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_____________________________________ 

Abstract 

_______________________________________ 
 

The financial crisis that erupted in the late summer of 2008 has caused a crisis for 

a lot of companies. The automotive industry, which already had excess capacity, 

was hit hard when the new car sales plummeted. The concern of Plastal which 

was a major subcontractor for the European automotive industry was declared 

bankrupt on March 5 2009. 

The purpose of the paper was to understand what happens in a manufacturing 

company that goes bankrupt and then recreated. The essay is written from Plastal 

factory in Simrishamn perspective. The investigation has been carried out on site 

at Plastal factory in Simrishamn where both operational and managerial staff has 

been interviewed. 

The conclusion of this paper is that bankruptcy affects all its stakeholders. Often 

it´s only dealt with the staff and they witch are having repurchase on the 

company. In the factory we investigated was mainly dependent on the customer's 

factory production was impossible due to a closure due to bankruptcy. 

Employment security in Sweden did the savings resulting from notice much 

slower than the reduction in orders. In the new company the last-in first-out rule 

for reinstatement mode that there was a skewed age distribution that can be 

detrimental to the plant in the future. Without employment security could there be 

increased efficiency and reduced absenteeism. 
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_______________________________________ 

Sammanfattning 

______________________________________ 
 

Finanskrisen som utbröt i slutet av sommaren år 2008 har orsakat kris för många 

företag. Bilindustrin som redan hade en överkapacitet drabbades hårt då 

nybilsförsäljningen sjönk drastiskt. Plastalkoncernen som var en stor 

underleverantörerna till den europeiska bilindustrin blev försatta i konkurs den 5 

mars år 2009. 

Syftet med uppsatsen var att förstå vad som händer i ett tillverkningsföretag som 

går i konkurs och som sedan nybildas. Uppsatsen är skriven ur Plastals fabrik i 

Simrishamn perspektiv. Undersökningen har genomförts på plats på Plastals 

fabrik i Simrishamn där både operativ och ledande personal har intervjuats.  

Slutsatsen av den här uppsatsen är att en konkurs berör alla företagets intressenter. 

Ofta behandlas bara personal och de som har fodringar hos det kursade företaget. 

Hos fabriken vi undersökte var det framförallt kundernas beroende av fabrikens 

produktion som omöjliggjorde en nedläggning till följd av konkursen. 

Anställningstryggheten i Sverige gjorde besparingarna till följd av varsel mycket 

långsammare än orderminskningen. Vid nybildningen gjorde turordningsreglerna 

för återanställning att det blev en skev åldersfördelning som kan vara till nackdel 

för fabriken i framtiden. Utan anställningstrygghet kan effekten bli ökad 

effektivitet och minskad sjukfrånvaro. 
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_______________________________________ 

Förord 

______________________________________ 
 

Vi skulle vilja tacka de personer som har hjälpt oss och underlättat arbetet med att 

genomföra vår uppsats. 

Särskilt vill vi tacka personalen på Plastals fabrik i Simrishamn som varmt har 

mottagit oss och ställt upp på våra intervjuer. Plastals goda samarbetsvilja och 

tillgänglighet har verkligen underlättat arbetet med att samla in data. 

Ett extra stort tack vill vi rikta till Göran Andersson, Plant Controller, och Bodil 

Gerbert, tidigare Manager Human resources, som har varit våra kontaktpersoner 

på Plastal och hjälpt oss under hela arbetets gång med tillgång till information 

och intervjupersoner. 

Vi vill också tacka vår gode vän Johannes Karlsson för den layout hjälp som han 

har bidraget med. 

Ett stort tack vill vi även rikta mot Brösarps Gästgifveri för bidraget med lokaler. 

Sist men inte minst vill vi tillägna ett stort tack till vår handledare Leif Holmberg 

som har ställt upp och väglett oss med många möten under arbetets gång. Vid 

några tillfällen med mycket kort förbehåll när vi har stöt på bekymmer längs 

vägen. 

Den här kandidatuppsatsen om Plastals konkurs är skriven vid Sektionen för 

Hälsa och Ekonomi, Högskolan Kristianstad under höstterminen 2009. 

 

Kristianstad 2010-02-05 

 

 Pontus Hansson Christoffer Thell 
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1. Inledning 

 

Inledningen beskriver problemet som kommer att behandlas i den här uppsatsen. 

Vidare kommer det här kapitlet att ta upp syfte och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Finanskrisen i slutet av sommaren år 2008 påverkade stora delar av världen och 

de flesta branscherna på ett eller annat vis. En bransch som påverkades mycket 

hårt var fordonsindustrin då den finansiella osäkerheten i världen var mycket stor, 

försäljningen av nyproducerade fordon sjönk kraftigt.  

Alla stora fordonstillverkade påverkades av krisen, ett exempel på det är Toyota 

som redovisade sitt första negativa resultat någonsin, skriver tidningarna Allt om 

motor (2009) och Dagens Industris teknikbilaga Nyteknik (2009). 

Tillföljd av fordonsindustrins arbetsätt med att samverka och arbeta väldigt nära 

sina leverantörer så drabbades underleverantörer lika hårt som 

fordonstillverkarna, då underleverantörernas försäljning är direkt kopplad till 

fordonstillverkarnas försäljning. Ett stort antal varsel och företagsrekonstruktioner 

men även konkurser blev resultatet av finanskrisen inom fordonsindustrin. 

En av underleverantörerna som drabbades hårt var Plastalkoncernen. På Plastals 

fabrik i Simrishamns skedde fyra varsel till följd av besparingsåtgärder, en 

minskning från cirka 300 anställda till 176 anställda. Trots stora 

besparingsåtgärder försattes Plastal i konkurs den 5 mars år 2009. Även om 

Plastal blev försatta i konkurs så stannade inte produktionen vid flera av 

fabrikerna.  

Den 1 september år 2009 tog Handelsbanken, som tidigare var den största 

kreditgivaren till Plastalkoncernen, över Plastal. Plastalkoncernen har gått från att 

ha haft över 30 fabriker innan konkursen utspridda i Europa och Kina till att ha 

endast fyra fabriker kvar.  



 6 

1.2 Plastals intressenter 

Plastas intressenter påverkades alla på något sätt av konkursen. Det som kommer 

att beröras i den här uppsatsen utgår från Plastals fabrik i Simrishamns perspektiv. 

 

Figur 1: Plastals fabrik i Simrishamns intressenter 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syfte är att öka kunskapen och förstå vad som hände på Plastals fabrik i 

Simrishamn, ur dess lednings och personals perspektiv, när Plastalkoncernen gick 

i konkurs och sedan nybildades under år 2009. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att analysera Plastals fabrik i Simrishamn ur 

personalen och ledningens perspektiv. Vidare avgränsas tidsperioden från 

finanskrisen i slutet av sommaren år 2008 till efter nybildningen fram till och med 

år 2009. 

1.5 Frågeställning 

Ambitionen med den här uppsatsen är att kunna öka förståelsen för vad som 

händer i ett företag som går i konkurs. I uppsatsen behandlas ett 

tillverkningsföretags konkurs och nybildning. 

Vad händer i ett tillverkningsföretag när det går i konkurs och sedan nybildas? 
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2. Teori 

 

I teorikapitlet kommer det att redogöras för de teorier som har använts i 

uppsatsen och under intervjuerna. Kapitlet består även av bakgrundsinformation 

som anses väsentlig gällande regler inom Obeståndsrätt och Arbetsrätt. 

 

2.1 Konkurs 

En gäldenär som är på obestånd ska försättas i konkurs om obeståndet kan räknas 

som mer än tillfälligt (Welamson, 2003). Konkurs ansökan, där obeståndet ska 

påvisas, kan göras av gäldenären eller någon av borgenärerna. Om gäldenären 

ansöker om konkurs och det inte råder något tvivel på obestånd ska 

konkursansökan bifallas. Om borgenären är den som ansöker om konkursen ska 

rätten pröva gäldenärens obestånd inom två veckor. Vid konkursen tar en av 

tingsrätten utsedd förvaltare över rättskapaciteten för konkursboet.   

Konkursförvaltarens uppdrag är att se till att borgenärerna blir tillgodosedda så 

gott det går av gäldenärens tillgångsmassa (Welamson, 2003). Konkursförvaltaren 

kan även driva det kursade företaget vidare om det anses att det är det bästa för 

företaget och dess borgenärer. Detta får konkursförvaltaren endast göra under en 

vis tid. De likvider som försäljning av hela konkursboet eller styckning av 

konkursboet inbringar ska sedan fördelas mellan konkursboets borgenärer. Vid en 

konkurs så upphör samtliga åtagande som företaget har. Bland annat så sägs all 

personal upp och alla avtal med leverantörer slutar att gälla.   

Förmånsrättslagen(1970:979) anger i vilken ordning som borgenärerna ska ha rätt 

till de medel som konkursförvaltaren kan inbringa av konkursboet. De med 

säkerhet som t.ex. företagsinteckningar kommer att ha prioriterade fordringar och 

således även förmån jämfört med övriga borgenärer. 

Om ett företag fortfarande kan anses som livskraftigt så kan ett alternativ till 

konkurs vara företagsrekonstruktion enligt Lag (1996:764) om 

företagsrekonstruktion. Tingsrätten utser då en konstruktör som har som uppgift 

att rekonstruera företagets verksamhet och göra upp med borgenärerna, ofta 
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genom ackordsuppgörelser där en viss procentuell andel av skulderna blir betalda 

till företagets borgenärer. Den procentuella andelen måste accepteras av en 

majoritet av borgenärerna. Under en företagsrekonstruktion kommer avtal 

fortfarande att vara bindande. Ett vanligt problem är att förfarande inleds för sent 

så gäldenärens läge för att lyckas med en företagsrekonstruktion är mycket små 

(Welamson, 2003). 

2.2 Personal 

Att säga upp personal från en arbetsplats är ett tidskrävande och hårt reglerat 

område (Broberg & Lundén, 2008). Förutom att det ofta är så att uppsägningarna 

är på grund av att företaget går sämre eller att besparingsåtgärder behöver vidtas 

så medför även uppsägningar kostnader då en arbetstagare kan ha upp till sex 

månaders uppsägningstid. 

Uppsägningstiden kan även ha den inverkan att företag undviker att anställa 

personal även under goda tider då uppsägningstiden är lång och medför en 

fördröjning som kan bli kostsam vid sjunkande sysselsättning (Kazamaki, 1993). 

Konjunkturstoppar kanske därmed inte utnyttjas fullt ut av företagen. På grund av 

trögheten som uppkommer under uppsägning vid lägre sysselsättning då det blir 

kostsamt med undersysselsatt personal under uppsägningstiden. Företagens 

produktion kan i goda tider bli lidande samtidigt som flexibiliteten blir sämre i 

tider då företag har lägre efterfråga.  

Uppsägningen i sig innebär att man bryter ett avtal som arbetsgivaren och 

arbetstagaren en gång har ingått. Vid ingången av en anställning förbinder sig 

arbetsgivaren och arbetstagaren dels till en lojalitetsplikt som innefattar att 

arbetstagaren skall utföra ett arbete åt arbetsgivaren och denne skall betala ut 

ersättning för detta (Geller, 2003). Den andrar skyldighet som man förbinder sig 

till är arbetsskyldighet, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att ge 

arbetstagaren arbete. Arbetstagarens skyldighet är att således att utföra arbetet. 

Just arbetsskyldigheten kan skapa konflikter då den arbetsuppgift som 

arbetstagaren har blir överflödig eller försvinner. Huvudregeln är att arbetstagaren 

skall åta sig de uppgifterna arbetsgivaren har tilldelat denne.  
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Exempel på ändrade arbetsuppgifter finns i rättsfallet AD 1929 s 29 som har varit 

vägledande inom arbetsrätten (Broberg & Lundén, 2008). AD 1929 s 29 tar upp 

att ett antal anställda på ett pappersbruk har blivit ombedda att utföra en 

omfattande renovering på bruket. De anställda är anslutna till ett kollektivavtal 

som gäller för pappersbruket. Facket hävdar dock att arbetet inte ska omfattas av 

det kollektivavtalet som gällde för pappersbruket utan det skulle omslutats av det 

avtalet som gällde för byggnadsindustrin. Arbetsdomstolen ansåg dock att det 

renoveringsarbetet av bruket var en arbetsuppgift som är naturligt kopplat till det 

arbetet som arbetstagarna var anställda för.   

Vid en uppsägning måste uppsägningen ha en saklig grund enligt lagen om 

anställningsskydd (Broberg & Lundén, 2008). Saklig grund kan anses något 

oklart. Det ska finnas en rimlig förklaring till uppsägningen och inte bara för att 

arbetsgivaren vill göra sig av med arbetstagaren. En av de vanligare orsakerna till 

en uppsägning är arbetsbrist, då det helt enkelt inte finns någon arbetsuppgift för 

arbetstagaren. Det är arbetsgivarens ensak att bedöma om det råder arbetsbrist vid 

arbetsplatsen, det finns således inget bevisansvar för arbetsgivaren. Uppsägning 

på grund av arbetsbrist måste alltid inledas med MBL (Lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet) förhandlingar med de berörda facken. Detta för att 

skydda arbetstagaren och medför att arbetsgivaren inte kan säga upp vem de helts 

önskar utan en turordning skapas, där last-in first-out gäller. Anställda med 

nödvändig kompetens för företaget kan undantas turordningen om de anses 

viktiga för företagets framtid. 

Skyddet för arbetstagaren kan medföra en tröghet på arbetsmarknaden då det inte 

går att skära ner på personalkostnaderna i takt med behovet av personal minskar 

(Kazamaki, 1993). Då personalen som inte behövs längre är en stor kostnad under 

uppsägningstiden. Samtidigt som företag kan dra sig för att nyanställa då en stor 

noggrannhet måste iakttagas då det blir kostsamt om företaget skulle anställa 

personal som saknar nödvändig kompetens. Detta gäller dock endast om företaget 

har ett kollektivavtal.  

Anställningstryggheten som LAS medför kan ha två olika effekter på ett företags 

anställda. (Below & Skogman, 2008) Den ena effekten är att tryggheten genererar 
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att personalen är lojalare och utför sina arbetsuppgifter bra då de inte behöver 

oroa sig över sin anställningstrygghet. Den andra effekten är att de anställda 

känner sig för trygg och inte presterar så bra som denne kan då den anställde vet 

att LAS skyddar den anställdes anställning.   

Det är utmärkande för den svenska arbetsrätten då Sverige är ett av få länder som 

har turordningsregler (Kazamaki, 1993). Turordningsreglerna kan ha den effekten 

att företaget förlorar arbetstagare som har mer relevant kunskap för företaget men 

har varit anställd kortare tid än en arbetstagare som har kunskap som är mindre 

relevant för företaget (Below & Skogman, 2008). En aspekt med 

turordningsreglerna är att åldersstrukturen blir ojämn då LAS skyddar äldre 

arbetstagare (Kazamaki, 1993). Den uppenbara risken är att de senaste anställda 

har rekryterats på grund av att de har den kompetensen som behövs just nu medan 

en arbetstagare som anställts tidigare inte har den kompetensen som behövs just 

nu. Detta kan leda till en lägre produktivitet, om man förlorar den kompetensen 

som man senast behövde, på grund av turordningsreglerna, som skyddar de som 

har varit anställda en längre tid i företaget.  

2.3 Återanställning 

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren ett 

återanställningskrav (Broberg & Lundén, 2008). Återanställningskravet gäller 

endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist och inte om det är av personliga 

skäl som den anställde har blivit uppsagd. Återanställningskraven gäller även när 

företaget går i konkurs men senare nybildas inom samma kommun. För att 

arbetstagaren ska omfattas av återanställningskravet finns det vissa grundläggande 

krav för att omfattas av återanställningskravet. Dessa krav är: 

• Arbetstagaren ska minst arbetat hos arbetsgivaren i ett år under en tre års 

period.  

• Arbetstagaren måste anmäla sitt intresse för att bli återanställd. 

• Arbetstagaren får inte tacka nej till en lämplig anställning.  

• Återanställningsrätten är i kraft under uppsägningstiden och nio månader 

därefter. 
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Om företaget som har återanställningskrav byter ägare följer dessa med företaget. 

Arbetstagen måste då ha tillräcklig kompetens att lära sig det eventuellt nya 

arbetsuppgifterna inom en rimlig tid. Skulle två arbetstagare varit anställda exakt 

lika länge är de den anställda som är äldst som har bäst rätt av de två till 

återanställning.  

2.4 Lönegaranti under konkurs 

När företag går i konkurs är arbetstagarna skyddade rent ekonomiskt av staten 

(Lönegarantilagen (1992:497)). Staten garanterar ersättning till alla arbetstagarna 

hos en arbetsgivare under konkurs under arbetstagarens uppsägningstid. Det är 

länsstyrelsen som ansvarar för utbetalningarna som även omfattar semesterskulder 

och pensionsskulder.  

Lönegarantin är inte obegränsad utan har ett tak på fyra prisbasbelopp. Den 

ersättning som överstiger dessa fyra prisbasbelopp betalas inte ut av länsstyrelsen 

och blir istället en fordran på konkursboet. Den ersättning som betalas ut av 

länsstyrelsen som lönegarantin blir även den en fordran på konkursboet. 

Lönegarantin betalas inte ut förrän löneskulden har förfallit till betalning. För att 

lönegarantin skall betalas ut måste arbetsgivaren lämna in en förteckning på de 

anställda och vilka anställningsvillkor de har. Arbetstagen måste dessutom anmält 

sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen om denne inte arbetar kvar hos 

arbetsgivaren under konkursen. 

2.5 Principal agent teorin 

Principal agent teorin bygger på kontrakt mellan principalen och agenten. 

Kontraktet är till för att motverka att agenten verkar för självändamål istället för 

principalens intresse (Deegan & Unerman, 2005). Genom att principalen anställer 

en agent för att utföra ett uppdrag åt principalen måste agenten kontrakteras så att 

agentens egenintresse blir det samma som principalens egenintresse. Därför ska 

kontraktet upprättas så att det som är bra för principalen ska även vara bra för 

agenten. Kontraktskostnaden som uppstår när arbete delegeras till agenter kallas 

”agency cost of equity”. 
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Figur 2: Principal - Agent teorin 

Belöningen för agenten som presterar det principalen har kontrakterat kan vara en 

bonus som är kopplad till resultat men även andra nyckeltal som 

lönsamhetsmarginaler kan vara kontrakterade. Problem som kan uppstå är att 

agenten arbetar efter just de nyckeltal som generera bonus för agenten och arbetet 

kan vara kortsiktigt som inte gynnar principalen långsiktigt.  

För att motverka att agenten arbetar efter sitt egenintresse är det viktigt att 

principalen är stark. Om organisationen har flera ägare är det viktigt att de har 

samma egenintresse så att inte agenten agerar mot principalens egenintresse. Det 

är viktigt att agenten följer direktiv från principalen. 

Principal agent teorin kan även appliceras på andra faktorer än bara bonus för 

agenten. Agenten kan även verka för andra faktorer som gynnar agenten mer än 

principalen. Ett exempel på detta kan vara att agenten tar beslut som gynnar 

resultatet kortsiktigt då agenten inte har för avsikt att arbeta en längre tid åt 

principalen. Även rapporteringen och redovisningen kan utvecklas så att inte 

kostnader tas upp till ett rättvisande värde och vice versa när det gäller intäkterna 

som gör att resultatet blir bättre än vad det vekliga resultatet är för en viss period.   

2.6 SWOT analys 

SWOT är en akronym av orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats. (Jobber & Fahy, 2003) SWOT analysen är en enkel modell för att få 

översikt för en organisations ställning. SWOT bygger på en strategisk översyn för 

organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vid utformandet av 

analysen bör man starta med att fina styrkorna och svagheterna i den organisation 

som analyseras. Styrkorna och svagheterna är sådana som är internt 
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kontrollerbart. För att sedan gå vidare och ta upp de möjligheter och hot som finns 

för organisationen som är hänförliga till dess styrkor och svagheter. Möjligheterna 

och hoten är sådana faktorer som är externa för organisationen som de inte kan 

kontrollera. En SWOT analys kan appliceras på så väl privata som offentliga 

organisationer men även föreningar och projekt. Ett annat användnings område 

för SWOT analys är att använda den periodvis där analysen fungerar som 

redovisningsmaterial. På så vis är det enkelt att utvärdera hur organisationen 

exempelvis har undgått ett hot eller förbättrat en svaghet. SWOT analys kan även 

användas för att påvisa en organisations egenskaper utåt exempelvis vid förvärv.     

2.7 Kalkylering och uppföljning 

Vid produktkalkylering skiljer man de olika kostnaderna åt så som fasta 

kostnader, halvfasta kostnader och rörliga kostnader (Alnestig & Segerstedt, 

1997). Fasta kostnader är byggnader och inventarier som inte påverkas av 

produktionen. Halvfasta kostnader är maskiner som kostar även om den inte 

används samtidigt som de kostar mer om volymen går över en vis nivå. Till fasta 

kostnader brukar byggnader räknas men egentligen finns det inga fasta kostnader 

då även byggnader inte räcker till obegränsade volymer. Rörliga kostnader är de 

kostnader som är direkt hänförliga till produktionen som direkt material och löner 

i produktion. Det finns även indirekta löner för exempelvis administration som 

inte är direkt hänförliga till produktions volymer utan fördelas upp på beräknad 

volym. 

En väl fungerande budgetprocess omfattar både budgetarbete men även 

uppföljning av budgeten (Greve, 1996). Förändrade förutsättningar för budgeten 

kan göra att utfallet inte blir som väntat. Det är möjligt att reviderar budgeten om 

någon av förutsättningarna förändras och anpassa budgeten längs vägen till de nya 

förutsättningarna. Det har förekommit fall då förutsättningarna har förändrats 

innan budgetens period har påbörjats. Att budgeten anpassas till nya förhållanden 

gör att budgeten känns realistisk men om budgeten ständigt revideras kan den 

underordnade sluta att ta budgeten på allvar. Utfallsrapportering kan ske inom 

regelbundna perioder (till exempel veckorapport eller månadsrapport) eller via 
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beställning för att göra en efterkalkyl på en tillverkad order. Rapporter där budget 

och utfall jämförs är i allmänhet fasta rapporter. 
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3. Metod 

 

I metodkapitlet så beskrivs tillvägagångssättet som har använts för att nå det 

resultat som vi har uppnått. Hur data har samlats in med hjälp av intervjuer. 

 

3.1 Val av metod 

Undersökningen har bestått av en fallstudie där fallföretaget som undersöktes var 

Plastals fabrik i Simrishamn. Till den här undersökningen har det använts 

kvalitativ data då kvantitativ data inte lämpar sig för att mäta ett händelseförlopp. 

Kvalitativ data ger möjlighet att beskriva ett händelseförlopp i detalj som inte blir 

möjligt vid en kvantitativ undersökning då respondenterna blir begränsade. 

Tillföljd av den låga orderingången så fanns det produktionslinjer som stod stilla 

vid besöken, det fanns helt klart mycket ledig produktions kapacitet. Vid ett 

tidigare besök, under år 2005 av en av författarna, upplevdes en helt annan 

intensitet och det fanns mer personal samt att nästan alla produktionslinjerna var i 

drift. 

Vid flera tillfällen besöktes fabriken i Simrishamn, för att göra intervjuer och för 

att få en känsla för hur fabriken fungerar. Kontakt har skett löpande med personal 

på Plastals fabrik i Simrishamn då frågor har uppstått. Plastal har haft ett förbehåll 

om att få granska uppsatsen innan publicering. Författarna, handledaren och 

examinatorn har fått skriva under ett sekretessavtal. Granskningen har skett 

löpande under arbetets gång för att snabbt kunna ta bort material som varit 

sekretessbelagt. Det materialet som har blivit censurerat har censurerats för att 

inte avslöja några företagshemligheter . 

3.2 Intervjuer 

Data som har använts har sammanställts av intervjuer med personal på Plastal 

fabrik i Simrishamn. Intervjuerna har skett på plats på fabriken i Simrishamn. 

Intervjuer har skett med fem respondenter som alla arbetade på Plastals fabrik i 

Simrishamn vid tillfället för undersökningen. Intervjuerna har skett till en början 
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med en respondent i taget så att respondenterna inte blev påverkade av varandra. 

Vid uppföljning av intervjuerna har respondenterna inte varit ensamma. 

Att intervjua respondenterna på hemmaplan ger en trygghetskänsla för 

respondenterna. Respondenterna har varit personal med olika befattningar, både 

ledning och operativ personal, för att få det empiriska materialet att bli så 

omfattande så möjligt. Plastal hjälpte till att välja ut personal som hade positioner 

i företaget som ansågs intressanta för undersökningen. De utvalda respondenterna 

blev informerade av kontaktpersonerna på Plastal i Simrishamn för att så att sedan 

bli uppringda och inbokade till en intervju. Att Plastal rekommendera personal till 

intervjuerna kan ha vinkla resultatet. Under intervjuerna fick respondenterna 

berätta vad som har hänt på Plastals fabrik i Simrishamn förre konkursen, under 

konkursen och efter nybildningen ur deras perspektiv. Detta var den enda struktur 

som följdes under intervjuerna och respondenterna fick själva bestämma vad de 

vill berätta om. 

Undersökningar med hjälp av kvalitativa intervjuer kräver att intervjuaren är 

lyhörd och noggrann på vad respondenten verkligen berättar för att få ut bästa och 

mesta möjliga information av respondenten (Denscombe, 2006). Genom att 

använda denna metod finns det även möjlighet att vara lyhörd på respondentens 

känslor och få extra information genom att tolka respondenten, något som dock 

ska göras med försiktighet och inte övertolkas. 

Genom att låta respondenterna själva berätta, för att sedan ställa följdfrågor, 

istället för att följa ett standardiserat intervjuformulär gör det möjligt att få ett 

större omfång av data.  Anteckningar fördes under intervjuerna och kontrollerades 

sedan med respondenterna så att inga missuppfattningar eller felaktigheter hade 

uppstått. Har data saknats så har respondenterna kontaktats igen för att 

komplettera. 

3.4 Val av teorier 

Först har de lagar och regleringar som anses beröra konkurs i allmänhet, med 

inriktning på obeståndsrätt och arbetsrätt, valts ut. Då de anses relevanta för att 
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förstå undersökningen. De teorier som sedan har valts ut har ansetts viktiga för att 

förstå vad som kan hända när ett företag går i konkurs och sedan bildas igen, med 

en inriktning på personal och ledning.    
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4. Empiri 

 

Primär data som vi har samlat in genom kvalitativa intervjuer på plats på 

Plastals fabrik i Simrishamn. Personal med ledande ställning och med operativ 

ställning har blivit intervjuade och fått redogöra för sin version av konkursen. 

 

4.1 Bakgrund Plastal 

Plastalkoncernen grundades år 1934 i Trelleborg men det dröjde fram till år 1940 

då den första termoplastiska produkten tillverkades, som idag är 

Plastalkoncernens huvudprodukt. Plastalkoncernen producerar i första hand 

plastkomponenter till den Europeiska fordonsindustrin och är därför mycket 

beroende av nybilsförsäljning på kontinenten. Tidigare har Plastalkoncernen även 

producerat andra plastkomponenter åt bland annat läkemedelsindustrin och 

sanitetsbranschen. Innan konkursen hade Plastalkoncernen även 

produktionsanläggningar i Belgien, Italien, Kina, Norge, Spanien, Sverige och 

Tyskland. I Sverige hade man produktionsanläggningar i Göteborg, Simrishamn 

och Uddevalla. Plastals fabrik i Simrishamns startades upp år 1961. 

Den 5 mars 2009 då Plastalkoncernen gick i konkurs var Plastals fabrik i 

Simrishamn underleverantör av plastdetaljer till Volvo PV, SAAB och Scania. 

Plastal har under dess livslängd styrts av olika ägare. Nordic Capital AB var 

Plastals ägare vid konkurstillfället.  

Plastal produkter är viktiga komponenter för att kunna producera ett fordon. 

Plastdetaljerna är viktiga komponenter i de fordonen som produceras av Plastals 

kunder. Skulle plastdetaljerna inte leveras skulle produktionen hos Plastals kunder 

inte kunna fullföljas. Plastal blir därmed en viktig del i ledet av att producera ett 

fordon. 

Verktygen som Plastal använder när de producerar sina plastdetaljer ägs av 

kunderna. Genom avtal, med i förväg kalkylerade priser, tillverkar Plastal de 

beställda plastdetaljerna åt kunderna i sina maskiner med hjälp av kundens 

verktyg. Plastal har även avtal om tillverkning av reservdelar till äldre modeller 
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som har utgått ifrån produktion hos kund. För att sedan när behovet uppkommer 

kunna producera en serie med reservdelar. 

Kunden beställer plastdetaljer efter den produktionsvolym som är planerad på 

kundens produktions linje. Det kan vara så korta leveranstider som fyra timmar 

mellan order och leverans mellan Plastal och deras kunder. Plastal kan sedan styra 

sin produktion så att leveranser hela tiden kommer i rätt volym och rätt tid till 

kundens produktions linje. Mellan Plastal och kunderna har det avtalats att stopp i 

kundens produktions linje som orsakas av Plastal, genom felaktigheter eller 

försenade leveranser, medför sanktioner. 

Råvarukostnader är de största rörliga kostnaderna i Plastals produktion. Näst 

störst är personalkostnader som också beräknas som rörliga kostnader i kalkylerna 

som används för att offerera priser till kunderna. 

Fabriken i Simrishamn beskrivs av de intervjuade som mindre specialiserad och 

mer flexibel i jämförelse med andra nyare Plastal fabriker. Det medför att 

fabriken i Simrishamn har lättare för att ställa om till annan produktion om 

orderingången skulle minska för de produkter som man är specialiserad på att 

producera. Det finns trots detta nackdelar med att inte vara specialiserad menar en 

person med ledande befattning och berättar att fabriken inte hade klarat av att vara 

en sekvensfabrik till Volvo PV, dels på grund av det geografiska läget men även 

logistiken inom fabriken är ett hinder. En specialiserad fabrik har möjlighet att 

vara effektivare i sina processer. 

I ledningsgruppen på Plastal i Simrishamn sitter de som är chef för en avdelning. 

De ansvarar dels individuellt för sin avdelning men har ett också ett gemensamt 

ansvar för att fabrikens dagliga drift. Ledningen på Plastals fabrik i Simrishamn 

har inga avtal om bonus eller några andra förmåner som baseras på deras resultat. 

Tidigare har platschefen på fabriken i Simrishamn haft en bonus som kunde 

uppgå till cirka 10 % av årslönen om resultatmål uppnås. 

Ledningen i Simrishamn har rapporterings ansvar till koncernledningen.  

Rapporteringen var väldigt omfattande och fokuserade på budgetuppföljning där 

varje budgetavvikelse skulle specificeras. Något som ledningen i Simrishamn inte 
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ansåg vara så väsäntligt, då stor del av uppföljningsarbetet berodde på Plastals 

kunders försäljning som styrde utfallet av produktionsvolym. Ledningen anser att 

löpande uppföljning är mycket viktigt men den bör vara rullande och uppdateras 

successivt efter förändringar. 

4.2 Innan konkursen 

Plastals fabrik i Simrishamn märkte en sviktande orderingång direkt efter 

semestern sommaren år 2008. Innan sommaren såg det ut att bli ett rekordår för 

fabriken i Simrishamn, då fabriken till dess visat bättre resultat än det förra 

rekordåret 2007. Ledningsgruppen i Simrishamn fick då vidta åtgärder och 

genomföra varsel av personal för att minska kostnaderna. 

Plastals personal vid fabriken i Simrishamn fick vara med om fyra varsel innan 

konkursen. När Plastal i Simrishamn började varsla så sågs det till att det startades 

upp ett nätverk för att hjälpa den varslade personalen till nya arbeten. Nätverket 

var ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, de närliggande kommunerna, 

Startkraft, facken, banker och olika utbildnings institutioner. Plastal ville bidra så 

mycket som det var möjligt till att ge den varslade personalen en bra möjlighet till 

att snabbt hitta ny sysselsättning. Plastal bidrog även i ren goodwill med 

ekonomiskt stöd till utbildning för de varslade, exempelvis hjälp till att ta 

lastbilskörkort.  

Stämningen på fabriken var orolig då framtiden var ovis. Det fanns även planer på 

att flytta delar av produktionen till andra fabriker för att ta till vara på den 

överkapacitet som fanns tillgänglig inom Plastalkoncernen. ”Det är mer 

ekonomiskt att köra fullt på en anläggning än att köra flera anläggningar med 

dålig beläggning” berättar en person med ledande ställning på fabriken i 

Simrishamn. Koncernledningen kan sedan låta de anläggningarna som står stilla 

att vila i väntan på bättre volymer, sälja av dem eller lägga ner dem. Delar av 

personalen på Plastal trodde att det var en del i ledet för att lägga ner fabriken i 

Simrishamn.  
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En person med ledande befattning beskrev Plastals personal utveckling vid 

fabriken i Simrishamn de senaste åren som väldigt personalavvecklande. ”Sedan 

jag börja på Plastal har vi gått ifrån att vara 425 anställda till cirka 150 anställda.” 

Detta är inte enbart tillföljd av volymminskningar utan även 

effektiviseringsprocesser. När fabriken i Simrishamn varpå väg att få ett rekordår 

under år 2008 innan finanskrisen bröt ut hade fabriken cirka 300 anställda. 

Den ekonomiska krisen som hela Plastalkoncernen genomgick gjorde att 

koncernledningen ville spara in på precis alla kostnader. Detta ledde till ett ökat 

rapporteringskrav från fabrikerna. ”Rapporteringen gick ner till i stort sett 

kontonivå” berättade en person i ledande ställning på fabriken i Simrishamn. 

Detta bidrog till stor och omfattande rapportering till koncernledningen som 

verkligen ville ha fullständig koll på Plastals kostnader. Det blev också inköps 

stopp för sådant som inte var absolut nödvändigt för verksamheten. 

Att de flesta av de som blev varslade hade lång uppsägningstid är en stor 

bidragande orsak till att Plastal inte kunde skära ner på kostnaderna i samma takt 

som försäljningen sjönk menar en person med ledande ställning på Plastals fabrik 

i Simrishamn. ”Hade vi bara fått hjälp med lönekostnaderna under varslen tror jag 

inte att Plastals svenska verksamhet hade gått i konkurs. Det hade antagligen varit 

tillräckligt med en företagsrekonstruktion.” 

4.3 Under Konkursen 

När Plastal sattes i konkurs så blev det en chockartad stämning på fabriken. 

Konkursförvaltaren gjorde inte stämningen mindre chockartad när han på första 

mötet med personalen tydlig berättade att han trodde fabriken skulles läggas ner 

och drivas i max en månad till och berättade dessutom att alla var uppsagda i och 

med konkursen. Styrningen från koncernnivå blev minimal då hela 

koncernledningen försvann vid konkursen. Istället för koncernledning så var det 

konkursförvaltaren som styrde Plastal. Ledningen på Plastals fabrik i Simrishamn 

fick därmed ta över en stor del av koncernfunktionerna. För att stötta varandra och 

fördela arbetet så hade ledningen i Simrishamn under konkurstiden möte varje 
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dag. Det blev en bra teamkänsla inom ledningen där målet var att rädda fabriken. 

Under konkurstiden så arbetade ledningsgruppen mycket nära varandra. 

Ledningsgruppen i Simrishamn införde informationsmöte som hölls en gång per 

vecka där samtliga i personalen var välkomna att närvara. På dessa möten 

informerade ledningen om vad som var på gång. Mötena hölls även om det inte 

fanns någon ny information, för att berätta att det inte uppkommit något nytt 

angående det rådande läget. Mötena var även till för att ge svar på de eventuella 

frågorna som personalen skulle kunna ha. Mycket av tiden på mötena bestod i att 

reda upp de felaktigheter och rykten som fanns bland annat i media. Rykten i 

media florerade som var direkt felaktiga, bland annat att det var beslutat att 

fabriken i Simrishamns skulle läggas ner. ”Informationsmötena var mycket 

uppskattade” berättade en person med operativ ställning på fabriken i 

Simrishamn. 

En uppgift som ledningen hade utöver att leda fabriken var att göra Plastals fabrik 

i Simrishamn så attraktivt som möjligt för eventuella köp av konkursboet. Det 

gjordes bland annat en SWOT analys för visa de eventuella intressenterna 

fabrikens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Som sedan presenterades för de 

som var intresserade av att köpa Plastals fabrik i Simrishamn. SWOT analys 

visade på många styrkor som ”lean production and thinking” och flexibel 

produktion. Plastals möjligheter var även flera exempelvis deras nätverk i Europa 

och att det finns ledig kapacitet. Som svaghet nämns deras geografiska avstånd till 

sina nuvarande kunder. Ett av Plastals hot är att de har SAAB som kunder, vars 

framtid ansågs mycket osäker. SAAB som tidigare har varit Plastals i 

Simrishamns största kund. Ett annat hot var att de är en del i en produktionskedja 

som påverkas starkt av finanskrisen.  

Plastals leverantörer fick oprioriterade fordringar, så länge ägarförbehåll inte 

fanns, på de varor och tjänster som de leverats till Plastal innan konkursen där 

betalning inte skett. En del leverantörer blev Plastal tvungna att låsa ute då de 

kom för att hämta tillhörigheter som leverantören ansåg sig ha rätt att hämta 

tillbaka från konkursboet Plastals fabrik. Avtalen med leverantörerna upphörde 

när Plastal gick i konkurs. Det medförde extra kommunikation med 
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leverantörerna för att få dem att leverera. Rädslan för att inte få betalt var olika 

stor hos leverantörerna. En del leverantörer fortsatte leverera med kredit men 

många ville ha betalt direkt för att leverera till Plastals konkursbo. Till en del 

väsentliga leverantörer för produktionen gick Plastals kunder in och lämna 

garantier för att betalning skulle ske. Stora prisförändringar ägde också rum hos 

några av leverantörerna. Plastals ledning på fabriken i Simrishamn tror att detta 

skedde då leverantörerna inte trodde att Plastal skulle återuppstå utan ville istället 

maximera vinsten och därmed inte trodde på ett framtida samarbete. 

Varor och tjänster som köptes under konkursen fakturerades till konkursboet, där 

konkursförvaltaren var den som skötte utbetalningarna från konkursboet. Det 

ledde till att ingen historik för inköpen under tiden Plastal var i konkurs är 

tillgängliga för Plastals ledning nu. 

När Plastal försattes i konkurs så upphörde alla avtal med kunderna att gälla. 

Direkt efter Plastal hade gått i konkurs så kom kunderna ut till fabriken i 

Simrishamn för att kontrollera att deras verktyg var tydligt märkta så att det inte 

skulle räknas som en del i Plastals konkursbo. Kunderna som äger verktygen hade 

möjlighet att flytta dem till någon av konkurrenternas fabriker. Det skulle dock ta 

upp emot en månad innan produktionen skulle vara tillbaka i normal takt och 

kvalitet. Vilket hade inneburit att kundens produktionslinje hade fått ett långt 

stopp. När man under normalt förhållande flyttar verktyg i mellan fabriker så 

bygger man upp ett lager som ska kunna tillgodose behovet av produkten till dess 

produktionen kan komma igång igen. 

Plastals konkursförvaltare insåg ganska snabbt att stoppa Plastals produktion i 

Simrishamn skulle få konsekvenser för mer än de som arbetar på Plastal. Även 

Plastals kunder skulle få stoppa sina produktionslinjer en tid. Kunderna var under 

konkursen tvungna att betala kontant för de leveranser som kom ifrån Plastal. För 

att fortsatt produktions skulle vara möjlig hos Plastal så var man i behov av 

råvaror som är nödvändiga i produkterna. Därför gick några av Plastals kunder in 

som garanter för att Plastals leverantörer skulle få betalning. För att säkra leverans 

av råvaror till fabriken. 
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Konkursförvaltaren hade fabriken i produktion en månad med full personalstyrka 

finansierad med hjälp av statlig lönegaranti. Efter en månad gäller inte 

lönegarantin för de som jobbar åt konkursboet, kostnaden måste då finansieras av 

produktionen. Konkursförvaltaren gav då order om att slimma produktionen, ta 

bort onödiga led och köra med minsta möjliga bemanning. Några av de 

intervjuade berättade att de sökte nya arbeten. ”Jag hade ett jobb på gång, en 

bättre tjänst i ett annat företag. Tyvärr fick jag inte det.” Sa en av de vi intervjuade 

besviket. 

Produktionsledningen gav möjlighet att planera exakt personalstyrka dag för dag 

och handplocka personal till de olika momenten på uppdrag av 

konkursförvaltaren. Den anställde kunde då jobba en del dagar och vara friställda 

resten av dagarna. Den friställda personalens löner finansierades av lönegarantin. 

Konkursboet finansierade de dagarna som den anställde arbetade. Plastals 

löneavdelning i Simrishamns fick administrera och utbetala löner till personalen 

för både Länsstyrelsen och konkursboets räkning. ”Länsstyrelsen hade inga 

rutiner för att administrera en så här omfattande lönehantering” berättade en 

person med ledande ställning på Plastals fabrik i Simrishamn. Ett problem som 

uppstod var att även om hela arbetsstyrkan var arbetslös men så kunde de ändå bli 

inkallade till att arbeta. ”Arbetsförmedlingen kunde försöka boka in möte med 

personalen så fick de ibland boka om för att de skulle arbeta några dagar” 

berättade en person med ledande ställning. 

Under konkursperioden växte ett hopp fram om att det kanske inte var helt slut för 

fabriken i Simrishamn som konkursförvaltaren tidigare påstått. Personalen 

jobbade hårt vilket kan styrkas av den ökade produktiviteten och kvaliteten under 

konkursen. Även sjukfrånvaron som tidigare låg runt fem procent sjönk till näst 

intill noll. Gemensamt för större delen av personalen var att de ville rädda 

fabriken och bevisa varför den skulle få bli kvar. Personalen beskrev det som 

”efter att första chocken hade lagt sig så blev det mer ett jäkla anamma, vi ska 

visa att fabriken ska få finnas kvar”. 

”Att ha fått vara med i en så här stor konkurs har givit mig enormt mycket nya 

kunskap men hoppas att jag aldrig behöver använda dem igen.”  Berättade en 
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person med ledande ställning på Plastal. Liknande inställning fanns hos många av 

de intervjuade på fabriken. En annan av de intervjuade i ledande ställning 

berättade ”innan konkursen så var konkurs det värsta ordet som man kunde tänka 

sig, men nu har det nästan vänt till något positivt då man ser alla möjligheter som 

har uppstått genom vår konkurs”. 

4.4 Efter nybildning 

Efter konkursen återgick ledningens arbetsrutiner till att mer likna de rutiner som 

fanns före konkursen. Ledningsmötena blev färre då arbetstrycket ökade på de 

egna avdelningarna.  En omfördelning av ansvarsområdena skedde också, med 

bland annat sammanslagning av olika tjänster.  En del personer i ledningsgruppen 

i Simrishamn fick där med ett ökat ansvar, där de skulle ansvara för fler 

ansvarsområden än tidigare. 

När det blev bestämt att Handelsbanken skulle bli Plastals nya ägare så fick delar 

av ledningen sitta i förhandlingar angående uppstartande och bildande av det nya 

Plastal. De fabriker som ingår i Handelsbankens nya Plastal är Gent, Göteborg, 

Simrishamn och Raufoss. Ledningsgruppen i Simrishamn för det nya Plastal fick 

bland annat genomgå SIMS -tester där IQ, stresstålighet, ledarskap med mera 

mäts. Anledningen var att Handelsbanken måna om att de skulle få en bra ledning 

vid de fabriker som nu ingick i det nya Plastal. Den nya ledningen fick bygga upp 

det nya Plastal så slimmat som möjligt, ”lean produktion”. Försökte rensa ut det 

som Plastal inte längre behövde, slå ihop tjänster och moment. 

När konkursförvaltaren lämnade över till den nya ägaren Handelsbanken så gäller 

LAS vid återanställning. Möjligheterna minskade då för Plastal att bestämma 

vilka personer som skulle få stanna. Det tvingade Plastal att omplacera personal i 

mellan avdelningarna. Vilket ledde till att många anställda fick nya 

arbetsuppgifter på grund av turordningsreglerna i LAS. Något som inte gick 

obemärkt förbi då en del komplikationer uppstod i början med de nya 

arbetsuppgifterna.  
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Plastal förhandlade med facket och fick kringgå LAS turordningsregler för en del 

personer för att kunna behålla nödvändig specialkompetens. Viss personal med 

specialkompetens erbjöds en operativ tjänst för att inte förlora kunskapen ur 

bolaget om volymerna stiger igen. Något som ansågs nödvändigt om volymerna 

återgår till tidigare, ”Det är inte så lätt att få hit personal med specialkompetens 

till Simrishamn” sa en person med ledande ställning och menade att det flesta 

produktionsbolag i Skåne ligger på västkusten och såldes bor många av de som 

har kunskapen där. Risken med att säga upp personal med specialkompetens är att 

det är svårt att få tillbaka kompetensen sen när den behövs igen. Tanken är då att 

de personerna ska få återgå från operativa tjänster till tjänster i specialområdet. 

Turordningsreglera i LAS bidrog till att de som inte blev återanställda var den 

yngre personalen. Efter nybildningen så blev medelåldern på Plastal högre. 

Medelåldern hos de anställda på Plastals fabrik i Simrishamn var efter 

nybildningen drygt 47 år och medelanställningstiden bland de kollektivanställda 

är strax under 20 år. Vid återanställningen till det nybildade Plastal försvinner alla 

gamla lokala kollektivavtal. Alla blir anställda på samma villkor under det senaste 

kollektivavtalet. 

När Plastal återanställde så fick alla lägre lön än vad de hade innan konkursen. 

Lönesättningen som tidigare baserades på ett poängsystem där poängen sattes 

efter personalens kompetens. Poängen som i många fall berodde på tidigare 

relevant kompetens var dyrt för Plastal. Plastal betalde för kompetens som inte 

behövdes. I nybildade Plastal så sätts lönerna efter kompetens som Plastal 

använder, genom en tre stegs modell. All operativ personal har samma grundlön. 

Sedan har den anställde extra lön beroende på vilken avdelning som den anställde 

arbetar på. Arbetar sedan den anställde med någon extra funktion, exempelvis 

truckförare eller robottekniker, så har den anställde ytterligare extra lön för det. 

Kompetens som inte Plastal utnyttjar betalar de inte i heller något extra för. 

Att personalen fått lägre lön än vad de hade haft tidigare och nya arbetsuppgifter 

gjorde att personalstämningen på fabriken i Simrishamn sjönk när 

Handelsbankens Plastal startades upp. Även saknade av arbetskollegor som inte 

återanställdes bidrog till den låga stämningen som utbröt på fabriken. 
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Produktionen blev sämre än vad den var under och innan konkursen, minskad 

kvalitet. De nya arbetsuppgifterna tar tid att lära in och få rutin. Sjukfrånvaron 

som under konkursen var obefintlig återgick till normala nivåer. Lagret som fanns 

på Plastals fabriker efter nybildningen var dessutom minimalt på grund av att 

konkursförvaltaren skulle frigöra kapital. Vilket gjorde att Plastal behöver ställa 

om produktionslinjerna oftare då det inte finns någon lagerbuffert. Den totala 

ställtiden, med produktions stopp för produktionslinjen, ökar då markant. 

När Plastal nybildats av Handelsbanken så förhandlades kredittiderna till 

kunderna om. Inom Fordonsindustrin är det inte ovanligt med kredittider upp 

emot 90 dagar. De långa kredittiderna förklaras av att Plastals kunders produkter 

tar tid att färdigställa men framför allt säljas. Nu har man förhandlat i nya avtal 

om kortare kredittider till kund för att öka Plastals likviditet och få snabbare 

kassaflöde. 

Det tidigare omfattande rapporteringssystemet försvann helt efter nybildningen 

och det fokuserades på balans och resultaträkning istället. Koncernledning och 

ledningsgruppen i Simrishamn arbetar fram ett nytt rapporteringssystem. 

Ledningen i Simrishamn hoppas att det blir ett system som är mindre inriktat på 

rapportera sådana avvikelser från budget som de inte kan styra över.  

När Plastal nybildats så fanns det inga avtal men skulle Plastal betala en faktura 

som leverantören skickat med de gamla avtalsvillkoren så blir avtalet gällande 

igen. Plastal har lagt ner mycket tid på att förhandla om avtalen som inte längre 

var giltiga efter konkursen. Nästan samtliga av de nya avtalen var bättre än de 

avtalen som fanns innan konkursen för Plastal. Ett mycket bra läge att förbättra 

oförmånliga avtals villkor. Plastal var så hårda de kunde i förhandlingarna med 

leverantörerna. Ett exempel på det är att de stora maskiner som fanns på fabriken, 

som innan konkursen leasades, kunde köpas under bokfört värde. Plastal var 

stenhårda och sa till leasingbolagen att de kunde hämta maskinerna eller sälja dem 

till ett förmånligt pris. Den här typen av maskiner fanns det ett stort överskott på 

grund av finanskrisen. Trots att Plastals gav leasingbolagen ett dåligt bud för 

maskinerna så hade de inte så mycket mer val än att sälja, antalet potentiella 

köpare till den här typen av maskiner var under nybildningen minimala på grund 
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av den rådande lågkonjunkturen. Vilket gör att Plastals fabrik i Simrishamn har 

bättre utgångsläge efter konkursen än innan konkursen. ”Konkursen har gett oss 

stora möjligheter att rensa upp bland kostnaderna” berättar flera personer med 

ledande ställning på fabriken i Simrishamn. 
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5. Analys 

 

I analysavsnittet kommer insamlad data från empiriavsnittet att analyseras med 

de teorier som har beskrivits i teoriavsnittet. Analysen kommer att följa samma 

tre steg som empiriavsnittet utgör. Innan konkurs, under konkurs och efter 

nybildning. 

 

5.1 Innan konkurs 

Plastal påbörjade sina besparingsåtgärder tidigt då de märkte att försäljningen 

sjönk, direkt efter sommaren år 2008. Plastals största kostnad för produktionen är 

direkt materialkostnad i form av plastråvaror som är direkt påverkbar av 

produktionsvolym. Därefter kommer personalkostnaderna. I det priset som Plastal 

offererat till sina kunder så beräknas personal som en rörlig kostnad. Något som 

funkar bra när där är hög sysselsättning menar Alnestig & Segerstedt. Vidare 

menar de att när sysselsättningen sedan sjunker så är personal inte en fullt lika 

rörligkostnad utan blir i själva verket en väldigt fast kostnad under 

uppsägningstiden. Fyra varsel genomgicks innan konkursen blev ett faktum. En 

person i ledande ställning säger att hade Plastal fått hjälp med att anpassa 

personalkostnaderna till den minskade försäljningsvolymen så hade de kanske 

kunnat undvika konkurs. Det stöds till viss del av Kazamaki som menar att 

trögheten i LAS gör att flexibiliteten i sämre tider blir lidande då där blir en 

fördröjning på anpassningen av personalmängden och där med 

personalkostnaderna.  

Kazamaki, Alnestig & Segerstedt och personen i ledande ställning på Plastal är 

överens om att trögheten i LAS är ett hinder för flexibiliteten vid förändringar i 

produktionsvolym. 

Broberg & Lunden skriver att det är mycket kostsamt och tidskrävande samt hårt 

reglerat att säga upp personal. Plastals fabrik i Simrishamn ägnade mycket tid och 

resurser åt sin varslade personal. Genom att vara med i nätverk som bildades på 

grund av deras varsel. Där de närliggande kommunerna, fackförbund, 

arbetsförmedlingen med flera skulle påskynda den varslade personalens 
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möjligheter att finna ny sysselsättning. Plastals fabrik i Simrishamn var måna om 

att ge den varslade personalen så goda möjligheter som det var möjligt för att få 

ny sysselsättning. Plastal bidrog med ekonomiska stöd för utbildning, exempelvis 

bidrag till att ta lastbilskörkort.  

Greve skriver att budgeten måste kännas realistisk för att den ska användas av 

underordnade och gå att anpassa efter ändrade förutsättningar. En person med 

ledande ställning på Plastals fabrik i Simrishamn sa att innan konkursen så blev 

det mycket nerlagt arbete på budgetuppföljning där avvikelser från budget 

rapporterades som inte hade kunnats påverkas av något inom fabriken.  

5.2 Under konkurs 

Enligt svensk lag ska ett företag som är på obestånd försättas i konkurs skriver 

Welmanson. Vilket skedde med Plastal den 5 mars 2009. En konkursförvaltare 

tog sedan över driften av Plastal.  

Under tiden konkursförvaltaren drev fabriken i Simrishamn och 

produktionsledningen fick styra personalstyrkan efter de volymerna som 

beställdes hade fabriken högre effektivitet och produktivitet än tidigare.  

Deegan & Unerman skriver att enligt Principal-Agent teorin måste principalen 

och agenten ha egenintressen som motsvarar varandras för att organisationen ska 

arbeta mot gemensamma mål. Både ledningen och den operativa personalen på 

Plastals fabrik i Simrishamn beskrev ett stort gemensamt mål, under den tid som 

de var under konkurs. Att rädda fabriken i Simrishamn. Principal, 

ledningsgruppen på Simrishamn fabriken, och Agenten, den operativa personalen 

på Simrishamn fabriken, hade väldigt lika egenintresse. 

Den effektivitet och produktivitet höjning som skedde på Plastals fabrik i 

Simrishamn kan i enlighet med Deegan & Unermans beskrivning av Principal-

Agent teorin, där en organisation vars egenintresse, för Principalen och Agenten, 

gör att de arbetar åt samma mål, att organisationen ska fungera bättre.  
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Jobber & Fahy skriver att en SWOT analys är en enkel modell för att få översikt 

över en organisations ställning. Ledningen på Plastal i Simrishamn använde 

SWOT analysen för att visa upp Plastals fabrik i Simrishamn för eventuella 

uppköpare för att få säkra fortlevnad. 

Below & Skogman skriver att anställningstryggheten kan ha två effekter. 

Antingen så generar anställningstryggheten en lojalitet och flitighet eller den 

motsatta effekten. På Plastals fabrik i Simrishamn så existerade ingen 

anställningstrygghet under tiden som konkursbo, arbete kunde uppstå från dag till 

dag. Fabriken i Simrishamn hade under konkurstiden obefintlig sjukfrånvaro och 

högre effektivitet än vad de haft tidigare. 

Ledningen på Plastals fabriks i Simrishamns var överens om att de ansåg att 

Simrishamn fabrikens leveranser inte kunnat upphöra då man skulle stanna 

Plastals kunders produktionslinjer också. Plastals är en del i ledet till 

fordonsproducenterna. Konkurskursförvaltaren var först tydlig med han trodde, att 

fabriken inte hade någon framtid. Kunderna insåg det eventuella problemet som 

skulle uppstå om leveranserna från Plastals fabrik i Simrishamns skulle upphöra. 

Plastals kunder gick därför in och garantera betalning åt Plastals fabrik i 

Simrishamns leverantörer, så att leverantörerna skulle fortsätta leverera till 

Plastal. Detta styrker det som ledningsgruppen påstod, kundernas beroende av 

leveranser från Plastals fabrik i Simrishamn. 

Lönegaranti som Länsstyrelsen står för ska även administreras av Länsstyrelsen 

enligt lönegarantilagen. Länsstyrelsen hade inte resurser för att administrera 

lönerna under Plastals konkurs. Dels för att en del av lönekostnaden skulle 

finansieras av konkursboet för de dagar som den anställde arbetade men även för 

att det en stor konkurs. På fabriken i Simrishamn så skötte Plastals egen 

löneavdelning löneadministrationen och utbetalningarna. 

5.3 Efter nybildning 

Under återanställning så gäller LAS turordningsregler, last in first out. Personalen 

som har varit anställda längst på företaget har rätt till anställning i första hand. 
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Below & Skogman menar att de som blivit anställda sist är de som har aktuellas 

kompetens för företaget i dagsläget. På grund av LAS så försvinner den senaste 

kompetensen vid varsel eller återanställning och därmed förloras den senaste 

kompetensen som företaget tagit in. Att ung personal försvinner kan vara 

hämmande för utvecklingen och ge en ojämn åldersfördelning på företagen anser 

Below & Skogman. Kazamaki menar också att åldersfördelningen och aktuell 

kompetens blir lidande av LAS turordningsregler. En av de intervjuade med 

ledande ställning på Plastals fabrik i Simrishamn berättade att de med aktuell 

kompetens ofta var de som blivit senast anställda. 

Så som Below & Skogman och Kazamaki beskriver LAS turordningsregler 

upplevde en personen med ledande ställning på Plastal bekymmer med skev 

åldersfördelning och förlust av kompetens under återanställningen, när Plastal 

fabrik i Simrishamn återanställde i det nybildade bolaget. Medelåldern på Plastals 

fabrik i Simrishamn är efter nybildningen drygt 47 år och mycket kompetens 

förlorades.  

LAS gjorde att Plastal fick ha en del förflyttningar av personalen mellan de olika 

avdelningarna. Personal från en produktionsavdelning kunde efter konkursen bli 

återanställd på en annan produktionsavdelning. Plastal har rätt till att omplacera 

personal mellan avdelningarna vilket påvisas i Arbetsrättsdomstolen rättsfall 1929 

s 29 där personalen fick acceptera andra arbetsuppgifter.  

Below & Skogman skriver att anställningstryggheten kan ha två effekter. 

Antingen så generar anställningstryggheten en lojalitet och flitighet eller den 

motsatta effekten. Efter Plastals nybildning och återanställning, på fabriken i 

Simrishamn, så återgick anställningstryggheten. Sjukfrånvaron och effektiviteten 

återgick då till de nivåer som fanns innan konkursen. 
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6. Slutsats 

 

I Slutsatsen besvaras den frågeställning som har undersökts samt förslag till 

vidare undersökningar i ämnet. 

 

Vad händer i ett tillverkningsföretag när det går i konkurs och sedan nybildas? 

En konkurs berör endast inte det företag som går i konkurs. På samma sätt som 

företag skapar sysselsättning så försvinner sysselsättningen när företaget 

försvinner. Alla företagets intressenter berörs antingen positivt eller negativt av en 

konkurs. Om man bortser från alla kreditförluster som uppstår i en konkurs, för 

det kursade företagets intressenter, och tänker ett steg längre på påverkan hos 

intressenterna.  

När orderingång föll kraftigt för det undersökta företaget så drogs 

besparingsåtgärderna igång direkt. Varsel påbörjades direkt till följd av 

minskningen i orderingångarna och därmed även produktion. Trögheten som 

uppstår genom anställningsskyddet i LAS är en starkt bidragande faktor till att 

kostnadsbesparingar inte blev så effektiva. 

Företaget som undersöktes tillverkar detaljer som är nödvändiga till kundernas 

slutprodukter. Att ingå i ett produktionsled som är svårt att bryta utan att stanna 

hela ledet gör det svårt att stoppa produktionen, för företaget som gått i konkurs. 

För företaget i undersökningen så gick kunder in och lämna garantier för 

betalning åt leverantörerna. Så att leverantörerna inte skulle stoppa leveranserna 

och där med även stoppa företagets produktion. Kundernas beroende av detaljerna 

som produceras av det undersökta företaget är troligen den största anledningen att 

produktionen på den undersökta fabriken aldrig stängdes ner. 

Osäkerheten hos personalen om deras framtida arbete under konkursen och det 

gemensamma mål som uppstod, att rädda fabriken, är troligt en bidragande orsak 

till den enorma arbetsvilja som uppstod. Effektiviteten var hög och sjukfrånvaron 

obefintlig då osäkerheten var som störst. 
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När det undersökta företaget nybildades och började återanställa så bidrog LAS 

anställningsskydd till att den personal som varit anställd längst blev återanställda. 

Något som kan tänkas skapa problem om några år då mycket kompetens kommer 

att försvinna pågrund av pensionsavgångar tillföljd av den skeva 

åldersfördelningen som har uppkommit till följd av LAS. 

När anställningstryggheten återkom vid nybildningen så återgick effektivitet och 

sjukfrånvaro till normala nivåer. Kan tyda på att anställningstryggheten kan vara 

hämmande för ett effektivt företagande. 

6.3 Självkritik 

Uppsatsen kan bygga på för många teorier där ingen har behandlas på djupet.  

Att endast ha intervjuat de personer som Plastal rekommendera kan ha vinklat 

resultatet. Fler intervjuer hade också kunnat ge ett säkrare resultat av 

undersökningen. 

6.4 Förslag till vidare studier 

Den här undersökningen har skett ur Plastals fabrik i Simrishamns perspektiv. Det 

hade varit intressant att undersöka Plastals konkurs ur någon av de andra 

intressenternas perspektiv och mer ingående undersökt hur Plastals konkurs 

påverkat dem. Just i det här fallet så hade det varit mycket intressant att studera 

kundernas beroende av Plastal. 

Ett annat alternativ hade varit en studie på längre sikt där utvecklingen följs av det 

nybildade Plastal. För att se om det nybildade företaget bygger upp sin 

organisation för att bli mer flexibel för varierande ordernivåer.  
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