav utlandshandeln bedöms utgöra  
 8–16 procent. 
•  Försäljningen av dagligvaror på nätet  
 väntas uppgå till 10–15 procent. 
•  Antalet butiker i sällanköpshandeln   
 väntas minska med 7 000–11 500. 
•  Antalet sysselsatta i sällanköps-
 handeln bedöms minska med 
 27 000–55 000 personer. 

KÄLLA: RAPPORTEN ”LÄGET I HANDELN 2019”. 
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Kortinlösningsföretagens agerande försvårar  
rekonstruktioner och konkursförvaltningar.  
Det konstaterar flera av Ackordscentralens  
jurister. 

LENA LIDBERG 

Ett hinder i konkurs-
förvaltningen 

Finns det kunder som väntar tre 
månader med att reklamera en hår-
klippning? Det är en fråga som Ack-
ordscentralen fick anledning att 
fundera över för en tid sedan. 

Bakgrunden är ett ärende som han-
terades av Erik Osvald, jurist på Ack-
ordscentralen Stockholm. Han utsågs 
till konkursförvaltare för ett företag 
som hade drivit två frisörsalonger i 
Uppsala.

Salongerna hade gott om kunder 
och det fastslogs snabbt att driften 
under en övergångsperiod skulle fort-
sätta i konkursboets regi – dels för att 
få in pengar till konkursboet, dels för 
att verksamheten i nästa led skulle 
kunna läggas ut till försäljning. 

– En förutsättning för att driva ett 
konkursbo är att det finns likvida 
medel till löpande inköp. I fallet med 
salongerna var lagret i princip tomt 
och vi behövde därför köpa in bland 
annat hårfärg, förklarar Erik Osvald. 

Tillgångar låsta i månader 
Problemet blev dock att frisörsalong-
ernas intäkter samlades på hög hos 
kortinlösningsföretaget Nets, efter-
som nästan alla kunder betalade med 
kort. Salongerna hade sedan tidigare 
ett avtal med Nets, som i dag är det 
dominerande företaget i sin bransch.

– Beskedet från Nets var att de 
som regel brukar ha pengarna inne-
stående hos sig i uppemot 120 dagar. 
Nets ser detta som en säkerhetsåt-
gärd gentemot kreditkortsföretagen, 

ifall en kund vill reklamera en vara 
eller tjänst och det blir aktuellt med 
återbetalning. Men vilken kund får för 
sig att reklamera en frisyr efter flera 
månader? Är det verkligen ett rimligt 
scenario? undrar Erik Osvald. 

I fallet i Uppsala vände han sig till 
Nets för att höra om tidsrymden 
kunde kortas till sju eller 14 dagar för 
konkursboets skull. Svaret blev nej. 

– Vi fick ta till en nödlösning som 
innebar att vi pluggade in en betalter-
minal som tillhör Ackordscentralen. 
Alternativet hade varit att enbart 
ta emot kontanter eller Swish-betal-
ningar, eller att försöka låna pengar 
till driften, säger Erik Osvald. 

Pengar till momsinbetalning 
En liknande situation uppstod i hös-
tas, när företaget Music Retail Sweden 
gick i konkurs. Företaget sålde musik-
utrustning och instrument genom 
butikskedjan 4Sound, och under 
konkursförvaltningen ansvarade 
Ackordscentralen för utförsäljningen 
av varor. Även då handlade – förstås – 
nästan alla kunder med kort.

– När vi skulle göra en momsinbe-
talning för konkursboets räkning 
lyckades vi den gången, i absolut 
sista stund, få tillgång till en för-
skottsbetalning från Nets, berättar  
Ackordscentralens vd Mikael Kubu. 

Patrick Höijer, Sverigechef på Nets, 
framhåller att Nets i egenskap av 
inlösare ansvarar för reklamationer 
och andra invändningar från konsu-

menter även om säljföretaget har gått 
i konkurs. 

– Vi eftersträvar en rimlig nivå på 
den säkerhet och riskavtäckning 
som Nets behöver. Regelmässigt 
görs förnyade riskbedömningar där 
vi beslutar om att betala ut innestå-
ende medel, helt eller delvis. Besluten 
vilar på en helhetsbedömning utifrån 
risken för reklamationer, konkurs-
boets verksamhet, försäljningssätt, 
betalmetoder och historik, säger 
Patrick Höijer. 

Vill se ökad flexibilitet 
Ackordscentralens vd Mikael Kubu 
efterlyser en ökad flexibilitet i kort-
inlösningsföretagens hantering och 
tycker att företag som Nets borde 
utgå från den statistik som gene-
reras om olika reklamationer. På så 
sätt vore det möjligt att räkna fram 
genomsnittliga belopp som kan fung-
era som buffert i Nets verksamhet.

– Grundproblemet nu är att Nets 
praxis är att hålla inne med 100 pro-
cent av pengarna. Att på detta sätt 
hamna i händerna på kortinlösnings-
företagen skapar väldigt stora pro-
blem för oss rekonstruktörer och kon-
kursförvaltare. 

– Om betalningar hålls inne fullt 
ut kan det leda till att verksamheten 
inte kan drivas vidare. Det innebär att 
utfallet för borgenärerna blir väsent-
ligt mycket sämre, påpekar Mikael 
Kubu.  
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Långa betaltider är en utmaning för landets 
små och medelstora företag.  
Enligt European Payment Report 2019 uppger 
drygt hälften av de tillfrågade svenska  
företagen att de tvingas acceptera längre 
betalningstider än de är bekväma med.

ANETTE NORLING 

Små företag agerar 
banker åt större 
företag

Rapporten som genomförts av Intrum 
visar att det oftast är större företag 
som kräver längre betaltider, och 
den tid det tar för företagen att få 
betalt ligger en bra bit över 30 dagar.  
Små företag tvingas därmed agera 
banker åt de större företagen, något 
som påverkar tillgången på kapital 
och på sikt kan leda till likviditets-
problem. Sett ur ett större perspektiv 
missgynnas även det samhällseko- 
nomiska klimatet.

− Att få betalt i tid för levererade 
varor och tjänster är centralt för de 
flesta företags möjlighet att kunna 
investera och anställa. 14 procent av 
svenska företag uppger att man skulle 
kunna anställa om man fick betalt 
snabbare, vilket skulle medföra att ett 
stort antal nya jobb skulle kunna växa 
fram. Frågan om när företag får betalt 
är fortsatt viktig för hela samhällse-
konomin, säger Peter Storåkers som 
är Commercial Director på Intrum 
Sverige.

Självreglering och rapporteringskrav
För att bryta utvecklingen mot längre 
betalningstider vill Regeringen få till 
stånd en självreglering inom närings-
livet. Som ett svar på detta bildades 
2018 föreningen betaltider.se av fem 

olika näringslivsorganisationer, och 
till föreningen har flera storföretag 
anslutit sig. Föreningens uppförande- 
kod säger till exempel att bolag med 
färre än 50 anställda och mindre än 
100 miljoner kronor i omsättning ska 
få betalt av leverantör inom maximalt 
30 dagar räknat från när korrekt  
faktura är mottagen.

Som ett komplement till självregle-
ringen vill Regeringen införa ett krav 
på rapportering av betalningstider, 
ett förslag som varit ute på två remiss-
rundor. I Utredning av vissa frågor i 
anslutning till promemorian Krav på 
rapportering av betalningstider som 
gjordes av Tillväxtverket och Bolags-
verket visar man bland annat på  
följande slutsatser:
•  Företag med mer än 250 anställda  
 har leverantörsskulder på 172 
 miljarder kronor till svenska SME.
• Den genomsnittlig betaltiden från  
 stora till små företag är i dag 
 33 dagar. Om den minskades   
 till 30 dagar skulle småföretagens  
 likviditet förbättras med 780 mil- 
 joner kronor.
• Konkursrisken för SME ökar och  
 konkurrenssituationen försämras.
• Mikroföretag är betydligt bättre på  
 att betala i tid än storföretag.

Företagarna kritiserar
Företagarna som är en av medgrun-
darna till betaltider.se, anser att betal-
tider bör ses som en hållbarhetsfråga 
för näringslivet, och gick i december 
förra året ut och kritiserade livsmed-
elsjätten Orkla. Kritiken grundade sig 
på ett informationsbrev som Orkla har 
skickat ut till sina leverantörer i vilket 
de meddelar en förlängning av betal-
tiderna till 93 dagar, plus resterande 
dagar i den innevarande månaden.

− Först skryter man över sin egen 
framgång, sedan avslutar man med 
att säga att ''du kan bidra mer till vår 
framgång genom att få betalt långt 
senare än vad som anses accepta-
belt”. Jag tycker att det är fullstän-
digt huvudlöst, säger Företagarnas vd 
Günther Mårder i en intervju i Dagens 
Industri.

Näringsdepartementet går just 
nu igenom den andra promemorian  
gällande krav på rapportering av 
betalningstider men kan i dagsläget 
inte säga när arbetet är klart.

– Vi arbetar aktivt med detta, och 
jobbar just nu mot en lagrådsremiss. 
Det går i dagsläget inte att ge någon 
tidsram för när det är klart, säger  
Elisabeth Kristensson på Närings- 
departementet.  

30 
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AI genomsyrar många av program-
punkterna. Hur resonerar du kring AI 
och hur tror du att AI kan underlätta 
och utveckla såväl juridik som  
företagande?
– AI är ett brett begrepp som innebär 
mycket mer än att bara rationalisera 
rutinuppgifter. Inom juridiken kan 
man säkerligen använda AI i större 
utsträckning och rationalisera arbe-
tet men även höja kvaliteten på det 
som görs, till exempel när det gäller 
avtalsskrivning och när man genom-
för avancerade sökningar i databaser 
som även inbegriper analys.

– När det gäller AI generellt sett är 
det viktigt att identifiera de områden 
där det, jämfört med det traditionella 
arbetssättet, ger störst utväxling. Det 
blir extra intressant när man med 
maskinstöd kan prestera betydligt 
bättre än med rent mänskliga insatser. 
Ett typiskt exempel är tech-företag 
som samlar in en oerhörd mängd 
information för att sedan använda 
denna till riktad marknadsföring. Det 
är i praktiken omöjligt att göra samma 
sak som människa. Kreditbeslut och 

aktieanalys är andra områden där det 
säkerligen finns stor potential för AI.

Hur resonerar du kring styrelsearbete 
och omvärldsanalys?
– Omvärldsanalysen är viktig och det 
gäller att den inte kommer i bakvatt-
net av mer dagsaktuella och akuta 
frågor. Nya regelverk ökar kraven vad 
gäller compliance och styrdokument. 
Min erfarenhet är att det lätt kan göra 
att omvärldsanalysen inte får den tid 
som behövs, och jag tror att man mås-
te vara beredd att sätta av mer tid än 
tidigare till styrelsearbetet. Det krä-
ver också högre kompetens hos och 
mer engagemang av styrelseledamö-
terna än tidigare.

Vilken är din egen spaning kring vad 
som är extra viktigt för att finnas kvar 
och utvecklas i framtiden?
– För att lyckas behöver man ha en 
klar uppfattning om vad som händer 
i omvärlden och hur det påverkar den 
egna verksamheten. Här kommer 
vikten av omvärldsanalys in. Hållbar-
hetsfrågor i vid mening är ett uppen-

Välkommen till
Stiftelsen
Ackordscentralens 
Dag 2020
Onsdag 29 april 

Konserthuset i Stockholm
Klockan 12.45
Mingel & buffé 17.00

Stiftelsen Ackordscentralens Dag  
arrangeras för fjärde gången.  
Varför tror du att dagen lockar så 
många besökare?
– Jag tycker att vi har hittat en bra 
balans mellan rent fackmässiga, 
lite tyngre frågor och dagsaktuella 
ämnen, och jag tror att formatet upp-
levs som lättillgängligt. Det finns ett 
intresse bland de som arbetar med de 
här frågorna att träffa kollegor på ett 
lite mer otvunget sätt. Samtidigt finns 
det en tydlig koppling till yrkesrollen.

Vilka är dina tankar kring årets tema: 
Framtid – inom juridik och  
företagande?
– Jag tycker att det är spännande med 
ett mer renodlat och framåtblickan-
de perspektiv. Inom juristbranschen 
finns det en viss konservatism, men 
det händer mycket på olika områden. 
Därför tror jag att det är bra att lyfta 
de här frågorna. Vi är bara i början 
av en utveckling som kan bli nog så 
genomgripande på ett par års sikt. 

Temat för dagen är Framtid – inom juridik och  
företagande och det bjuds på ett fullspäckat och 
varierat program. Dagen inleds med en live-podd 
i ämnet Artificiell Intelligens, där det diskuteras 
hur AI kan förändra juristbranschen. Vi kommer 
även att gästas av Fredrik Torberger från 
analysföretaget Kairos Future som pratar om 
Framtidens arbetsmiljö i juristbranschen, 
och dagen avslutas med en framtidsspaning av 
Kjell A Nordström. Däremellan kan du lyssna på 
vikten av omvärldsanalys i styrelsen, en diskus-
sion om det nya EU-direktivet och hur det påver-
kar framtidens rekonstruktionslagstiftning samt 
ytterligare en diskussion kring auktorisation av 
rekonstruktörer eller tillsyn. Välkommen!

INTERVJU MED STYRELSEORDFÖRANDE PETER LINDBLAD INFÖR STIFTELSEN ACKORDSCENTRALENS DAG 2020.

Inbjudan

>

ANETTE NORLING 
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Tidpunkt för konkursansökan  
påverkar lönegaranti
Skatteverket har i ett ställningstagande den 5 december 
2019 (Dnr: 202 494536-19/111) om ändring av utgående och 
ingående mervärdesskatt vid prisnedsättningar i efterhand 
förändrat synen på hur mervärdesskatten ska behandlas vid 
offentligt ackord. För att säljaren ska kunna ändra tidigare 
redovisad utgående mervärdesskatt krävs att hen utfärdar 
en kreditfaktura till köparen. Om köparen är ett bolag som 
har fått ett ackord fastställt är hen då i sin tur skyldig att 
återföra den avdragna ingående mervärdesskatt som hänför 
sig till prisnedsättningen enligt kreditfakturan. Tidigare var 
detta en skattefri ackordsvinst för rekonstruktionsbolaget. 
Om säljaren inte utfärdar en kreditfaktura anses det som  
att parterna har avtalat om beskattningsunderlaget inte 
ska sättas ned, vilket således innebär att säljaren inte kan 
få del av den redovisade utgående mervärdesskatten åter 
och köparen är då heller inte skyldig att återföra den tidigare 
avdragna mervärdesskatten. Skatteverkets nya ställnings-
tagande kommer innebära en stor nackdel för bolag som har 
fått ett ackord fastställt av domstol. 

Likvidator förpliktigas att  
utge skadestånd till borgenär
Högsta domstolen har i en dom den 18 december 2019  
(T 2977-18) förpliktigat en likvidator att utge ett skadestånd 
till en borgenär på grund av att han vid skiftet av bolagets 
tillgångar inte avsatte medel för att täcka en tvistig fordran. 
Borgenären hade dock inte anmält sin fordran under den tid 
som kallelsen på okända borgenärer löpte och likvidatorn 
ansåg därmed att fordran inte kunde göras gällande. Det  
var emellertid utrett att likvidationsbolaget kände till den 
tvistiga fordran. 

Förslag om mer effektivt och  
ändamålsenligt konkursförfarande
Regeringen har i departementspromemorian Konkurs- 
förfarandet Ds 2019:31 lämnat förslag om ett mer effektivt 
och ändamålsenligt konkursförfarande. I huvudsak innebär 
förslaget att flera av de arbetsuppgifter som i dag ankom-
mer på tingsrätten ska flyttas över till Tillsynsmyndigheten 
i konkurser och konkursförvaltaren. Ackordscentralen har 
fått förslaget på remiss och svar ska lämnas senast den  
23 april 2020. Förslaget och remissvaret kommer redovisas 
i kommande nummer av tidningen. 

HANS ÖDÉN 

bart exempel. Personalens kompetens 
samt förmåga och vilja att utvecklas 
ser jag som ytterligare en viktig sak för 
att lyckas. En annan är renomméfrå-
gor. Att förstöra ett gott renommé är 
lätt men det tar tid att bygga upp det. 

Ackordscentralen etablerades redan 
1857. Hur tror du att Ackordscentralen 
med hjälp av sin historik kan ta  
företaget in i framtiden?
– Vi är stolta över vår historia och över 
vår roll men är samtidigt på det klara 
med att det är viktigare vad vi gör idag 
och än vad vi gjorde för 100 år sedan. 
Det centrala är att arbeta långsiktigt, 
att ha en seriös framtoning och att ha 
kompetent personal.

– Vi vill vara med och påverka och 
driva utvecklingen när det gäller 
obeståndshantering. Det handlar 
till exempel om att påverka i lagstift-
ningsfrågor, samverka med andra 
organisationer och stödja forsk-
ningen. Stiftelsen Ackordscentralens 
Dag är en del av detta, och ett sätt att 
stimulera debatt och diskussion på 
det här området. 

RÄTTSNYTT

Anmäl dig senast den 7 april
på stiftelsenackordscentralen.se   

Antalet platser är begränsat      

Anmälan

>
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Ackordscentralen Norrland har flyttat till nya fina lokaler och  
bjöd in till vintermingel några veckor före jul. För kvällen valdes  
ett spanskt tema med tapas och bubbel då Ackordscentralens 
medarbetare ville bidra med en känsla av ljus och värme i den 
annars mörka norrländska vintern. Vi är mycket glada över att  
så många av våra samarbetspartners tog sig tid att besöka oss 
under kvällen, där det både knöts nya kontakter och delades 
många skratt. Vi vill också passa på att tacka för alla fina  
blommor och presenter som förgyllde kontoret hela året ut!  

10

Vintermingel i Norrland

VINTERMINGEL I NORRLAND
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Jag är en privatperson som driver en  
enskild firma inom byggbranschen.  
Förutom att jag har fått ekonomiska  
problem i min rörelse på grund av en  
kundförlust, vilket har medfört att jag inte 
kan betala mina skulder, har jag även en  
del skulder som inte är hänförliga till  
min rörelse. Kan jag ansöka om företags- 
rekonstruktion, skuldsanering eller  
skuldsanering för företagare?

Svar:
Det är inte helt lätt att bilda sig en upp-
fattning om vilken lag som är tillämplig. 
Skuldsaneringslagen gäller som huvud- 
regel för fysiska personer (privatpersoner) 
som inte bedriver näringsverksamhet och 
som inte kan betala sina skulder inom 
överskådlig tid. Om den fysiska personen 
är näringsidkare får skuldsanering beviljas 
endast om de ekonomiska förhållandena 
i verksamheten är enkla att utreda, vilket 
inte verkar vara fallet för din rörelse. Lag 
om skuldsanering för företagare gäller 
för företagare som har varit engagerad 
i en näringsverksamhet om skulderna i 
huvudsak är hänförliga till den. Vidare gäller 
lagen för företagare som bedriver aktiv 
näringsverksamhet om de skulder som har 
uppkommit i den kan betalas eller om den 
oförmågan endast är tillfällig. Denna lag 
tar således endast sikte på de skulder som 
inte är hänförliga till näringsverksamheten. 
Eftersom du driver näringsverksamhet och 
du inte kan betala de skulder som är hän-
förliga till den, är lagen inte tillämplig i ditt 
fall. Då återstår enbart lagen om företags-
rekonstruktion. Den gäller både för fysiska 
personer och juridiska personer (bolag, 
föreningar). En förutsättning för att  
rätten ska bevilja en ansökan om företags-
rekonstruktion är att du har betalnings- 
svårigheter. Detta verkar inte vara svårt 
för dig att visa, men av ansökan måste det 
också framgå att det kan antas att syftet 
med företagsrekonstruktionen kan uppnås. 
Ett offentligt ackord (nedsättning av  
skulderna) inom ramen för en företags-
rekonstruktion omfattar både de skulder 
som är hänförliga till verksamheten och 
personliga skulder.

HANS ÖDÉN,  

REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

FRÅGA OSSNYTT PÅ AC

Ackordscentralen rekryterar

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM ACKORDSCENTRALEN SYD

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till 
info@ackordscentralen.se

Lina Jonsson började sitt arbete som 
jurist på Ackordscentralen Stockholm i 
november 2019 där hon handlägger kon-
kurser, rekonstruktioner och likvidationer. 
Hon kommer närmast från en tjänst som 
biträdande jurist/advokat på en advokat- 
byrå och har innan dess bland annat 
tjänstgjort som tingsnotarie vid Söder-
törns tingsrätt.

Lina tycker att det är jätteroligt att 
arbeta med obeståndsrätt och ser fram 
emot att få fördjupad kunskap och er- 
farenhet inom området och en möjlighet 
att få arbeta med komplexa och stora 
konkurser.

 – Jag ser även fram emot att få arbeta 
med rekonstruktioner vilket jag tidigare 
inte arbetat med, säger Lina.  

Hon har tidigare arbetat med att hand-
lägga konkurser på en advokatbyrå och 
hoppas att hon på Ackordscentralen kan 
bidra med sina erfarenheter av konkurs-
handläggning från en advokatbyrå.  

Anette Börjesson började sitt arbete 
som paralegal på Ackordscentralen Syd 
i Kristianstad i augusti 2019. Anette blev 
certifierad paralegal 2014 och kommer 
närmast från ett mindre börsnoterat 
bolag i Lund, där hon främst arbetade 
med bolagsstyrning, avtalsfrågor och 
GDPR. Dessförinnan arbetade hon i M&A- 
och Aktiemarknadsgrupperna på Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå i Malmö. 

– Obestånd är ett helt nytt område 
för mig vilket jag ser fram emot att lära 
mig mer av, och som paralegal hoppas 
jag kunna täcka upp för de behov som 
finns på ett mindre kontor, både inom det 
juridiska och det administrativa området, 
säger Anette.

Efter ett drygt halvår på sin tjänst kon-
staterar hon att Ackordscentralen har ett 
mycket trevligt arbetsklimat och kompe-
tent personal.

– Jag trivs väldigt bra här, säger 
Anette.  
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Hur arbetar analysgruppen  
Konkursrelaterad arbetsrätt?
– Vi bevakar, diskuterar och analyse-
rar nya rättsfall och lagstiftning på 
området. Vår analys publiceras där-
efter på vårt intranät och behandlas 
även på koncernens årliga erfaren-
hetsutbyten. Vi fångar även löpande 
upp frågeställningar som uppkommer 
under vårt dagliga arbete för att dela 
erfarenheter och för att stämma av 
att våra kontor hanterar bedömnings-
frågor på liknande sätt.

Vad bidrar analysgrupperna med  
i ert dagliga arbete?
– De ger stöd i både nyhetsbevakning 
och analys av rättsläget, vilket effek-
tiviserar vårt arbete samt ger oss en 
stadigare grund vid juridiska bedöm-
ningar och argumentationer. 

Vad ryms inom Konkursrelaterad  
arbetsrätt?
– Det omfattar i huvudsak om och 
på vilket sätt arbetstagare kan 
göra sina fordringar gällande i en 
konkurs eller en företagsrekon-
struktion, om fodringarna är priori-
terade eller oprioriterade samt om 
fordringarna helt eller delvis kan 
omfattas av den statliga lönegaran-
tin. I företagsrekonstruktioner han-
teras därtill ofta frågor angående 
uppsägningar, omförhandlingar av 
anställningsvillkor och fackliga för-
handlingar.

Vad är mest spännande och vilka är  
de största utmaningarna inom  
rättsområdet?
– Det uppkommer alltid nya situa-
tioner och frågeställningar som be- 
höver lösas skyndsamt och besluten 
får direkt inverkan på individnivå. Att 

Ackordscentralen har sju interna 
analysgrupper där man håller 
sig uppdaterad kring senaste 
rättsfall och ny lagstiftning inom 
olika rättsområden. Kunskapen 
som sprids genom analys- 
grupperna ger medarbetarna 
extra kompetens för att kun-
na bistå sina klienter på bästa 
möjliga sätt. Nedan presenteras 
analysgruppen Konkursrelaterad 
arbetsrätt som leds av Anna 
Engman vid Ackordscentralen 
Stockholm. 
     
 

Konkursrelaterad 
arbetsrätt 

ANNA ENGMAN

arbetsrätten och insolvensrätten ut- 
vecklats på var sitt håll och vid en 
konkurs eller företagsrekonstruktion 
plötsligt ska kombineras gör bedöm-
ningarna ofta utmanande och intres-
santa.

– Den lagstiftning som finns är 
relativt allmänt hållen och befintlig 
praxis är begränsad, vilket gör att vi 
inte sällan stöter på situationer som 
saknar tydlig rättslig reglering. Det 
är få som fördjupat sig i ämnet och 
som för en juridisk analys i doktrinen. 
Detta är otillfredsställande och 
skapar en osäkerhet för såväl arbets-
tagare som staten men även för övriga 
borgenärer.

Vad är närmast på gång inom  
Konkursrelaterad arbetsrätt?
– Det har hittills varit oklart hur 28 § 
lönegarantilagen ska tolkas. Bestäm-
melsen behandlar hur pengarna vid 
utdelning i en konkurs ska fördelas 
mellan staten och arbetstagarna. 
HD har i oktober 2019 meddelat 
prövningstillstånd i frågan om Skat-
teverkets regressfordran avseende 
utbetald lönegaranti ska ha företräde 
framför arbetstagarnas kvarstående 
lönefordringar, som alltså inte har 
omfattats av den statliga lönegaran-
tin, samt i så fall på vilket sätt. Dom 
väntas med spänning under våren.  


