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Sammanfattning 

År 2014 kom ett lagförslag gällande F-skuldsanering med titeln F-skuldsanering – en 

möjlighet till nystart för seriösa företagare. Syftet med lagförslaget är att ge seriösa 

företagare en andra chans efter en misslyckad företagssatsning. I uppsatsen granskar jag 

och jämför förslaget med gällande rätt för att utreda om en lag om F-skuldsanering bör 

införas eller inte i svensk lagstiftning. De gäldenärer som omfattas av förslaget är 

”företagare”, med detta begrepp avses en näringsverksamhets formella och faktiska 

företrädare. Även närstående till företagaren ska omfattas. Förslaget har således en 

ganska vid gäldenärskrets. F-skuldsanering ska vara en möjlighet, inte en rättighet. 

Företagare kan lära sig av sina misstag och skapa framgångsrika företag. Det står inte 

uttryckligen i utredningsdirektivet att EU är en grund till förslaget men det finns 

faktorer som talar för att lagförslaget har sitt ursprung i EU och då främst 

kommissionens rekommendation
1
. Att förslaget och rekommendationen liknar varandra 

på flertalet punkter är en faktor som talar för detta. I uppsatsen konstateras att gällande 

rätt inte är tillräcklig för att fånga upp de gäldenärer som faller utanför 

skuldsaneringslagens tillämpningsområde och att de ”nya” alternativ som preciseras i 

uppsatsen, inte heller är fullgoda. Vidare konstateras att det inte kommer att bli någon 

större skillnad i den insolvensrättsliga lagstiftningen vid ett införande av F-

skuldsanering i gällande rätt. Däremot kan det bli skillnad i praktiken eftersom fler 

gäldenärer förväntas erhålla en skuldavskrivning än vad som är fallet idag. Min slutsats 

är att det finns övervägande skäl som talar för ett införande av F-skuldsanering med viss 

modifikation i gällande rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Kommissionens rekommendation av den 12.3.2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och  

   insolvens. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

”Misslyckande är bara en temporär ändring i kursen för att leda dig på rätt väg mot 

nästa framgång.” – Dennis Waitley 

 

 

Idag utsätts människor för stora ekonomiska risker, mer än de tidigare gjort. Idag finns 

ett behov av skuldsanering som inte fanns för 25-30 år sedan. Idag är fattigdom, 

arbetslöshet och depression ett faktum i vårt samhälle. När det inte finns arbete att få 

kvarstår ändå möjligheten att starta eget, men för att starta eget måste personen satsa 

stort, kanske till och med allt den har. Att då misslyckas kan ses som ett personligt 

misslyckande som kan leda till depression, ohälsa och utanförskap. Att i denna situation 

få en andra chans kan vara väldigt betydelsefullt för personen. 

 

Misslyckande kan ibland vara en nödvändig faktor för att nå framgång.
2
 Att ge seriösa 

företagare en andra chans som kan leda till att deras nästa affärsidé leder till ett 

blomstrande företag som skapar ekonomisk tillväxt och välfärd för vårt land, är värt ett 

försök. Nystartsutredningen har lagt fram ett nytt lagförslag gällande F-skuldsanering 

för seriösa företagare, F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare 

(i det följande benämnt SOU 2014:44, lagförslaget eller förslaget). Avsikten med 

förslaget är att införa ett nytt insolvensrättsligt institut (F-skuldsanering) där företagare 

kan få möjlighet till en andra chans. 

 

Att få skuldsanering med stöd av skuldsaneringslagen är begränsat för företagare och är 

i realiteten rätt så ovanligt. Om det nya lagförslaget går igenom kommer det bli lättare 

för företagare att bli föremål för skuldavskrivelse och de skulle på så vis få en andra 

chans av samhället. Lagförslaget ska omfatta företagare
3
 och företagares närstående

4
.
5
 

För att betraktas som företagare ska personen enligt förslaget anses driva eller ha drivit 

näringsverksamhet.
6
 Vad betyder kravet på att driva näringsverksamhet och vem är 

egentligen att betrakta som en företagare som således kommer att omfattas av lagens 

                                                 
2
  SOU 2014:44 s 153. 

3
  Förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare 2 § 2 p 

4
  Förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare 2 § 3 p 

5
  Förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare 1 §.  

6
  Förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare 2 § 2 p 
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tillämpningsområde? Detta kommer jag att utreda under uppsatsens tredje kapitel för att 

ta reda på vilka som faktiskt kommer att kunna vara föremål för en F-skuldsanering och 

därefter i följande kapitel kunna göra en jämförelse mot vilka som idag har möjligheten 

till en skuldavskrivelse. 

 

EU-kommissionen har kommit med en rekommendation (Kommissionens 

rekommendation av den 12.3.2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och 

insolvens, i det följande benämnd rekommendationen) gällande ett underlättande för 

företagare att få skuldavskrivning. Sverige är inte sent att hänga på utvecklingen och att 

rekommendationen har beaktats vid utredningens arbete med det aktuella svenska 

lagförslaget är det inge tvivel om, särskilt vad gäller betalningsplanens längd.
7
 Däremot 

finns det inget stöd i utredningsdirektiven för att rekommendationen utgör en grund till 

lagförslaget.
8
  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att granska det aktuella lagförslaget gällande F-skuldsanering som 

är tänkt att ge seriösa företagare en andra chans till nystart. Jag kommer att gå igenom 

gällande rätt och huvudpunkterna i lagförslaget. Detta för att sedan ta ställning till om 

gällande regler är tillräckliga eller om lagförslaget är ett nödvändigt element i den 

insolvensrättsliga lagstiftningen för att företagare ska få en utökad möjlighet till 

skuldavskrivelse. För att undersöka detta kommer jag att diskutera olika alternativ till F-

skuldsanering och utreda F-skuldsaneringsinstitutet som sådant samt göra en jämförelse 

med gällande rätt. I mitt syfte ingår även att undersöka hur ett införande av F-

skuldsanering i gällande rätt skulle påverka samhället. Slutligen vill jag även undersöka 

om lagförslaget fyller en ”lucka” i den insolvensrättsliga lagstiftningen och om det bör 

genomföras. 

  

Min huvudfrågeställning är således huruvida den nya lagen behövs eller om gällande 

rätt är tillräcklig samt vilken påverkan den nya lagen kan ha på samhället. För att 

besvara min frågeställning kommer jag använda mig av den metod och de källor som 

beskrivs nedan. 

                                                 
7
  SOU 2014:44 s 239 och s 243. 

8
  Jfr SOU 2014:44 s 103-106. 
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1.3 Metod och källor 

I uppsatsen använder jag mig av en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt. 

För att utvärdera det aktuella lagförslaget används en klar rättspolitisk diskussion med 

de lege ferenda-inslag. Jag använder mig främst av offentligt tryck i form av förarbeten 

för att ta reda på motiven bakom gällande lagstiftning. För att granska det nya 

lagförslaget gällande F-skuldsanering använder jag mig av SOU 2014:44. För att utreda 

rättsläget ytterligare använder jag mig av doktrin, artiklar, internetkällor och enstaka 

praxis. Gällande de EU-inslag som finns i uppsatsen är den primära källan 

kommissionens rekommendation av den 12.3.2014 om en ny strategi för att hantera 

konkurs och insolvens. Under uppsatsens gång utgår jag även mycket från egna tankar 

och analys byggd på bland annat allmänbildning och tidigare juridiska kunskaper. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens titel kan låta bred men min avsikt är inte att granska hela lagförslaget från 

början till slut. Jag kommer att granska lagförslaget i stort och sedan välja ut vissa delar 

där jag kommer att göra en djupare analys på detaljnivå då jag anser att det finns behov 

för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Jag kommer att beröra de delar inom skuldsanering, konkurs och företagsrekonstruktion 

som är av intresse för att i stora drag utläsa vad som är gällande rätt idag och vilka 

möjligheter företagare har att bli av med skulder. Någon större utläggning och analys 

kommer dock inte ske i dessa delar, däremot kommer de användas för att jämföra 

lagförslaget med gällande rätt. 

 

Kommissionens rekommendation kommer att beaktas och granskas. Övrig EU-rätt 

kommer inte att diskuteras.  

 

Fokus kommer att ligga på enskild näringsverksamhet och aktiebolag, resterande 

företagsformer kommer enbart att nämnas i uppsatsen. 
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1.5 Begrepp och ordval 

Nedan följer en förklaring av väsentliga begrepp som används flitigt i uppsatsen. Dessa 

bör läsaren ha kännedom om för att kunna tillgodogöra sig uppsatsen så bra som 

möjligt. 

 

Näringsidkare 

Näringsidkare är ett begrepp som används flitigt i konsumentlagstiftning. Med 

begreppet avses fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet av ekonomisk 

natur och har sådan karaktär att den kan betraktas som yrkesmässig.
9
 

 

Företagare 

Företagare är det begrepp som används i förslaget gällande F-skuldsanering. Med 

begreppet avses en fysisk person som har drivit eller driver näringsverksamhet.
10

 

Begreppet används för att göra gäldenärskretsen snävare än vad den hade varit med 

begreppet näringsidkare. 

 

Närstående 

I lagförslaget gällande F-skuldsanering ska närstående avse: sambo, make, föräldrar och 

barn. Kretsen av närstående är således mycket snävare än vad den vanligen är vid 

lagstiftning på civilrättens område. 

 

Illikvid 

Gäldenären har inte omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel som täcker förfallna 

skulders belopp.
11

 

 

Insolvent 

Gäldenären kan inte rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga får inte enbart 

vara tillfällig.
12

 

 

 

 

                                                 
9
  Prop. 1993/94:123 s 88, se även prop. 1984/85:110 s 141 och prop. 1995/96:5 s 163. 

10
  SOU 2014:44 s 19. 

11
  Welamson och Mellqvist 2013, s 39. 

12
  1 kap. 2 § 2 stycket KL. 
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Entreprenör / entreprenörskap 

En företagsam person, ofta grundare till ett företag. Entreprenörskap handlar ofta om att 

våga ta risker och finna nya möjligheter. 

 

1.6 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel presenteras gällande rätt och därmed företagares möjligheter 

att beviljas skuldsanering i gällande rätt. Skuldsanering, konkurs, företagsrekonstruktion 

samt ackord beskrivs. I det tredje kapitlet presenteras lagförslaget gällande F-

skuldsanering som är uppsatsens kärna. Kapitlet är relativt allmänt för att ge läsaren en 

förståelse för vad F-skuldsanering är och hur det är tänkt att fungera, detta för att senare 

kunna analysera lagförslaget. Kapitlet avslutas med ett framförande av ett antal 

remissinstansers synpunkter. Under kapitel fyra kommer en mer analyserande del där 

jag diskuterar vad som egentligen är skyddsvärt, huruvida de institut som vi har idag på 

insolvensrättens område inte är tillräckliga samt alternativa lösningar till F-

skuldsanering. Därefter förs en diskussion med utgångspunkt i olika typfall (som 

presenteras tidigare i kapitel fyra). Detta för att utreda vilken den verkliga skillnaden 

blir för företagare genom ett införande av F-skuldsanering gentemot reglerna i gällande 

rätt. Därefter kommer kapitel fem i vilket jag analyserar och funderar över hur ett 

införande av F-skuldsanering kommer att påverka vårt samhälle ur flera olika aspekter. I 

det sjätte och avslutande kapitlet ger jag mina avslutande synpunkter samtidigt som jag 

försöker att besvara min frågeställning. 
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2 Vad är gällande rätt? 

2.1 ”Life-sentence” 

Cirka 200 000 företag i EU kommer på obestånd varje år vilket motsvarar cirka 600 

företag varje dag. Detta stora antal har sitt ursprung i den ekonomiska krisen som de 

senaste åren pågått i Europa och som fortfarande pågår. I ett pressmeddelande angående 

EU:s rekommendation om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens anförs 

det att rekommendationen arbetades fram för att undvika det ”livstidsstraff” som en 

misslyckad företagssatsning annars för med sig. Detta ska undvikas genom att seriösa 

företagare ges en andra chans genom att deras skulder skrivs av under en kortare period 

så att de snabbt kan återgå till livet som entreprenörer.
13

 Kommissionen anför även som 

många andra att en misslyckad företagssatsning kan leda till framgång.
14

 

 

I pressmeddelandet nämns som ovan anförts att den ekonomiska krisen är en orsak till 

överskuldsättning i Europa. Tittar vi mer specifikt på Sverige beror överskuldsättningen 

på flera små orsaker som är uppkomna mer på individnivå. Dessa kommer att diskuteras 

i kommande avsnitt. 

 

2.2 Orsakerna till överskuldsättning 

Det finns flertalet faktorer idag som kan leda till överskuldsättning. Det är inte enbart de 

som är oansvariga med sin ekonomi som kan hamna i ekonomisk kris utan skuldfällan 

kan drabba alla. Några av de huvudsakliga orsakerna till skuldsättning är: 

undertecknande av lån och borgensförbindelse för närstående, förändrad 

familjesituation, ohälsa, arbetslöshet, missbruk, fastighetsskulder, företagsskulder och 

konkurs.
15

 Dessa faktorer har alltid funnits i vår värld och idag är vissa av dem mer 

aktuella än de tidigare varit.  

  

För att lösa fysiska personers ekonomiska problem finns idag institutet skuldsanering. 

Frågan jag ställer mig är om skuldsanering verkligen är den rätta lösningen. En annan 

fråga är varför dessa skuldsatta personer på något sätt kan få möjlighet att gynnas av 

                                                 
13

  Pressmeddelande från kommissionen, 12-03-14. 
14

  Pressmeddelande från kommissionen, 12-03-14. 
15

  Lisbeth Sandvall 2008, s 71. 
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samhället och undgå att betala sina skulder bara för att de faller inom de kriterier som 

lagstiftaren ställt upp. Skuldsaneringslagen hindrar i de flesta fall näringsidkare från att 

få skuldsanering. Enligt min mening är det inte skäligt att fysiska personer med 

privatskulder från bland annat överkonsumtion har möjlighet till en skuldavskrivelse, 

medan fysiska personer som är näringsidkare och har misslyckats med sin företagside i 

princip utestängs från en skuldsanering. 

 

Idag finns ständiga frestelser som bidrar till att många människor hamnar i skuldfällan. 

Vi matas ständigt med reklam om nya produkter och tjänster. Vi har en ständig önskan 

om att få bo bra och alltid ha de senaste statusprylarna. Tekniken utvecklas konstant och 

vi människor måste ”hänga med” och hela tiden ha det senaste på marknaden. Att resa 

och se världen har med tiden blivit ett måste och att ha barn medför stora utgifter då de 

ska ha fina kläder, de senaste prylarna och aktiveras på skollov för att de ska kunna vara 

med i ”innegänget”. Samtidigt som behovet av ”lyxkonsumtion” ökar, ökar också 

antalet separerade familjer. Att företag då erbjuder sms-lån och andra sorters snabba lån 

utan säkerhet gör att skuldfällan sätter fart. Det som rullar på TV-reklamen för tillfället 

är ett företag som erbjuder lån till privatpersoner med reklamfrasen: ”när banken säger 

nej”.  

 

I dagens ekonomi finns en stor riskvilja och många väljer också att bli entreprenörer och 

skapa sina egna företag. Ett företag är ingen barnlek utan det kräver engagemang och 

kunskap. Företag kan drabbas av konjunktursvängningar och dåliga affärer som kan 

påverka företaget. Företag kan också ta på sig stora lån med oförmånliga räntor (främst i 

uppstartsfasen när de inte har möjlighet att erbjuda bra säkerheter med mera), detta är 

dock inaktuellt i dagsläget eftersom minusräntan är ett faktum. Hamnar företaget i 

obalans kan det drabba hela företaget samt företagaren. När det gäller små företag, ofta 

enskilda näringsverksamheter, är det ofta en eller ett fåtal ägare till företaget. Det är då 

inte ovanligt att ägarens privatekonomi även påverkar företagets ekonomi och tvärtom. 

Hamnar ägare i till exempel en förändrad familjesituation eller drabbas av sjukdom kan 

det ha betydande inverkan på företaget. Inte bara privatpersoner drabbas av skuldfällan 

utan även företagare. Vad har företagare för möjligheter att återhämta sig och få en 

andra chans enligt gällande rätt? 
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2.3 Skuldsanering enligt skuldsaneringslagen 

2.3.1 Bakgrund 

På 1980-talet och 1990-talet skapades begrepp för personer med stora skuldproblem 

som aldrig skulle bli av med sina skulder, dessa kom att kallas överskuldsatta och 

evighetsgäldenärer.
16

 Detta kom att drabba samhällsekonomin, genom att borgenärer 

inte fick tillbaka utlånade pengar, de fick kostnader för misslyckade indrivningsförsök 

och likaså togs Kronofogdemyndighetens resurser i anspråk utan att borgenärerna fick 

någon nytta utav det. Överskuldsättningen ledde också till att kostnader för socialbidrag 

ökade och att skatteinkomsterna minskade då många överskuldsatta gäldenärer lockades 

till att arbeta svart. Många människor drabbades dessutom av psykisk ohälsa.
17

 

Överskuldsättningen som ökade i samhället under denna period på grund av tillgängliga 

krediter för privatpersoner och nedgång på bostadsmarknaden resulterade i flertalet 

negativa konsekvenser för samhällsekonomin och detta kom så småningom att leda till 

en skuldsaneringslag som trädde i kraft den 1 juli 1994.
18

  

 

Skuldsanering är ett fristående insolvensrättsligt institut. Skuldsanering är dock 

underordnat konkursinstitutet som ska användas när de ekonomiska förhållandena är 

särskilt komplicerade.
19

 Skuldsaneringslagens huvudsakliga syfte och ändamål är att 

vara rehabiliterande. Tanken är att överskuldsatta människor ska få en möjlighet till ett 

bättre och mer samhällsnyttigt liv genom att lösa sina ekonomiska problem.
20

 De 

ekonomiska problemen ska lösas med hjälp av skuldsanering som ger verkan genom att 

gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar att betala de skulder som omfattas av 

skuldsaneringen.
21

 Den skuldbefrielse som gäldenären får förutsätter dock att denne 

fullföljer betalningsplanen som i de flesta fall har en löptid på fem år.
22

 Under den 

period som gäldenären har skuldsanering ska en stor del av dennes inkomst gå till att 

betala borgenärerna och gäldenären får då leva på en slags miniminivå.
23

 Denna 

miniminivå kan vara svår för gäldenären att leva på och denne kan då lockas av att 

arbeta svart där inkomsterna inte deklareras och på så vis få in inkomster som inte 

                                                 
16

  Welamson och Mellqvist 2013, s 316. 
17

  Welamson och Mellqvist 2013, s 316. 
18

  Welamson och Mellqvist 2013, s 316 f. 
19

  SOU 2008:82 s 37. 
20

  Prop. 1993/94:123 s 73. 
21

  1 § och 23 § skuldsaneringslagen.  
22

  Prop. 1993/94:123 s 107 f, se även 9 § 4 stycket SksanL. 
23

  Prop. 1993/94:123 s 107.  
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behöver gå till att betala borgenärerna.
24

 En skuldsanering kan emellertid även vara 

positiv, personen ges en andra chans att efter det att betalningsplanen fullföljts leva ett 

normalt liv utan skulder som tynger ner och skapar oro för framtiden. 

 

2.3.2 Villkor för att erhålla skuldsanering 

Villkoren för att erhålla skuldsanering ställs upp i 4 § SksanL. Gäldenären ska vara en 

fysisk person med hemvist i Sverige (folkbokförd i Sverige). Gäldenären ska vara på 

obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina 

skulder inom en överskådlig tid (kvalificerat insolvent). Det ska även vara skäligt med 

hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering 

beviljas honom eller henne. Om gäldenären därutöver är näringsidkare finns ytterligare 

krav i 4 § 4 stycket SksanL. Skuldsanering får då endast beviljas om de ekonomiska 

förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. Gäldenären får därutöver inte 

beviljas skuldsanering enligt 6 § om denne har näringsförbud eller tidigare erhållit 

skuldsanering om inte synnerliga skäl föreligger.  

 

Vad innebär dessa kriterier mer konkret? Skuldsanering kan enbart tillämpas på fysiska 

personer, således faller juridiska personer utanför lagens tillämplighet. Den fysiska 

personen ska ha hemvist i Sverige, vilket innebär att denne ska vara folkbokförd i 

Sverige och således vara stadigvarande bosatt här. När det gäller det kvalificerade 

insolvenskravet, så är det inte tillräckligt att gäldenären är på obestånd utan det ska i 

princip inte gå att se att insolvensen någonsin kommer att upphöra. Hur många år detta 

kan handla om bedöms i det enskilda fallet utifrån bland annat personens ålder och 

förvärvsförmåga.
25

  Utöver detta ska även det allmänna skälighetskriteriet vara uppfyllt, 

det ska göras en totalbedömning och hänsyn ska även tas till alla relevanta 

omständigheter.
26

 Det kriterium som emellertid är mest intressant för denna uppsats är 

det om näringsidkare som nämns i 4 § 4 stycket skuldsaneringslagen. Frågan om detta 

kriterium minskar näringsidkares möjligheter till skuldsanering kommer att diskuteras 

under nästa avsnitt.  

 

                                                 
24

  Jfr prop. 2010/11:31 s 17. 
25

  Welamson och Mellqvist 2013, s 319 f, se även prop. 1993/94:123 s 197.  
26

  Prop. 1993/94:123 s 197. 
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2.4 Närmare om möjligheterna för företagare att beviljas 

skuldsanering i gällande rätt 

2.4.1 Gällande bestämmelse  

Den reglering som vi har idag gällande näringsidkares möjlighet till skuldsanering kom 

till genom 2011 års reform av 2006 års skuldsaneringslag. I 4 § 4 stycket anges som 

nämnts att näringsidkare får beviljas skuldsanering endast om de ekonomiska 

förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. Här finns det en öppning för 

näringsidkare att erhålla skuldsanering när de har stora skulder hänförliga till 

näringsverksamhet. Frågan är dock hur stor denna öppning är. 

 

2.4.2 Hur har vägen till gällande rätt sett ut? 

I 1994 års skuldsaneringslag uttrycktes att förfarandet ska vara tillgängligt för fysiska 

personer som inte är näringsidkare.
27

 Att aktiva näringsidkare skulle vara uteslutna från 

förfarandet klargjordes även i propositionen.
28

  Däremot fanns inget hinder för före 

detta näringsidkare att beviljas skuldsanering för skulder som hade sitt ursprung i 

näringsverksamhet, om denne inte bedrev näringsverksamheten längre.
29

  I 

propositionen diskuteras även det svåra med begreppet ”fysisk person” då det innefattar 

både privatpersoner och näringsidkare.
30

 Vidare diskuteras huruvida förfarandet skulle 

öppnas för vissa näringsidkare, men att det i så fall skulle bli svårt att dra en tydlig 

gräns för vilka näringsidkare som i så fall skulle omfattas.
31

 Det resulterade i att 

näringsidkare uteslöts helt från skuldsanering i den lag som kom år 1994. Detta kom 

dock att förändras snart därefter, år 1996 kom 1994 års skuldsaneringslag att vidgas så 

att även vissa näringsidkare kunde omfattas av förfarandet.
32

 I propositionen till 

ändringen anfördes att de näringsidkare som åsyftades var de som hade en verksamhet 

med karaktär av ett ”extraknäck”. Detta betydde att personen i fråga i de flesta fall 

skulle ha sin huvudsakliga inkomst från något annat, exempelvis från ett 

anställningsförhållande.
33

 Det ställdes inte upp någon gräns för hur stor omsättningen 

fick vara men däremot ett krav på att verksamheten skulle vara av ”ringa omfattning” 

                                                 
27

  SFS 1994:334, 4 § st 1. 
28

  Prop. 1993/94:123 s 87-89. 
29

  Prop. 1993/94:123 s 89 och s 197. 
30

  Prop. 1993/94:123 s 87. 
31

  Prop. 1993/94:123 s 89. 
32

  SFS 1996:780 4 a §. 
33

  Prop. 1995/96:5 s 167. 
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vilket även kom att påverka omsättningen. Utöver detta skulle verksamheten vara av 

”enkel beskaffenhet”, de ekonomiska förhållandena fick inte vara invecklade och svåra 

att överblicka, det fick inte finnas märkbara brister i bokföringen och inte heller finnas 

väsentliga utomstående åtaganden. Likaså var olösta åligganden med Skatteverket ett 

hinder för att näringsidkaren skulle ha möjlighet att beviljas skuldsanering.
34

 I och med 

ändringen år 1996 öppnades skuldsaneringsförfarandet upp för vissa näringsidkare, de 

hade därmed större möjligheter än de tidigare haft. Men dessa möjligheter var små och 

lagstiftaren avsåg enbart de näringsidkare som har gjort en liten rörelse av sin hobby.  

 

Den uppfattning jag får efter att ha tagit del av propositionen till 1996 års ändring är att 

näringsidkare som ägnade större delen av sin tid åt sin verksamhet och också fick större 

delen av sin inkomst från verksamheten undantogs från lagen. Cirka 10 år senare kom 

en ny skuldsaneringslag som trädde i kraft år 2007. Till denna skedde ingen större 

förändring gällande möjligheterna för skuldsanering för näringsidkare utan de två 

kraven på att näringsverksamheten skulle vara av ringa omfattning och enkel 

beskaffenhet kvarstod. Dock togs kravet på egenförsök bort och gäldenären behövde 

inte försöka nå en uppgörelse på egen hand med sina fordringsägare innan denne kunde 

ansöka om skuldsanering.
35

 Att egenförsöket togs bort år 2007 var delvis för att göra 

förfarandet snabbare och enklare.
36

 Borttagandet gav även effekt då det ledde till att fler 

ansökte om skuldsanering.
37

  

 

I och med en ändring år 2011 vidgades näringsidkares möjligheter ytterligare. Det 

främsta skälet till ändringen var att minska riskerna med att driva företag så att 

sysselsättningen kunde ökas genom entreprenörskap. Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD) ansåg att näringsidkares möjligheter att få 

skuldavskrivning efter genomförd konkurs var för restriktiva.
38

 Enligt den bestämmelse 

som infördes år 2011 behövde verksamheten inte längre vara av ringa omfattning. 

Däremot ställdes det upp ett krav på att det ska vara enkelt att utreda de ekonomiska 

förhållandena i näringsverksamheten.
39

 Regeringen anförde i propositionen att 

näringsidkare bör ha samma möjlighet som löntagare att få skuldsanering då dessa i 

                                                 
34

  Prop. 1995/96:5 s 167. 
35

  Prop. 2005/06:124 s 28. 
36

  Prop. 2005/06:124 s 28-31. 
37

  Prop. 2010/11:31 s 18. 
38

  Prop. 2010/11:31 s 10. 
39

  Prop. 2010/11:31 s 15, se även SFS 2011:472 4 § st 4. 
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realiteten har relativt snarlika ekonomiska förhållanden. Regeringen ansåg att det var 

orimligt att det gjordes en så stor skillnad vad gäller skuldbefrielse för näringsidkare 

och löntagare. En löntagare kan genom att genomföra en femårig betalningsplan bli 

kvitt sina skulder medan en näringsidkare blir tvungen att avsluta sin verksamhet för att 

få den möjligheten. Vill näringsidkaren fortsätta verksamheten kommer denne att ha en 

överhängande skuldbörda intill den dagen skulderna har avbetalats.
40

 

 

Jag delar regeringens åsikt gällande särbehandlingen. Det kan finnas många orsaker 

bakom en överskuldsättning, bara för att det är en näringsidkare så behöver denne inte 

ha en näringsverksamhet som går dåligt och har brister, utan näringsidkaren kan ha 

drabbats av sjukdom, av marknadens konjunktur eller en dålig affär. Precis som en 

löntagare kan ha blivit uppsagd från arbetet, fått en sjukskrivning eller konsumerat för 

mycket. Regeringen framförde dock att näringsidkarens ekonomiska förhållanden inte 

får vara speciellt komplicerade eftersom det då rubbar institutets karaktärsdrag att det 

ska vara snabbt och enkelt.
41

 Jag anser även att detta krav känns rimligt då konkurs 

annars skulle vara mer passande när de ekonomiska förhållandena är svåra att 

överblicka, till exempel när det finns mycket tillgångar att realisera och det eventuellt 

finns aktuella återvinningsanspråk.  

 

Det finns dock ett alternativ till för en näringsidkare i kris som kan vara lämpligt att 

ansöka om innan en konkurs, detta nämns också i propositionen
42

. En näringsidkare kan 

nämligen ansöka om företagsrekonstruktion och i den få till stånd ett offentligt ackord 

som i sig är en slags skuldavskrivelse. Det framhålls också i motiven att flera 

remissinstanser ansett att möjligheten att ansöka om företagsrekonstruktion varit ett 

fullgott alternativ för näringsidkare.
43

 

 

2.4.3 Vad har lagreformerna lett fram till? 

Det går att se en utveckling från en nolltolerans för skuldsanering för näringsidkare i 

den första skuldsaneringslagen till en successiv ökning av utrymmet fram till den 

gällande bestämmelsen idag. I gällande bestämmelse föreskrivs en i jämförelse relativt 

                                                 
40

  Prop. 2010/11:31 s 11. 
41

  Prop. 2010/11:31 s 15. 
42

  Prop. 2010/11:31. 
43

  Prop. 2010/11:31 s 11. 
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stor möjlighet för näringsidkare att beviljas skuldsanering så länge deras ekonomiska 

förhållanden är enkla att utreda. Möjligheterna har helt klart vidgats i och med 

ändringarna, men frågan är om de vidgats tillräckligt. Utöver detta har vi det liggande 

lagförslaget på F-skuldsanering för företagare som i princip ger företagare större 

möjligheter till skuldsanering än vad skuldsaneringslagen ger vanliga privatpersoner. 

Hur ska vi förhålla oss till detta? Är det en bra utveckling eller behöver den få ett stopp 

någonstans? För att utreda om gällande rätt är tillräcklig eller om F-skuldsanering 

behövs som ett komplement måste jag utreda vilka gäldenärer som faktiskt omfattas av 

skuldsaneringslagen och andra insolvensrättsliga institut i jämförelse med vilka som 

anses skyddsvärda enlig lagförslaget gällande F-skuldsanering. Detta kommer att ske 

under uppsatsens tredje och fjärde kapitel . 

 

2.4.4 Vilka företagsformer omfattas av skuldsaneringslagen? 

Näringsverksamhetens ekonomiska förhållanden ska som tidigare nämnt vara enkla att 

utreda. Det är det krav som ställs för att en näringsidkare ska kunna beviljas 

skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.
44

 Vad innebär ”enkelt att utreda”? I 

propositionen nämns att enkel konsultverksamhet och hushållsnära tjänster är 

verksamheter som bör falla under rekvisitet. Regeringen anför även att verksamheter 

med få arbetsverktyg som bland annat företag som bedrivs av kunskap är enkla att 

utreda.
45

 Detta är den vägledning som framförs i propositionen. Omfattningen ska som 

tidigare nämnts inte ha någon betydelse utan fokus ligger på de ekonomiska 

förhållandena. Det behöver emellertid inte längre vara frågan om någon form av 

”extraknäck” som varit fallet innan lagändringen år 2011.  

 

Efter att ha läst propositionen får jag åtminstone uppfattningen att företag med mycket 

maskiner, lagerhantering, inventarier eller liknande inte kan vara föremål för 

skuldsanering eftersom det då finns många ekonomiska aspekter att utreda. Det står 

dock inte svart på vitt vilka som egentligen omfattas av bestämmelsen men det brukar 

också vara charmen med lagstiftningen.  

 

                                                 
44

  4 § 4 stycket SksanL.  
45

  Prop. 2010/11:31 s 15. 
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I en kommentar till skuldsaneringslagen anför Hellners och Mellqvist att kravet i 4 § 4 

stycket SksanL riktar sig mot gäldenärens person.
46

 I motiven till 4 § 4 stycket SksanL 

nämns att en rörelse som någon bedriver i eget namn (inom tjänstesektorn) ofta kan vara 

enkel att utreda.
47

 Jag tolkar det som att 4 § 4 stycket SksanL främst är avsedd för 

enskilda näringsidkare. Visserligen kan konsultverksamhet och hushållsnära tjänster 

bedrivas i andra företagsformer än enskild näringsverksamhet. Motiven nämner dock 

inte företagsformer alls utan verkar vara mer fokuserade på hur mycket tillgångar som 

finns i företaget.
48

 Jag får uppfattningen att det är verksamhetens beskaffenhet som blir 

ett av de avgörande momenten vid bedömningen av om de ekonomiska förhållandena är 

enkla att utreda. Vilken företagsform som verksamheten bedriv i är enligt min tolkning 

också en påverkande faktor, eftersom jag får uppfattningen att regeln är avsedd främst 

för enskilda näringsidkare. Hellners och Mellqvist framför emellertid den allmänna 

skälighetsbedömningen ändå hindrar en person som formellt sett inte är näringsidkare 

(till exempel ägare i ett aktiebolag) från att beviljas skuldsanering.
49

 De anför även ett 

hovrättsfall som styrker deras tolkning. En gäldenär som inte var att anses som 

näringsidkare beviljades inte skuldsanering i RH 1996:65 av den orsaken att han vid 

skälighetsbedömningen ansågs ha ett inflytande över företagets verksamhet. Jag tolkar 

det som att hovrätten anser att ett inflytande kan jämställas med att personen är 

näringsidkare. I RH 1996:95 anför hovrätten däremot att en ensam aktieägare i ett 

aktiebolag betraktas som näringsidkare. Hur 4 § 4 stycket SksanL ska tillämpas är enligt 

min mening otydligt i viss mån. Så vitt bekant finns det inte heller någon ytterligare 

praxis som direkt besvarar vilka näringsidkare som kan beviljas skuldsanering genom 

en tillämpning av 4 § 4 stycket SksanL.
50

 

 

2.5 Konkurs  

2.5.1 Allmänt 

Vid en konkurs avvecklas gäldenärens verksamhet och alla tillgångar tas i anspråk för 

att senare realiseras. Influtna medel delas sedan ut till gäldenärens borgenärer.
51

 För en 

                                                 
46

  Hellners och Mellqvist 2011, s 108. 
47

  Prop. 2010/11:31 s 23. 
48

  Prop. 2010/11:31 s 23. 
49

  Hellners och Mellqvist 2011, s 108. 
50

  Jfr de hovrättsfall (som visserligen inte direkt rör saken) som tas upp i Hellners och Mellqvist 2011,  

     s 108 f. 
51

  Mellqvist 2015, s 58. 
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juridisk person som till exempel ett aktiebolag innebär en konkurs att skulderna 

försvinner i och med att företaget likvideras. Skulderna försvinner dock inte i juridisk 

mening, men eftersom företaget inte existerar längre finns det därmed ingen gäldenär att 

rikta betalningsanspråk till. Det kan dock finnas borgensåtagande eller liknande 

personligt ansvar som innebär att skuldanspråk kan riktas mot en annan gäldenär, till 

exempel företagets ägare, men företaget kan aldrig mer krävas på skulderna efter att 

utdelning skett till borgenärskollektivet.
52

 Om det däremot är en fysisk person som går i 

konkurs avvecklas verksamheten men de skulder som inte får betalt i konkursen 

kommer alltid att kvarstå eftersom gäldenären (som i fallet är den fysiska personen) inte 

försvinner bara för att företaget avvecklas. Den svenska konkurslagen gör ingen skillnad 

på förfarandet vad gäller fysiska och juridiska personer.
53

 Det kan därför bli en 

snedvridning eftersom den fysiska personen får leva med sina skulder i en obestämd 

framtid, medan den juridiska personen och dess skulder försvinner i samband med att 

konkursen avslutas. 

 

Att ge borgenärerna så stor utdelning som möjligt genom att beslagta och realisera 

gäldenärens tillgångar är konkursens huvudsakliga syfte. Detta ska självfallet ske i 

ordnade former. Likhetsprincipen styr borgenärernas rätt till utdelning. De ska få 

betalning proportionellt i förhållande till deras fordringars storlek. På så sätt behandlas 

alla borgenärer lika. Likhetsprincipen inskränks dock av diverse förmånsrätter som ger 

borgenärerna bättre rätt till utdelning.
54

 

 

2.5.2 Villkor för konkurs 

Gäldenären kan försättas i konkurs genom ansökan av dennes borgenärer eller egen 

ansökan.
55

 För att gäldenären ska kunna vara föremål för konkurs krävs att denne är 

insolvent. När gäldenären är insolvent kan alla dess borgenärer delta i konkursen, även 

kallad generalexekution, som regleras av konkurslagen (1987:672) (KL).
56

 För att 

uppfylla insolvenskravet i konkurslagen krävs att denne inte kan betala sina skulder och 

att den oförmågan inte är tillfällig.
57

 Vid en prövning av om gäldenären uppfyller kravet 

                                                 
52

  SOU 2014:44 s 151. 
53

  Mellqvist 2015, s 58 f. 
54

  Mellqvist 2015, s 59. 
55

  Walin 1987, s 32. 
56

  Welamson och Mellqvist 2013, s 13. 
57

  1 kap. 2 § 2 stycket KL. 
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på insolvens ska det göras en samlad bedömning där hänsyn ska tas till möjlighet att 

realisera tillgångar för att betala skulder som förfaller, dennes förvärvsförmåga och 

chanser att få kredit.
58

 Gäldenären kan vara insolvent även om denne har tillgångar till 

ett överstigande värde än skulderna om dessa tillgångar inte kan realiseras i takt med att 

skulderna förfaller. Likaså behöver gäldenären inte vara insolvent bara för att 

gäldenären har skulder som överstiger värdet på dennes tillgångar. Så länge gäldenären 

kan betala de skulder som förfaller är denne inte att betrakta som insolvent.
59

 

 

2.5.3 Skulder kvar efter konkurs 

Konkurs är ett bra och välanvänt institut som funnits i många år. I dagsläget växer sig 

skuldbördan hög för privatpersoner och i flera fall är det näringsrelaterade skulder. En 

fysisk person som drivit en näringsverksamhet som avslutats i en konkurs kan som ovan 

nämnt fortfarande ha skulder som härrör från företaget kvar. Skulderna kan vara så stora 

att företagaren aldrig kan betala dem. I denna situation finns möjlighet för företagaren 

att få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Problemet är dock att företagare gärna 

vill förbli företagare och om denne vill starta en ny verksamhet och fortsätta vara 

entreprenör så finns det små chanser att denne beviljas en skuldsanering. Samhället 

gynnas av företagande och entreprenörskap och vill därför underlätta för företagare att 

börja om på nytt och på så vis berika samhället. Jag anser att det i dagsläget finns tre val 

för företagare när de hamnat i ekonomisk knipa. För det första att de kan avveckla sin 

verksamhet, ansöka om skuldsanering och i fortsättningen arbeta som löntagare. För det 

andra att de kan fortsätta att vara entreprenörer och försöka starta ny verksamhet men 

förmodligen inte lyckas då de alltid kommer att ha en överhängande skuldbörda. Eller 

för det tredje ansöka om företagsrekonstruktion med offentligt ackord eller ansöka om 

att försättas i konkurs. 

 

2.6 Företagsrekonstruktion 

2.6.1 Allmänt 

Till skillnad från konkurs, som är ett institut till för att snabbt omvandla tillgångar till 

likvida medel som sedan delas ut till borgenärerna, så är företagsrekonstruktion till för 
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  SOU 1970:75 s 60. 
59

  Håstad 1996, s 97. 
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att få ett företag i kris verksamt igen.
60

 En företagsrekonstruktion är mer till för att 

reparera företaget och sätta plåster på öppna sår.  

 

Innan lagen om företagsrekonstruktion fanns rekonstruerades företag genom 

användning av konkursinstitutet, vilket inte alltid varit så lyckat då konkursinstitutet 

främst är avsett för att avveckla företag. Tanken är att företagsrekonstruktion ska finnas 

som möjlighet för företag som hamnat i svårigheter om dessa företag har en bärande 

affärsidé och det är svårigheter som kan besegras.
61

 Finns det goda utsikter att företaget 

och dess ide kan leva vidare så ska en företagsrekonstruktion inledas.  

 

Syftet med införandet av lagen om företagsrekonstruktion år 1996 var att minska antalet 

företagskonkurser som varit väldigt stort åren innan införandet.
62

 Förslaget till lagen 

lades fram under den svenska finanskrisen som härjade under åren 1990-1993. Under 

finanskrisen steg antalet konkurser markant. Enligt statistik från UC dubblades eller 

nästan tredubblades antalet företagsrekonstruktioner från vad som brukar vara normalt 

på ett år.
63

  I stället för att avveckla företag som fortfarande har potential ska dessa 

rekonstrueras så de återfår glöden och livskraften och istället kan bidra till 

samhällsutveckling. 

 

Innan lagen om företagsrekonstruktion infördes i svensk rätt fanns dock 1970 års 

ackordslag (1970:847). Genom denna lag kunde gäldenären få till ett offentligt ackord 

på liknande sätt som idag. Det var dock inte förknippat med en företagsrekonstruktion 

som det i dagsläget är, utan det hade formen av ett separat ackord. I 1970 års ackordslag 

var offentligt ackord tillgängligt för alla gäldenärer (med undantag för vissa finansiella 

företag).
64

 Idag kan ett offentligt ackord enbart komma till stånd under en 

företagsrekonstruktion och reglerna om offentligt ackord ligger idag i en utarbetad 

rekonstruktionslag. Genom att reglerna om offentligt ackord förflyttades till lagen om 

företagsrekonstruktion blev institutet enbart tillgängligt för näringsidkare med behov av 

företagsrekonstruktion. Möller ansåg att icke näringsidkande juridiska personers rätt till 
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  Welamson och Mellqvist 2013, s 288. 
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  Prop. 1995/96:5 s 54. 
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  Prop. 1995/96:5 s 169.  
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  Konkursstatistik för december 2013, se diagrammet på s 3.  
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  Möller, Insolvensrättsligt forum 2007, s 22. 
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offentligt ackord upphävdes utan uttryckligt framförda överväganden.
65

 Kanske kan ett 

separat offentligt ackord vara en lösning på insolvensproblem idag? Detta diskuterar jag 

närmare under avsnitt 4.6.1. 

 

2.6.2 Näringsidkares möjligheter till företagsrekonstruktion 

Vilka möjligheter har näringsidkare att beviljas företagsrekonstruktion? Lagen är öppen 

enbart för näringsidkare med betalningssvårigheter.
66

 Det är alltså en lag utformad för 

just näringsidkare, vilket innebär att dessa har stora möjligheter redan från början. 

Vidare krävs för att ansökan ska bifallas att det kan antas att gäldenären inte kan betala 

förfallna skulder eller att oförmågan inträder inom en snar framtid. Gäldenären måste 

även samtycka till att rekonstruktionen beviljas och det måste finnas utsikter att 

företagsrekonstruktionen kan lyckas.
67

 Om dessa omständigheter är uppfyllda kan en 

företagsrekonstruktion genomföras.  

 

När jag läser propositionen får jag uppfattningen att det är relativt enkelt att uppfylla de 

ekonomiska förutsättningarna som är ett krav för att erhålla företagsrekonstruktion. Det 

ska räcka med illikviditet som innebär att näringsidkaren har förfallna skulder men inte 

direkt tillgång till vanliga betalningsmedel som täcker skulderna. Någon närmare 

sakprövning görs inte i fallet utan det räcker med ett klargörande från gäldenären.
68

 Det 

svåra i vissa fall kan troligtvis vara att visa att det finns en chans att 

företagsrekonstruktionen faktiskt kommer att lyckas. Ibland kan företag i kris vara 

riktigt överskuldsatta och de kan ha en ägarkrets som inte har något driv att genomföra 

en företagsrekonstruktion. Chanserna att en företagsrekonstruktion ska lyckas är väldigt 

små om det inte finns en ägare som är bered att kämpa för sitt företag, därför krävs det 

att näringsidkaren samtycker till företagsrekonstruktionen för att den ska genomföras.
69

 

Jag tror att en näringsidkare som brinner för sitt företag kommer att ge sitt samtycke och 

lägga ner tid och engagemang i företagsrekonstruktionen.  
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  Möller, Insolvensrättsligt forum 2007, s 24. 
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  1 kap. 1 § FrekL. 
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  2 kap. 6 § FrekL, se även prop. 1995/96:5 s 60 f och 72. 
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  Prop. 1995/96:5 s 61. 
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  Prop. 1995/96:5 s 66. 
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2.6.3 Företagsrekonstruktion bara för större företag? 

Varför räcker det då inte med institutet företagsrekonstruktion? Behöver vi ha 

skuldsanering för näringsidkare också? En företagsrekonstruktion kan vara perfekt för 

många företag men för vissa passar det inte alls.  

 

Företagsrekonstruktion är ett institut som i realiteten passar bättre för stora och 

medelstora företag, det kan vara svårt för mindre företag att erbjuda den flexibilitet som 

krävs för att genomföra en företagsrekonstruktion. Större företag har också ofta större 

möjlighet att erbjuda säkerhet för fortsatt finansiering för verksamheten.
70

 Inga 

näringsidkare utesluts dock från lagstiftningen utan lagen är tillämplig på såväl stora 

som små näringsidkare. Det diskuterades dock i lagförslaget huruvida det skulle dras en 

gräns för kretsen av näringsidkare som skulle omfattas men det förelåg i princip enighet 

gällande att lagen borde vara tillämplig på alla som faller inom begreppet 

näringsidkare.
71

  

 

Ibland kan orsaken till företagets överskuldsättning grunda sig i näringsidkarens privata 

ekonomi. Denne kan ha stora skulder sedan tidigare (möjligen på grund av en tidigare 

konkurs) eller ha drabbats av sjukdom som gjort att företaget inte haft möjlighet att vara 

verksamt i normal omfattning. I dessa fall kanske det egentligen inte är företaget i sig 

som har brister, utan det är personen bakom företaget som behöver rehabiliteras och då 

är en företagsrekonstruktion i de flesta fall olämplig.
72

 

 

2.7 Ackord 

I en företagsrekonstruktion kan ett offentligt ackord förekomma som en form av 

skuldavskrivning. Detta för att underlätta för företaget så att det kan fortsätta drivas och 

förhoppningsvis undgå en eventuell konkurs. Enligt 3 kap. 2 § lag (1996:764) om 

företagsrekonstruktion (FRekL) innebär ett offentligt ackord att de deltagande 

fordringarna sätts ned. Borgenärerna ska dock få rätt till minst 25 procent av 

fordringsbeloppet. I vissa fall kan beloppet sättas ned till en lägre procent. Denna 
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  Prop. 1995/96:5 s 63 f, det framgår även av 1 kap 1 §  FrekL  “en näringsidkare”. 
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procent ska gäldenären sedan betala borgenärerna normalt inom ett år och resterande del 

av skulden skrivs av. 

 

Oprioriterade borgenärer samt borgenärer med en fordran som till viss del är 

oprioriterad får enligt 3 kap. 3 § FRekL delta i ett offentligt ackord under en 

företagsrekonstruktion. Ett offentligt ackord sker alltså i samband med en 

företagsrekonstruktion och kan inte ske separat. I propositionen beskrivs ett offentligt 

ackord som ett ”förfarande i förfarandet”.
73

  Regeringen framför att båda förfarandena 

går under samma lag eftersom att behovet oftast finns för både företagsrekonstruktion 

och offentligt ackord om tanken är att företaget ska kunna återgå till att vara verksamt 

och fortsätta drivas.
74

 Ett offentligt ackord antas om det finns tillräcklig majoritet enligt 

3 kap. 4 §. Det innebär att ett igenomröstat ackord binder både majoriteten och 

minoriteten. Av 3 kap. 8 § framgår att det även binder alla borgenärer, således kända 

och okända borgenärer. 

 

Ett ackord kan också förekomma i en konkurs. I 12 kap 3 § KL stadgas att ackord i 

konkurs enbart kan förekomma i en konkurs där det har beslutats att ett 

bevakningsförfarande ska ske. Ackord i samband med konkurs är vad som brukar kallas 

obsolet och förekommer inte idag varför jag inte kommer att gå in närmare på det. 

 

Anledningen till att offentliga ackord ofta genomförs är att det regelmässigt är mer 

förmånligt för borgenärerna än en eventuell konkurs. Oprioriterade borgenärer får oftast 

bara någon enstaka procent i en konkurs eller inget alls.  
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3 F-skuldsanering 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Bakgrund 

Som ovan nämnt under avsnitt 2.5.1 kvarstår skulder efter en konkurs för fysiska 

personer, likaså kan ägare i en juridisk person få skulder efter en konkurs, till exempel 

genom personligt ansvarig. Det är således relativt vanligt att företagare drabbas av 

skulder efter en konkurs eller liknande.
75

 För en företagare kan skuldbördan förfölja 

denne resten av livet beroende på skuldernas omfattning. Dock finns möjlighet för 

företagaren precis som löntagaren att få skuldsanering och bli kvitt sina skulder om 

denne avslutar sin verksamhet.
76

  

 

Min uppfattning av gällande reglering är att företagaren helt enkelt får ge upp sitt 

entreprenörskap för att ha chans till skuldavskrivning. Det är dock inte vad lagstiftaren 

och samhället vill, entreprenörskap och företag skapar bland annat arbetstillfällen, 

skatteintäkter och gör nytta för samhället. Att ge företagare en andra chans, att testa en 

ny företagsidé är precis det som lagförslaget om F-skuldsanering kan bidra till.  

 

Att starta företag är riskfyllt. Konsekvenserna av ett misslyckande påverkar människors 

vilja att starta företag och dessa konsekvenser bestäms av gällande lagstiftning på 

området. Insolvenslagstiftningen, speciellt konkurslagstiftningen är alltså en betydande 

faktor i sammanhanget.
77

 Jag tror att företagare som får uppleva en konkurs ser det som 

en avskräckande faktor som kommer påverka deras val i att starta företag på nytt. I 

artikeln Företagare i insolvens och misslyckandets stigma framför Falkenhall och 

Wennberg att ett mindre strikt insolvensförfarande kan leda till ökad entreprenörsanda 

och att fler företag startas.
78
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  Se under avsnitt 2.5.1 samt SOU 2014:44 s 151. 
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  SOU 2014:44 s 152. 
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  Falkenhall och Wennberg, Företagare i insolvens och misslyckandets stigma, Ekonomisk debatt, nr 2      

     2010, s 49. 
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3.1.2 Utvecklingen inom EU 

Det svenska konkursförfarandet och förfarandet för företagsrekonstruktion omfattas av 

tillämpningsområdet för EU:s insolvensförordning (rådets förordning [EG] nr 

1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden). Det svenska 

skuldsaneringsförfarandet omfattas dock inte av förordningen. Det har kommit förslag 

från Kommissionen om att vidga förordningens tillämpningsområde så att även 

skuldsaneringsförfaranden omfattas. Detta bland annat för att underlätta för företag med 

gränsöverskridande verksamhet genom att minska hinder, konkurrensnackdelar och 

andra svårigheter som uppkommer när den nationella insolvenslagstiftningen skiljer sig 

mellan medlemsländerna. Det är dock inget som ännu gåtts igenom utan förhandlingar 

pågår fortfarande.
79

 Det har emellertid kommit ett pressmeddelande angående det 

utarbetade förslag som nu finns till den nya insolvensförordningen. I pressmeddelandet 

framförs bland annat att den nya förordningen ska omfatta skuldsanering för 

egenföretagare och konsumenter.
80

 

 

I mars 2014 kom Kommissionen med en rekommendation gällande en ny strategi för 

hantering av konkurser och insolvens. Rekommendationens syfte är att säkra att det 

finns nationella insolvensförfaranden som gör en omstrukturering möjlig redan på ett 

tidigt stadium för att kunna rädda livskraftiga företag i ekonomisk kris, så att insolvens 

kan förhindras. Även hederliga entreprenörer som misslyckats med sin företagssatsning 

ska få en andra chans enligt rekommendationen. Vad gäller företagares möjligheter till 

att börja om på nytt så varierar det mellan medlemsländerna då reglerna ser olika ut för 

främst skuldavskrivning efter det att företaget likviderats. Kommissionen anför att 

skillnaderna kan vara ett avskräckningsmoment för företag som vill bedriva 

gränsöverskridande verksamhet eftersom det kan leda till ökad osäkerhet vid 

riskbedömning samt högre utgifter. Kommissionen uttalar därtill att själva konkursen i 

sig är väldigt avskräckande för företagare. Det behövs därför enligt kommissionen 

enhetliga regler för att minska det avskräckande momentet och de negativa effekterna så 

att företagare är beredda att satsa och även börja om på nytt efter en misslyckad 

företagssatsning. Detta ska göras genom att en längsta tid införs för skuldavskrivning. 

Tiden som förespråkas i rekommendationen är tre år. Det ska dock finnas undantag från 
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en skuldavskrivning på tre år. Bland annat för situationer då entreprenören agerat 

ohederligt eller för att trygga entreprenörens försörjning.
81

 Mer om vad 

rekommendationen innehåller framgår under avsnitt 4.3, där jag bland annat presenterar 

skillnader och likheter mellan rekommendationen och det svenska förslaget gällande F-

skuldsanering. 

 

3.1.3 Vad innebär en F-skuldsanering? 

En F-skuldsanering ska enligt utredningen ha samma innebörd som en skuldsanering 

enligt gällande skuldsaneringslag. Tanken med F-skuldsanering är att ge företagare i 

ekonomisk kris en andra chans att fullfölja sin verksamhet eller starta en ny.
82

 Samma 

ändamål ligger för övrigt bakom införandet av lagen om företagsrekonstruktion.
83

 

Utredningen framhåller vidare att det är av vikt att riskerna med företagande minskar 

och därmed att de ekonomiska förhållandena för gäldenären blir slutligt avklarade och 

inte skjuts på framtiden.
84

 En beviljad F-skuldsanering ska således innebära att 

gäldenären till viss del befrias från betalningsansvar för de skulder som F-

skuldsaneringen ska omfatta.
85

 Detta är en skillnad från skuldsaneringslagen där det i 1 

§ framhålls att gäldenären kan bli helt befriad från betalningsansvar. Både vid F-

skuldsanering och skuldsanering krävs dock att gäldenären fullföljer en upprättad 

betalningsplan för att bli kvitt sina skulder. Enligt skuldsaneringslagen är 

betalningsplanen normalt på fem år.
86

 Enligt förslaget ska betalningsplanen för en F-

skuldsanering vara tre år.
87

 I utredningen anförs att det finns flera skäl till att ha en 

kortare betalningsperiod. Det viktigaste må vara att företagaren så fort som möjligt kan 

få ordning på sin ekonomi och därefter fortsätta sin verksamhet eller starta en ny. 

Vidare framhålls även att affärsvärlden och människor relaterade till affärsvärlden kan 

komma att nås av signaler om att riskerna med företagande är minskade.
88

 Min åsikt är 

att detta i sig kan öka incitamentet till att vara entreprenör. I utredningen beskrivs även 

att antalet ansökningar om F-skuldsanering kan öka med en kortare betalningsplan, då 
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fem år annars är lång tid och därmed inte är så attraktivt.
89

 Samtidigt som det finns 

mycket som talar för en kortare betalningsplan så finns det också det som talar emot 

enligt utredningen. Pacta sunt servanda – avtal ska hållas är en princip som det hålls 

starkt på inom juridiken. Även i detta sammanhang är det av vikt att inte tillämpa en för 

kort betalningsplan så att respekten för ingångna avtal undergrävs. Likaså måste hänsyn 

tas till borgenärernas rätt till betalning.
90

 

 

3.1.4 Vem omfattas? 

3.1.4.1 F-skuldsanering för företagare 

En misslyckad företagssatsning kan bero på att företagaren drivit företaget på ett 

bedrägligt och illojalt sätt. Det är inte dessa företagare som ska omfattas av F-

skuldsanering utan det är ärliga och seriösa företagare som ska få möjligheten till en 

andra chans.
91

 Tanken med regleringen är att gynna företagande och risktagande för 

ansvarsfulla företagare.
92

 

 

De som ska kunna vara föremål för F-skuldsanering enligt förslaget är i första hand 

företagare. Företagare är ett begrepp som utredningen föreslår ska användas istället för 

näringsidkare som används i skuldsaneringslagen. Företagare ska enligt utredningen 

avse en fysisk person som har drivit eller driver näringsverksamhet. Vilken 

företagsform företagaren använder sig av ska inte ha någon betydelse.
93

  

 

Hur ska man då förstå ordet driva? För att kunna utläsa vilka företagare som verkligen 

omfattas av regleringen måste jag komma underfund med vad driva näringsverksamhet 

betyder. I författningskommentaren till förslaget på lag utreds detta begrepp närmare.  

  

”(…) att vara faktisk eller formell företrädare för en näringsverksamhet oavsett vilken 

företagsform som näringsverksamheten drivs i.”
94
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Från början var min uppfattning att ”företagare” skulle förstås som en person med en 

enskild firma. Efter att ha läst författningskommentaren blir begreppet tydligare. 

Företagaren behöver alltså inte vara ägare av en enskild firma utan kan lika gärna vara 

företrädare för ett handelsbolag eller ett aktiebolag.
95

 Nästa fråga som jag ställer mig är 

hur begreppet företrädare ska uppfattas. I författningskommentaren noteras att det inte 

finns någon legaldefinition av begreppet företrädare, men att begreppet förekommer i 

andra delar av den svenska lagstiftningen. Vägledning av begreppets innebörd kan 

således hämtas från andra lagar där begreppet används. Eftersom uppsatsens fokus (vad 

gäller företagsformer) ligger på enskilda näringsidkare och aktiebolag väljer jag att titta 

på aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) som också nämns i författningskommentaren.
96

   

 

8 kap. 35 §  – ”Styrelsen företräder företaget (…).” 

8 kap. 36 § – ”Den verkställande direktören får alltid företräda företaget (…) 

beträffande uppgifter som han eller hon ska sköta enligt 29 §.” 

8 kap. 37 § – ”Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande 

direktören eller någon annan att företräda företaget (…).” 

 

Av 8 kap. 35 § framgår att styrelsen får företräda företaget. Det innebär således hela 

styrelsen, inte enstaka styrelseledamot. Paragrafen bör då egentligen inte bli aktuell för 

oss eftersom vi inte kan ge hela styrelsen F-skuldsanering. Detta eftersom det enbart är 

enskilda personer som kan få möjligheten till skuldsanering. Av lagrummet framgår 

indirekt att en styrelseledamot inte kan företräda företaget ensam. Däremot om 

företagets styrelse enbart består av två ledamöter så har det avgjorts i NJA 2005 s 729 

att ordföranden är behörig att företräda företaget ensam av den orsaken att han har en 

utslagsröst. Stattin anser dock att domen ska få lågt prejudikatvärde då den går emot 

svensk rättsuppfattning.
97

 Av 8 kap. 37 § å andra sidan framgår dock att styrelsen kan 

bemyndiga en styrelseledamot att företräda företaget. Ska det då innebära att en enskild 

styrelseledamot kan anses företräda företaget och därmed falla inom F-skuldsaneringens 

tillämpningsområde? Eller finns det några krav på hur länge denne fått företräda 

företaget? Kan det vara i enstaka uppdrag eller ska det ha pågått under en längre tid? 

Detta är frågor som inte direkt besvaras i aktiebolagslagen. Enligt 8 kap. 36 § får 
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företagets verkställande direktör alltid företräda företaget, men bara gällande de 

arbetsuppgifter som denne tilldelas enligt 8 kap. 29 §. Innebär detta att den 

verkställande direktören är faktisk eller formell företrädare i tillräcklig bemärkelse för 

att kunna omfattas av förslaget till lag om F-skuldsanering? Det finns många frågor att 

ställa och få som kan besvaras. Eftersom styrelsen, verkställande direktör och särskild 

firmatecknare (styrelseledamot inräknat) nämns i lag bör de enligt min tolkning kunna 

anses som formella företrädare för ett aktiebolag. Det går även att se det som att det 

enbart är den verkställande direktören och styrelsen som är de formella företrädarna då 

det är dem som alltid företräder företaget medan en bemyndigad firmatecknare oftast 

utses under kortare tid. Den återkommande frågan är dock om en enskild 

styrelseledamot kan anses som företagare? Styrelsen består ju nämligen av flera 

styrelseledamöter som företräder företaget gemensamt. När jag läser 

författningskommentaren får jag uppfattningen att lagförslaget även är tänkt att omfatta 

enskilda styrelseledamöter. De framförs att båda makarna kan ses som företrädare i ett 

företag som ägs av två makar där den ena är styrelseledamot. Den ena kan ses som 

formell och den andra som faktisk företrädare.
98

  

 

Författningskommentaren nämner inte enbart formella företrädare utan även faktiska 

företrädare. I författningskommentaren yttras att personen i fråga ska ha eller ha haft ett 

betydande intresse i företaget och dessutom ett bestämmande inflytande för att anses 

vara faktisk företrädare. Ett stort aktieinnehav kan innebära att aktieägaren har ett 

bestämmande inflytande om denne är majoritetsägare, på så sätt är det aktieägaren som 

tar alla beslut på bland annat bolagsstämman genom att denne har majoriteten av 

aktierna. Författningskommentaren stadgar dock att ett aktieinnehav i ett börsbolag inte 

ensamt kan förstås som att personen driver företaget. Det måste utöver detta finnas ett 

betydande intresse. Vidare framhävs att ett sådant starkt intresse ofta kan finnas i sitt 

eget eller någon närståendes fåmansbolag.
99

 Jag anser dock att du kan ha ett väsentligt 

intresse även som majoritetsägare i ditt eget eller någon annans börsbolag om du är 

väldigt insatt och engagerad. Det borde inte enbart kunna vara så i små företag. 

Möjligen är det i dessa fall så att majoritetsägaren också innehar en post i företaget som 

verkställande direktör eller styrelseledamot och då finns möjligheten att denne istället 

räknas som formell företrädare. När man använder begreppet faktisk företrädare 
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uppkommer även svårigheter gällande de facto företrädare och bulvanförhållanden. 

Dessa situationer kommer dock enligt författningskommentaren inte att kunna bli 

föremål för en F-skuldsanering då det i dessa fall ofta inte är ärliga och seriösa 

företagare utan företaget har drivits uppenbart oförsvarligt.
100

 Detta tycker jag är väldigt 

rimligt, dessa personer ska inte ha rätt till en skuldavskrivelse. Det skulle i så fall enligt 

min mening nästan uppmana till brott och då speciellt ekonomisk brottslighet.  

 

Min slutsats är att de som kan anses driva näringsverksamhet är den verkställande 

direktören, styrelseledamöter, majoritetsägare med betydande intresse i företaget och 

även andra personer i små företag som är ägare men inte styrelseledamot. Om 

uppfattningen är korrekt eller inte får framtiden utvisa. Genomförs lagförslaget gällande 

F-skuldsanering kan en utveckling i praxis troligen uppstå som löser otydligheten i 

begreppet. Jag tycker dock att regeringen vid ett eventuellt införande av lagen bör 

utreda begreppet ytterligare för att det ska finnas mer vägledning att hämta i kommande 

förarbeten. 

 

Det finns också företrädare för andra företagsformer som till exempel handelsbolag, 

ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Tankegången är densamma och dessa 

företrädare kan också anses driva näringsverksamhet precis som företrädare för 

aktiebolag. 

 

Det är således inte bara enskilda näringsidkare som ska omfattas utan kretsen företagare 

är vidare än så. Frågan är dock om företrädare för aktiebolag, handelsbolag eller 

aktieägare med stort inflytande behöver omfattas av en reglering gällande F-

skuldsanering. Faller inte dessa personer under skuldsaneringslagens lydelse redan 

idag? Eller är dessa att betrakta som näringsidkare? Jag är beredd att säga att en 

verkställande direktör och en styrelseledamot inte per automatik kan betraktas som en 

näringsidkare, speciellt inte om vi pratar om stora företag. I dessa fall är det ju själva 

företaget som är näringsidkaren. Om dessa inte är näringsidkare så bör de kunna 

beviljas skuldsanering enligt skuldsaneringslagen utan några större svårigheter eftersom 

de inte faller under rekvisitet för näringsidkare. Att i den situationen göra ett nytt institut 

för att fånga upp dessa personer är enligt min åsikt överflödigt. Jag förstår dock att de 
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kommer att få en snabbare skuldavskrivning när de istället faller inom F-

skuldsaneringens tillämpningsområde, men det kan bli oskäligt att dessa kan ha två 

möjliga vägar att få skuldsanering på. Möjligen är det tillräckligt att skapa ett institut 

som enbart fångar upp de personer som faller utanför skuldsaneringslagens 

tillämpningsområde? Då främst ett institut som fångar upp enskilda näringsidkare och 

småföretagare. Kanske borde möjligheten till att göra begreppet företagare snävare eller 

valet av ett annat begrepp övervägts i utredningen. Jag anser emellertid att begreppet 

företagare är passande men frågan är vilka som egentligen ska omfattas av en F-

skuldsanering. 

 

3.1.4.2 F-skuldsanering för närstående 

I Utredningen föreslås att det inte enbart är företagare som ska kunna vara föremål för 

F-skuldsanering utan även dennes närstående. Enligt författningsförslaget så ska det 

med närstående avses: make, sambo, barn och föräldrar.
101

 Närståendekretsen är väldigt 

snäv och skiljer sig från den närståendekrets som annars används vid civilrättslig 

lagstiftning. Utredningen har valt att göra närståendebegreppet snävt och enbart 

innefatta företagarens närmsta familj eftersom att det främsta syftet med F-

skuldsaneringen är att underlätta för företagaren. Det är då inte aktuellt att ha en bredare 

närståendekrets som annars förekommer inom insolvensrätten och den civilrättsliga 

lagstiftningen i övrigt.
102

 När det kommer till entreprenörer som driver företag så krävs 

det många gånger att de satsar stort för att kunna få igenom sin affärsidé. Många gånger 

får även nära och kära hjälpa till med kapitaltillskott, arbete och borgensåtaganden för 

att företagaren ska få sitt företag i rull och lyckas med sin affärsidé. När företaget sedan 

går dåligt och hamnar i en ekonomiskt ohållbar situation kan det drabba även de 

närstående som kan bli av med investerat kapital och få betala företagarens skulder, 

bland annat genom borgensåtaganden. Det kan leda till en överskuldsättning även hos 

företagarens närstående. Många gånger är de närstående också omedvetna om vilka 

risker de tar när de skriver under till exempel ett borgensåtagande. De närstående är inte 

med i leken på samma sätt som företagaren, men drabbas i flertalet fall av lekens 

konsekvenser. 
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Blir närstående till företagare överskuldsatta kan de ansöka om skuldsanering enligt 

skuldsaneringslagen och har då en större möjlighet att beviljas detta än vad företagare 

har. Det negativa med en skuldsanering enligt skuldsaneringslagen är dock att det tar 

lång tid.
103

 Jag anser att det blir en orättvis behandling om företagaren skulle beviljas F-

skuldsanering enligt det liggande förslaget och således skuldsaneras under tre år, medan 

dennes närstående skuldsaneras under fem år enligt skuldsaneringslagen. Företagaren 

kommer billigare undan medan den hjälpsamme närstående som i de flesta fall inte ens 

är inblandad i företaget får dras med skuldbördan en längre tid. I förslaget framförs att 

den närstående ofta ingår i samma hushåll som företagaren eftersom 

närståendebegreppet är så snävt och i princip endast innefattar familj. Om dessa två 

ingår i samma hushåll har de även vanligtvis gemensam ekonomi och om den 

närstående i fallet står under en skuldsanering kommer även företagarens möjligheter att 

vilja starta ett nytt företag att påverkas.
104

 Det är just detta som den nya lagen om F-

skuldsanering vill undvika, tanken är att företagarna ska få en andra chans att börja om 

på nytt. Utredningen framhåller att det är av vikt att företagaren och dess närstående 

behandlas enligt samma lagstiftning och därmed skuldsaneras enligt samma förfarande 

då skulderna har samma ursprung. Skuldsaneringen ska vara lika snabb och effektiv för 

båda parter och därför ska även närstående som till exempel hjälpt till med finansiering 

av verksamheten kunna vara föremål för F-skuldsanering enligt förslaget.
105

 

 

3.1.5 Villkor för F-skuldsanering 

3.1.5.1 Betalningsoförmåga och framtida betalningsförmåga 

De villkor som måste vara uppfyllda för att få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen 

har diskuterats ovan i avsnitt 2.3.2. Villkoren är dock inte optimala att använda vid F-

skuldsanering då förhållandena ser lite annorlunda ut. F-skuldsanering är som tidigare 

nämnt tillämplig på företagare. En av de faktorer som gör att det är svårt för företagare 

att få skuldsanering enligt gällande rätt är den att det är svårt att göra en bedömning av 

företagarens framtida inkomster och därmed betalningsförmåga, detta gör att kravet på 

kvalificerad insolvens ofta brister. Utredningen föreslår att vad gäller F-skuldsanering 

så ska hänsyn tas till att det ofta föreligger osäkerhet vad gäller framtida inkomster för 
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en företagare. För att utreda om företagaren är kvalificerat insolvent (som fortfarande 

kommer att vara ett krav) kommer dennes betalningsförmåga att bedömas oavsett om 

framtida inkomster är klara eller oklara. Om förhållandena är oklara ska prognosen 

grundas på en skönsmässig inkomst bestående av företagarens nuvarande inkomst samt 

företagarens framtida inkomst utifrån en försiktig bedömning. Utredningen anför vidare 

att det vid denna bedömning ska tas hänsyn till ställning, bransch, marknadsmässig lön 

och även att inkomst troligen inte utgår under uppstartfasen om företagaren startar ett 

nytt företag.
106

 

 

Innan beslut om F-skuldsanering vunnit laga kraft är gäldenären dock inte skyddad från 

konkurs, utan denne kan försättas i konkurs om borgenärerna tror att det kommer att ge 

dem bättre utfall.
107

 

 

3.1.5.2 Skälighetsbedömningen 

Precis som vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen ska det finnas ett 

skälighetskrav vid F-skuldsanering. F-skuldsanering ska enligt förslaget inte beviljas 

om det inte är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska 

förhållanden. Skuldförhållandena är ofta invecklade för företagare och faktorer som 

väger för och emot en F-skuldsanering kan vara olika från fall till fall och inte alltid 

uppenbara från början. Det framstår som lämpligt med ett allmänt skälighetsrekvisit i 

förslaget eftersom fallen varierar från person till person. Sakförhållandena kan då 

beaktas i det särskilda fallet utan att bedömningen stirrar sig blind på osmidiga krav. 

Risken för missbruk kan även minska i och med en allmän skälighetsbedömning där det 

inte finns stela kriterier. Utifrån gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden 

kommer det att göras en totalbedömning där samtliga sakförhållanden beaktas för att 

avgöra om en F-skuldsanering är det mest attraktiva alternativet för att både tillgodose 

borgenärerna och rehabilitera företagaren ekonomiskt.
108

 

 

Även om skälighetsbedömningen ska vara allmän finns det vissa faktorer som 

utredningen framförallt anser ska beaktas.
109

 I författningsförslaget beskrivs följande: 
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”[…] omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har 

gjort för att fullgöra sina förpliktelser och F-skuldsaneringens betydelse för 

gäldenärens framtida förvärvsförmåga”.
110

 Omständigheterna liknar dem som särskilt 

ska beaktas vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.
111

 Jag förmodar att 

utredningen har funnit stor vägledning i dessa. Den sistnämnda omständigheten som 

också är den som skiljer sig från skuldsaneringslagens lydelse är dock enligt 

utredningen till för att framhäva att F-skuldsanering har ett annat syfte än vad 

skuldsanering har. Oavsett om gäldenärens inkomster härrör från förvärvsarbete eller 

inte har skuldsanering enligt skuldsaneringslagen till syfte att skapa en balanserad 

ekonomi för denne. F-skuldsaneringens främsta syfte däremot är att gäldenären ska 

återvända till ett aktivt yrkesliv. Detta kan denne göra som företagare eller som 

anställd.
112 

 

3.1.6 Vilka skulder omfattas av en F-skuldsanering? 

Alla fordringar som uppkommit före beslut om skuldsanering meddelats omfattas som 

huvudregel av en skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.
113

 Utredningen finner ingen 

anledning att ha en annan utgångspunkt angående F-skuldsanering utan anser att det är 

mest rimligt att följa skuldsaneringslagen för att den ekonomiska rehabiliteringen ska 

tjäna sitt syfte. F-skuldsaneringens inledandebeslut kommer att vara brytpunkten och 

fordringarnas uppkomst kommer vara avgörande för om de omfattas av F-

skuldsaneringen. Fordrans uppkomst är omdiskuterat i doktrin och praxis men kommer 

inte att utredas vidare här.
114

 

 

Från huvudregeln finns självfallet undantag. Precis som enligt skuldsaneringslagen så 

föreslår utredningen att en fordran som är beroende av villkor, inte har ett fastställt 

belopp eller inte är förfallen till betalning ska kunna undantas från F-skuldsaneringen.
115

 

Sedan finns det vissa fordringar som alltid ska vara undantagna från en skuldsanering 

enligt skuldsaneringslagen. Dessa föreslår utredningen ska vara undantagna även från F-
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skuldsanering. Det kan till exempel vara fordringar på familjerättsligt underhåll, fordran 

förenad med panträtt eller förmånsrätt eller tvistiga fordringar.
116

 En relativt ny 

företeelse är fakturabedrägeri som blivit rätt så vanligt. Gällande detta föreslår 

utredningen att fordringar som kan antas vara uppenbart ogrundade kan undantas från F-

skuldsaneringen av Kronofogdemyndigheten så att de inte ska påverka de riktiga 

borgenärernas rätt till betalning. Gäldenären kan även själv bestrida fordringar för att få 

de undantagna från F-skuldsaneringen.
117

 Utredningen föreslår dessutom ett undantag 

för fordringar med förmånsrätt i form av företagshypotek. Dessa fordringar är inte 

undantagna från en skuldsanering enligt skuldsaneringslagen men behovet finns inte 

heller där på samma sätt. F-skuldsanering är speciellt anpassad till företagare och för 

dessa kan även företagshypotek förekomma. Det är därmed lämpligt att dessa fordringar 

undantas från F-skuldsanering.
118

 

 

3.2 F-skuldsanering med eller utan föregående konkurs 

3.2.1 F-skuldsanering vid konkurs eller annan avveckling 

Det är inget krav på att konkurs måste ha skett för att företagaren ska beviljas F-

skuldsanering utan företaget kan lika gärna ha avvecklats på annat sätt eller fortfarande 

vara i drift. Företagaren har dock att visa att dennes verksamhet drivits seriöst och lojalt 

och således på ett godtagbart sätt. Detta krav finns oavsett om verksamheten gått i 

konkurs eller inte och ska vara uppfyllt för att F-skuldsanering ska beviljas. Dock kan 

fördelen med en föregående konkurs vara att en konkursförvaltare har granskat företaget 

och således kan förvaltarberättelse och bouppteckning användas som stöd för att 

verksamheten drivits på ett acceptabelt sätt.
119

  

  

För de gäldenärer som inte längre har sin näringsverksamhet i drift föreslår utredningen 

att det måste finnas en skyddsvärd anknytning för att de ska kunna vara föremål för F-

skuldsanering. Anknytningen ska vara i form av att gäldenärens överskuldsättning 

huvudsakligen ska ha sitt ursprung i den avslutade näringsverksamheten. Alla skulder 

behöver således inte vara näringsrelaterade utan gäldenären kan även ha andra skulder. 
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Utredningen föreslår att den svenska lagen ska följa den danska lagen, där 

huvudsakligen innebär 70 procent. Om förslaget går igenom krävs således att 70 

procent av värdet på gäldenärens totala skulder ska vara näringsrelaterade.
120

 Jag anser 

att 70 procent är en passande gräns då det finns möjlighet för gäldenären att även ha 

andra skulder, vilket troligen kommer vara fallet med tanke på att en näringsverksamhet 

i de flesta fall även påverkar privatekonomin. 

 

3.2.2 F-skuldsanering för aktiva företagare 

Enligt lagförslaget ska F-skuldsanering inte enbart vara tillgängligt för företagare vars 

näringsverksamhet avvecklats utan även för de som har en pågående 

näringsverksamhet.
121

 Näringsverksamheten i sig kan i dessa fall vara välfungerande 

men företagaren som driver den är överskuldsatt av andra orsaker. I förslaget framförs 

att företagarens överskuldsättning kan vara en olägenhet som hindrar denne från att 

driva sitt företag vidare med full kraft. Dessa företagare har också ofta svårt att få 

skuldsanering enligt skuldsaneringslagen av samma orsaker som tidigare nämnts för 

företagare (att framtida inkomster är osäkra och att förhållandena i näringsverksamheten 

inte är enkla att utreda).
122

  

 

I motiveringen till lagförslaget framhålls att F-skuldsaneringen ska vara till för att 

ekonomiskt rehabilitera företagaren som fysisk person och inte dennes 

näringsverksamhet. Därför föreslår utredningen att näringsverksamheten måste vara 

solvent för att F-skuldsanering ska beviljas utan konkurs. Risken om kravet på solvens 

inte skulle finnas är att skuldsaneringsinstitutet skulle sammanblandas med 

företagsrekonstruktion som främst är till för att rehabilitera företag. I utredningen anförs 

att företag som för stunden går igenom en företagsrekonstruktion kommer utestängas 

från en F-skuldsanering i de flesta fall, genom ett användande av kravet på solvens.
123

 

För att beviljas företagsrekonstruktion krävs emellertid enligt 2 kap. 6 § 1 stycket 

FRekL: ”(…) att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder 

eller att sådan oförmåga inträder inom kort.” När det gäller de ekonomiska 

förutsättningarna föreskrivs i motiven att illikviditet är tillräckligt för att beviljas 
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företagsrekonstruktion. Insolvens är således inte ett krav.
124

 I utredningen framförs dock 

att en verksamhet som är föremål för en företagsrekonstruktion oftast är insolvent.
125

 

Med utgångspunkt i utredningens framförande så kommer kravet på solvens i de flesta 

fall vara ett hinder för att en verksamhet under pågående företagsrekonstruktion även 

beviljas F-skuldsanering. Med den utgångspunkten kommer F-skuldsaneringsinstitutet 

att fylla sitt ändamål med att rehabilitera den fysiska personen. Som ovan nämnt räcker 

det dock med illikviditet för att beviljas en företagsrekonstruktion och då kan 

verksamheten fortfarande vara solvent vilket innebär att det eventuellt kommer att 

finnas ett kryphål i lagstiftningen. Om det är relativt vanligt att företag som enbart är 

illikvida beviljas företagsrekonstruktion anser jag att kravet på solvens inte kommer att 

vara ett tillräckligt hinder för att utesluta att gäldenärer med en verksamhet under 

pågående företagsrekonstruktion även beviljas F-skuldsanering.  

 

För att bedöma om företaget drivs seriöst och ansvarar för sin ekonomi kommer 

vägledning att hämtas från reglerna gällande F-skatt. Bedriver företagaren 

näringsverksamhet som inte är i behov av F-skatt ska verksamheten ändå genomgå 

samma bedömning. Uppfylls villkoren för återkallelse av F-skattsedel ska företagaren 

inte heller kunna medges F-skuldsanering.
126

 Enligt reglerna om F-skatt är en ringa 

misskötsamhet tillåten men inte mer än så. Skatter och socialavgifter ska betalas och 

redovisas. Vid bedömningen huruvida misskötsamhet med detta skett ska längden på 

betalningsdröjsmålet och storleken på skuldbeloppet beaktas.
127

 

 

Vad gäller skuldbördan för aktiva företagare som beviljas F-skuldsanering utan konkurs 

så kommer det i många fall att handla om skulder som inte är näringsrelaterade utan 

härstammar från andra håll. Det kan vara skulder från en separation, förlustförsäljning, 

sjukdomsperiod eller indirekta skulder från näringsverksamheten och det kan även 

självfallet vara gamla näringsskulder. Enligt förslaget kommer det inte att vara något 

krav på att skulderna är näringsrelaterade i dessa fall utan anknytningen till 

näringsverksamhet finns istället via den välfungerade verksamhet som företagaren 

driver. Däremot kommer sättet på vilket skulderna uppkommit att synnerligen beaktas 
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vid skälighetsbedömningen. Detta för att systemet inte ska missbrukas och F-

skuldsanering beviljas för skulder som endast uppstått till följd av ansvarslös 

överkonsumtion.
128

 Jag anser att utredningens resonemang är bra. Det är viktigt att de 

som i realiteten beviljas F-skuldsanering också är de seriösa och lojala företagare som 

enligt förslaget ska få möjligheten till F-skuldsanering. F-skuldsaneringen ska motivera 

nystart för seriösa företagare som hamnat snett och inte företagare som använder 

institutet som en enkel utväg efter ett ansvarslöst beteende. Därför tror jag att det är av 

stor betydelse att täppa till alla tänkbara ”luckor” som kan missbrukas. 

 

3.3 En andra chans 

3.3.1 En möjlighet inte en rättighet 

F-skuldsanering kan ge företagare en andra chans att fortsätta sin verksamhet eller starta 

en ny genom att de snabbt och effektivt tar sig ur sin överskuldsättning. Enligt 

utredningen är det viktigt att komma ihåg att F-skuldsanering är en möjlighet och inte 

en rättighet. Det är således inte alla företagare i ekonomisk kris som har möjlighet att få 

förmånen F-skuldsanering. Som tidigare nämnt ska de företagare som enligt förslaget 

har möjlighet att kunna få F-skuldsanering vara företagare som är ärliga och seriösa. De 

ska ha försökt att hela tiden hålla sig till reglerna kring företagande.
129

 I bedömningen 

om företagaren kan beviljas F-skuldsanering ska stor vikt läggas vid hur företagaren 

driver eller drivit näringsverksamheten. Illojalt beteende mot borgenärer eller offentliga 

myndigheter är inte tillåtet enligt förslaget och kan vara faktorer som gör att gäldenären 

diskvalificeras från F-skuldsanering. Är agerandet inte så allvarligt att gäldenären 

utesluts kommer det att beaktas negativt vid skälighetsbedömningen.
130

 

 

Även skatteskulder kan vara en faktor som förhindrar F-skuldsanering för gäldenären. 

Skatteskulder kommer dock enligt utredningen att behandlas lite annorlunda än den 

ovan nämnda diskvalificeringen. Endast den omständigheten att gäldenären har 

skatteskulder kommer inte vara diskvalificerande. Eftersom att en näringsverksamhet i 

kris garanterat kommer att ha skulder kommer de troligtvis även att ha skatteskulder och 

för att staten inte ska prioriteras som borgenär så kommer en viss tolerans att finnas för 

                                                 
128

  SOU 2014:44 s 182 f. 
129

  SOU 2014:44 s 194 f. 
130

  SOU 2014:44 s 195. 



 42 

skatteskulder. Mer än ringa misskötsamhet kommer dock att påverka gäldenärens 

möjlighet till F-skuldsanering.
131

 Brister i bokföringsskyldigheten är ytterligare en 

faktor som kan vara ett hinder för F-skuldsanering. Misskötsamheten i bokföring ska 

vara mer än ringa och därmed ha pågått under en inte obetydlig tidsperiod. Löpande 

misskötsamhet kommer enligt förslaget att vara ett hinder för F-skuldsanering medan 

misskötsamhet i slutskedet innan en konkurs inte kommer att vara ett hinder. Är 

verksamheten i drift är utrymmet för misskötsamhet väldigt begränsat, likt vad som 

kommer att gälla angående skatteskulder.
132

 Till sist kommer också annan 

misskötsamhet av näringsverksamheten som fall där företagaren drivit 

näringsverksamheten uppenbart oförsvarligt att vara ett hinder för F-skuldsanering 

enligt förslaget. Exempel på uppenbart oförsvarligt handlande kan vara agerande i strid 

med aktiebolagslagen.
133

 

 

Att tillåta företagare som missköter sin verksamhet F-skuldsanering anser jag kommer 

att påverka betalningsmoralen och därmed samhället. Misskötsamhet kommer på något 

viss att tillåtas i och med att företagarna senare blir kvitt sina skulder. Detta skulle skada 

skuldsaneringsinstitutet och i likhet med utredningen anser jag att det är oerhört viktigt 

att det ställs upp tydliga krav på ärlighet och seriositet så att institutet inte kan 

missbrukas.
134

 

 

3.3.2 Från misslyckande till framgång  

En misslyckad företagssatsning kan ta hårt på en företagare, dennes företag hamnar ofta 

i konkurs och företagaren är i flera fall på ett eller annat sätt personligt ansvarig för 

företagets skulder. Detta kan innebära en överskuldsättning som är svår att ta sig ur. Vill 

företagaren fortsätta att driva verksamhet tror jag att det i den situationen blir tufft att 

starta nytt då denne är så pass skuldsatt. Det sägs dock att man lär sig av sina misstag 

och att man blir en bättre företagare efter ett misslyckande, detta framhålls även på flera 

ställen i motiveringen till lagförslaget.
135

 Jag bedömer att det många gånger också är 
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sant, företagaren vet i de flesta fall vad som gick fel och kan nästa gång förbereda sig 

och förhindra visa situationer.  

 

Utredningen påpekar att det i dagsläget i Sverige är relativt svårt att komma tillbaka 

efter en misslyckad företagssatsning jämfört med hur det är internationellt. 

Skuldsaneringslagen sätter många gånger käppar i hjulet när företagaren vill starta en ny 

verksamhet. Detta eftersom gäldenärens ekonomiska förhållanden kommer att vara 

oklara vilket leder till att den framtida betalningsförmågan inte kan bedömas.
136

 Som 

jag förstår det kommer detta inte längre att vara ett problem enligt förslaget till den nya 

lagen om F-skuldsanering. Eftersom den nya lagen vill fånga upp just dessa företagare 

som vill fortsätta att driva företag som i sin tur bidrar till samhällsekonomin och skapar 

fler arbetstillfällen.  

 

3.4 Remissvar 

Efter det att förslaget gällande F-skuldsanering kommit har flera aktörer fått yttra sig 

angående förslaget. Jag har valt att belysa vissa synpunkter från några av dessa aktörer 

som jag anser intressanta i sammanhanget då de är stora aktörer i affärsvärlden.  

 

3.4.1 Almi Företagspartner AB 

Almi Företagspartner AB har i sitt yttrande framfört att de är positivt inställda till alla 

ändringar som kan underlätta entreprenörskap, vilket förslaget är tänkt att göra. De är 

dock lite försiktigt inställda då de ser en risk med förslaget. Risken består i att 

kreditgivningen kan påverkas genom att finansiärer kommer att ställa högre krav på 

företagaren när denne är i behov av kapital. Detta kan leda till att företagare får 

försämrade möjligheter att erhålla kapital till sina företag vilket i sin tur kan påverka 

företagandet. Almi Företagspartner AB föreslår emellertid att en förändring i 22 § 

konkursförordningen (1987:916) ska genomföras oavsett om förslaget på F-

skuldsanering blir lag eller inte. Förändringen ska innebära att gäldenären blir upplyst 

om att denne kan ansöka om skuldsanering.
137
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3.4.2 Kronofogden 

Kronofogden är överlag positiv till förslaget gällande F-skuldsanering. De framför dock 

vissa synpunkter i sitt yttrande. De uttalar att villkoren för att beviljas F-skuldsanering 

kan vara svåra att uppfylla och att det i sin tur kan motarbeta den signal som förslaget är 

tänkt att sända (att fler ska våga starta företag då riskerna är mindre). I så fall kommer 

troligtvis nystarter och entreprenörskap inte att öka.
138

 Kronofogden trycker även på att 

de gäldenärer som är föremål för en F-skuldsanering kommer att vara i behov av 

rådgivning och stöttning. Kronofogden anser att detta kommer att hämtas från budget- 

och skuldrådgivare i kommunerna som då kommer behöva utökade resurser. Detta anser 

Kronofogden bör beaktas vid ett eventuellt fortsatt lagstiftningsarbete.
139

 

 

3.4.3 Skatteverket 

Skatteverket har också fått möjlighet att yttra sig angående förslaget. Skatteverket 

uttalar att de bifaller förslaget men att det har en del invändningar. De anför att en 

kvittningsrätt för borgenärer bör utredas och även införas i förslaget. De menar att det 

kommer finnas ett större behov för en kvittningsmöjlighet i en F-skuldsanering än det 

gör i en skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Skatteverket verkar också väldigt 

angelägna om att de kommer att kompenseras för de extra kostnader som ett införande 

av F-skuldsanering kommer att innebära.
140

 

 

3.4.4 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv är också positivt inställda till ett införande av F-skuldsanering i lag. 

De anser att det är bra för företagsvärden, då de förmodligen kommer att öka 

företagandet och därmed öka tillväxten i samhället. Det framför att skulder som en 

entreprenör dragit på sig genom en misslyckad företagssatsning inte ska få vara ett 

hinder från att denne startar en ny näringsverksamhet. Svenskt Näringsliv framhäver 

dock vikten av att en eventuell lag måste vara enkel och tydlig och enbart tillämpas på 

seriösa företagare.
141

 Svenskt Näringsliv är dock tveksamt inställda till huruvida en 

gäldenär med en aktiv verksamhet ska omfattas av lagen och ha möjlighet till en F-

skuldsanering. De anför att det inte får bli en lag som uppmuntrar oansvarig 
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privatkonsumtion eftersom det i fallet med en gäldenär med en fungerande verksamhet 

även är privatskulder som kommer att saneras.
142

 

 

3.4.5 Finansbolagens Förening 

Från Finansbolagens Förening kommer ett remissvar som skiljer sig från dem ovan 

anföra. Finansbolagen är enligt min uppfattning negativt inställda till förslaget som 

helhet. Finansbolagen anför att det är av stor vikt att betalningsmoralen upprätthålls i 

samhället för att krediter inte ska bli dyrare. De pekar även på att borgenärers rätt till 

betalning är lika beaktansvärt som seriösa företagares behov av skuldavskrivelse. 

Finansbolagen framför att det inte är rimligt att borgenärerna ska få betala för 

företagares misslyckande. De har även några mer detaljerade synpunkter angående visa 

delar i förslaget, bland annat angående betalningsplanens längd. De anför att en treårig 

betalningsplan enbart bör förekomma i undantagsfall.
143

 

 

3.4.6 Min slutsats av anförda remissvar 

De remissinstanser som jag redogjort för ovan är överlag positiva till förslaget gällande 

F-skuldsanering. Finansbolagens Förening skiljer sig dock från mängden och är negativt 

inställda till förslaget då de anser att det kommer införas på betalningsmoralen och 

borgenärernas bekostnad. Svenskt Näringsliv visar dock en tveksamhet gentemot att F-

skuldsanering även ska kunna tillämpas på aktiva näringsidkare. Frågan är då om de 

egentligen är positiva till förslaget, eftersom skuldavskrivelse för aktiva näringsidkare 

är de som är ”nytt” i förslaget jämfört med gällande rätt. Min tolkning är att Svenskt 

Näringsliv är positiva till ett genomförande av förslaget med en omarbetning så att 

förslaget inte omfattar aktiva näringsidkare eller att det ställs upp tydliga regler för hur 

dessa ska behandlas i skälighetsbedömningen så att institutet inte bli för 

privatekonomiskt. Svenskt Näringslivs synpunkter gällande aktiva näringsidkare kan 

enligt min mening komma att påverka förslagets genomförande, likaså kan 

Finansbolagens Förenings negativa inställning påverka. Framtiden får emellertid utvisa 

hur remissinstansernas synpunkter faktiskt kommer att påverka förslagets 

genomförande. 
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4 Bedömning av förslaget, räcker inte det vi har 

idag? 

4.1 Skuldfällan 

Med tanke på att det inte enbart är näringsrelaterade skulder som ska kunna saneras 

enligt förslaget gällande F-skuldsanering utan även privatskulder tycker jag att det är 

relevant att även beröra hushållens ökade skuldsättning i viss utsträckning. 

 

Den svenska kreditmarknaden har tidigare varit regelstyrd men övergick år 1985 till att 

styras av marknaden. Kreditinstituten började marknadsföra sig, likvida medel ökade i 

det svenska näringslivet och hushållen fick möjlighet till ränteavdrag. Detta var faktorer 

som ledde till att hushållens skuldsättning ökade markant. Det blev också enklare att få 

krediter för både hushåll och företag.
144

 Idag finns krediter överallt. Det senaste jag 

upptäckte var att det finns möjlighet att delbetala en duschkräm som inköps på internet. 

 

Samhället utvecklas och tekniken går framåt och självklart är inte kreditmarknaden ett 

undantag. Att krediter är så lättillgängliga idag tyder på att efterfrågan av dem också 

finns. Skulle inte krediterna utnyttjas i den omfattningen som de görs så skulle de 

antagligen inte heller finnas i samma utsträckning. Det som jag tycker är skrämmande är 

att många av dagens hushåll samlar på sig stora mängder krediter utan att förstå vad det 

kostar dem. Krediterna finns överallt och det spelar ingen roll vad du köper, det mesta 

går att få på kredit och har man inte pengarna i handen eller på kontot så låter det 

väldigt lockande när försäljaren säger att det enbart kommer kosta ”någon hundring” per 

månad. Det de flesta inte förstår eller blir upplysta om är att det självfallet innebär 

merkostnader.  

 

I förslaget gällande F-skuldsanering framhålls att det främst är näringsrelaterade skulder 

som ska kunna komma ifråga för skuldavskrivelse men även privatskulder för den 

företagare som driver en solvent näringsverksamhet. Detta för att dessa företagare ska 

kunna få möjlighet att fortsätta driva sin verksamhet samtidigt som äldre skulder kan 

saneras bort. Dessa äldre skulder skulle annars kunna påverka den pågående 

verksamheten då företagaren inte kan driva den med full kapacitet. Företagare med en 
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solvent verksamhet och äldre skulder faller ofta inte under skuldsaneringslagens 

tillämpningsområde eftersom denne bedriver näringsverksamhet. 

 

Många hamnar i skuldfällan och för att hjälpa dessa personer på fötter igen krävs ett bra 

insolvenssystem. Ett system som räddar de som verkligen behöver det men samtidigt 

inte är tillgängligt för alla och därmed blir en enkel utväg.  

 

4.2 Vad är det egentligen som är skyddsvärt?  

Vem är det egentligen som ska gynnas av lagstiftningen rörande F-skuldsanering? Vad 

är det som är skyddsvärt? Utredningen framför som tidigare nämnt att F-skuldsanering 

ska vara ett institut som ska underlätta för seriösa företagare. Det är främst företagare 

med näringsrelaterade skulder, där näringsverksamheten gått i konkurs eller avvecklats 

på ett annat sätt som ska vara föremål för lagstiftningen. Kretsen företagare stannar 

dock inte där utan även företagare som driver en solvent näringsverksamhet men har 

andra skulder som är näringsrelaterade eller privatskulder ska omfattas. Dessutom ska 

vissa närstående till företagaren innefattas. Jag har kommit fram till att det finns ett 

antal typfall som jag tror är tänkta att falla under F-skuldsaneringens 

tillämpningsområde. Dessa är: 

- Typfall 1: Enskild näringsidkare med skulder från en näringsverksamhet som 

gått i konkurs. 

- Typfall 2: Ställföreträdare i juridisk person
145

 med personligt ansvar från 

näringsverksamhet som gått i konkurs. 

- Typfall 3: Majoritetsägare i juridisk person med skulder från näringsverksamhet 

som gått i konkurs. 

- Typfall 4: Enskild näringsidkare med en solvent näringsverksamhet men med 

skulder från tidigare näringsverksamhet eller privatskulder. 

- Typfall 5: Ställföreträdare i solvent företag (juridisk person), men med äldre 

skulder från näringsverksamhet eller privatskulder. 

- Typfall 6: Närstående till företagare med personligt ansvar för en 

näringsverksamhets skulder som gått i konkurs. 
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Det jag undrar är dock vilka av dessa som egentligen är de skyddsvärda gäldenärerna. 

Under uppsatsens gång har jag konstaterat att kravet för att anses vara företagare i 

förslagets mening är att man driver eller har drivit näringsverksamhet. Att driva 

näringsverksamhet innebär i sin tur att vara en näringsverksamhets formella eller 

faktiska företrädare. Med hjälp av aktiebolagslagen fastställs att verkställande direktör, 

särskild firmatecknare och styrelsen är ställföreträdare i aktiebolag.
146

 Under avsnitt 

3.1.4.1 framhåller jag att innebörden av att vara ställföreträdare inte automatiskt betyder 

att denne är näringsidkare utan att det ofta är företaget som juridisk person som är 

näringsidkaren. Detta innebär enligt min uppfattning att de flesta ställföreträdarna också 

faller inom skuldsaneringslagens tillämpningsområde, eftersom att det inte hamnar 

under 4 § 4 stycket som gäller enbart näringsidkare. Detta betyder då alltså att 

ställföreträdare kan skuldsaneras enligt två olika institut om lagförslaget går igenom. 

Dock får jag inte uppfattningen av att det är företrädare som är den primära målgruppen 

för F-skuldsanering. Jag tror att den primära målgruppen och den som också är den mest 

skyddsvärda gäldenären är den enskilda näringsidkaren. Den enskilda näringsidkaren är 

den som har svårast att falla under skuldsaneringslagens tillämpningsområde så länge 

denne inte avvecklar sin verksamhet och/eller avstår från att starta en ny. Ofta har 

verksamheten redan gått i konkurs när den enskilda näringsidkaren kommit till steget 

för en ansökan om skuldavskrivelse. Den enskilda näringsidkaren är dock i de flesta fall 

fortfarande ansvarig för verksamhetens skulder på grund av det personliga ansvaret. De 

som valt att starta eget vill också ofta fortsätta att vara entreprenörer och ställs därför 

inför ett svårt val: skuldsanering utan möjlighet att vara entreprenör på cirka fem år eller 

en överhängande skuldbörda men möjlighet till att vara entreprenör i alla fall på pappret 

men kanske inte i verkligheten. Jag har fått uppfattningen att förslaget ska möjliggöra 

att detta val inte behöver fattas, utan att personen ska ha möjlighet till skuldavskrivelse 

samtidigt som denne kan vara entreprenör. Detta för att nystart och entreprenörskap är 

två viktiga faktorer för samhället. 

 

4.3 Har det svenska förslaget ursprung i EU- rätten? 

Möjligen har förslaget på F-skuldsanering sitt ursprung i kommissionens 

rekommendation om att ge hederliga företagare en andra chans. Det står dock inte 
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uttryckligen i utredningsdirektiven (till förslaget gällande F-skuldsanering) att 

rekommendationen på något sätt skulle utgöra en grund till förslaget.
147

 Däremot nämns 

andra dokument från EU, så utvecklingen inom EU är likväl en faktor som beaktats. I 

betänkandet görs också flera hänvisningar till rekommendationen. Det framhålls till 

exempel att en kortare betalningsperiod stämmer överens med kommissionen 

rekommendation. Enligt min mening är det självklart att förslaget har sitt ursprung i den 

diskussion som har förts i EU och började redan ett par år innan rekommendationen från 

kommissionen kom. Det finns flera aspekter som talar för att inspiration har hämtats 

från rekommendationen eller att det svenska förslaget har anpassats för att uppfylla 

rekommendationens villkor. Det som talar för detta är delvis att det aktuella förslaget 

om F-skuldsanering stämmer väl överens med kommissionens rekommendation.  

 

Den påfallande skillnad jag ser mellan det svenska förslaget och rekommendationen är 

emellertid att rekommendationen föreskriver skuldavskrivning för konkursdrabbade 

entreprenörer (p. 3 b). Medan det svenska förslaget även föreskriver skuldavskrivning 

för entreprenörer som har fått sin verksamhet avvecklad på annat sätt eller som 

fortfarande driver en väl fungerande verksamhet. Det svenska förslaget är således vidare 

än rekommendationen från EU, så det svenska förslaget uppfyller rekommendationen 

och även lite till. En annan faktor som inte helt överensstämmer med 

rekommendationen är tiden för skuldavskrivelse. Tre år nämns både i 

rekommendationen och i det svenska förslaget men det som skiljer sig är från när tiden 

ska räknas. Som jag förstår det ska tiden i det svenska förslaget räknas från 

inledandebeslutet. Gällande rekommendationen från EU framhävs dock i p. 30 (a) att 

skuldavskrivning ska ske senast tre år från de datum då konkursen inleddes om 

näringsverksamheten avslutas genom likvidation. Är det istället ett förfarande med en 

återbetalningsplan så ska tre år räknas från dagen då planen verkställdes enligt p. 30 (b). 

Det är lite svårt att tolka bestämmelserna i rekommendationen då det inte finns någon 

förklaring utöver bestämmelserna. Det står i rekommendationen att om det finns en 

föregående konkurs så ska tre år räknas från det att konkursen inleddes. En konkurs kan 

normalt pågå en längre tid beroende på företagets storlek. Ett halvår, ett år eller mer är 

inte ovanligt. I det svenska förslaget förstår jag det således som att det först efter 

konkursens avslutande går att ansöka om F-skuldsanering och att de tre åren sedan ska 
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räknas från det att F-skuldsaneringen inleds. Konsekvensen av detta blir att Sverige inte 

följer rekommendationen på den punkten eftersom skuldavskrivningsperioden blir 

längre i Sverige. Däremot vad gäller p. 30 (b) i rekommendationen där det handlar om 

en återbetalningsplan ska tre år räknas från dess verkställande. Förmodligen är det i 

synnerhet denna punkt som utredningen haft som vägledning vid framläggande av 

förslaget om F-skuldsanering. F-skuldsaneringen är tänkt som en återbetalningsplan och 

tre år ska räknas från planens början. Jag funderar även på om det i p. 30 (a) i 

rekommendationen menas att det inte ska vara någon återbetalningsplan utan att enbart 

full skuldavskrivelse kan ske. 

 

I det stora hela så liknar det svenska förslaget rekommendationen, men vid granskning 

på detaljnivå finns det flera skillnader. Tanken med rekommendationen är dock att den 

ska ses som en riktlinje. I p. 32 står det att länderna själva har rätt att ha strängare regler 

på vissa punkter. Sverige bör även ha möjlighet att vara mer generösa som de också är 

på vissa punkter, bland annat har de valt att göra ett förfarande som är öppet för en 

vidare personkrets än den som föreskrivs i rekommendationen. I skälen till införandet 

av rekommendationen (15) framhävs att även om rekommendationen inte är tillämplig 

på vanliga konsumenter så uppmanas länderna ändå att undersöka huruvida de kan 

underlätta skuldavskrivelse även för dessa. Detta anser jag kan ses som ett stöd till att 

Sverige har rätt att vara mer generöst vid införande av rekommendationen i svensk rätt. 

Det finns heller inget direkt hinder i svensk lagstiftning mot detta. Sverige har även valt 

att vara mindre generösa än rekommendationen på vissa punkter, till exempel med 

skuldavskrivelsens längd och om det nu ska vara så att även full skuldavskrivelse 

tillämpas vid konkurs enligt rekommendationen.  

 

4.4 Utvärdering av förslaget 

4.4.1 Helhetsbedömning 

Min åsikt är att det liggande lagförslaget är ett bra svar på rekommendationen från EU 

och en bra lösning för att fylla den lucka
148

 som annars finns i den svenska 

insolvenslagstiftningen. Många näringsidkare eller företagare som begreppet är i 

förslaget faller utanför lagstiftningen och har inte rätt till en andra chans. F-
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skuldsanering skulle kunna fånga upp dem som faller utanför skuldsaneringslagens 

tillämpningsområde. Jag håller med majoriteten av de remissinstanser som jag 

presenterat ovan om att lagförslaget gällande F-skuldsanering bör införas i gällande rätt. 

Sedan har regeringen dock ett arbete framför sig där de bör ta hänsyn till de synpunkter 

som remissinstanserna givit för att kunna utforma en lag som fungerar i realiteten. Jag 

har dock granskat vissa delar av förslaget noggrannare och har under tidigare kapitlen 

framfört en del kritik och kommer i följande avsnitt att diskutera en aspekt där jag är 

mer kritisk.  

 

4.4.2 En enkel utväg 

Enligt förslaget ska gäldenären betala minst 5 000 kronor per kvartal till borgenärerna. 

Det innebär 20 000 kronor per år och totalt 60 000 kronor på tre år som 

betalningsplanen ska löpa på.
149

 Gäldenären bör ha stora skulder för att överhuvudtaget 

beviljas F-skuldsanering. Förmodligen flera hundra tusen kronor, kanske flera miljoner. 

Att då betala 60 000 kronor för att bli kvitt sina skulder är i mina ögon en enkel utväg. I 

dagens samhälle är 60 000 kronor inte så mycket pengar, det kan räcka till en 

familjesemester eller en blå-vitrutig säng från Hästens. 20 000 kronor årligen är 

minimikravet som troligen appliceras på de gäldenärer som inte har någon inkomst och 

beloppet kommer förmodligen att vara högre för gäldenärer med inkomst. Jag får 

uppfattningen att detta minsta belopp kan inverka på betalningsmoralen, att veta att man 

kan betala 60 000 kronor på tre år för att bli av med miljonskulder kan helt klart minska 

incitamentet att göra rätt för sig när det väl börjar gå dåligt i företagets ekonomi. Minsta 

beloppet är dock förmodligen uträknat för att fungera och ge gäldenären en dräglig 

levnadsnivå under tiden F-skuldsaneringen fortgår och det kan jag godta, men 

möjligtvis är den drägliga levnadsstandarden i så fall för hög för gäldenärer med 

miljonskulder. Samtidigt måste hänsyn tas till att F-skuldsanering enbart ska beviljas 

lojala och seriösa företagare som förmodligen försökt att göra rätt för sig men inte 

lyckats. Dessa är värda en andra chans, då de skulle kunna bidra med stor samhällsnytta 

i form av tillväxt. Förmodligen kommer betalningsmoralen inte heller påverkas i större 

utsträckning om det enbart är rätt personer som beviljas F-skuldsanering och om det inte 

finns några luckor i lagstiftningen så att F-skuldsanering kan utnyttjas av bedragare och 

oseriösa företagare. Jag anser trots allt att minsta beloppet 5 000 kronor per kvartal är 
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för lågt ställt och att en höjning av detta bör övervägas av regeringen innan lagen träder 

i kraft. Ett argument som talar emot en höjning är att det inte finns något minsta belopp 

för betalning gällande skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. I kap 1 § 1 föreskrivs 

nämligen att personen kan bli helt skuldfri. Jag anser ändå att det ska vara skillnad på 

privatpersoner och företagare. Att vara företagare ska innebära mer ansvar och en 

skuldavskrivning får inte ske för lätt för risken finns att möjligheten då kan missbrukas. 

 

4.5 Räcker inte de institut vi har idag?  

4.5.1 Konkurs 

Konkurs är ofta det mest kända alternativet som används vid obestånd, men det finns 

även andra alternativ som företagsrekonstruktion, ackord och skuldsanering. Frågan är 

om dessa alternativ räcker för att rädda de som verkligen är i behov av en andra chans. 

Överskuldsättning kan som tidigare nämnt drabba både företag och privatpersoner, 

drabbar det företaget finns alltid en risk att skulderna går ut över personen som anses 

driva företaget. Förslaget gällande F-skuldsanering ska innebära att företagare kan 

saneras från både privatskulder och näringsrelaterade skulder beroende på situationen. 

Det är företagaren som ska rehabiliteras och frågan är om det finns andra 

insolvensrättsliga institut som kan uppnå detta eller om förslaget gällande F-

skuldsanering bör gå igenom. 

 

Huvudsyftet vid en konkurs är att ge borgenärerna betalning.
150

 Vid en konkurs 

omvandlas de tillgångar som finns till likvida medel och delas sedan ut till företagets 

borgenärer enligt förmånsrättsordningen som föreskrivs i förmånsrättslagen (1970:979) 

(FRL). Det handlar om att ge borgenärerna betalt och avveckla företaget och inte att 

rädda näringsidkaren. En privatperson som driver ett aktiebolag äger ofta mer än bara 

aktier i företaget, denne har i många fall tillfört kapital genom att exempelvis belåna sin 

egen bostad eller ingått personlig borgen för företagets skulder. När företaget går i 

konkurs kommer företagaren som driver företaget aldrig att få tillbaka det tillförda 

kapitalet utan står istället kvar med en skuld. Vad gäller eventuella borgensåtaganden så 

kan företagets borgenärer istället kräva näringsidkaren på företagets skulder och 
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näringsidkaren har hamnat i en skuldfälla. Konkursen hjälper företaget i viss bemärkelse 

men inte näringsidkaren bakom.  

 

4.5.2 Företagsrekonstruktion och offentligt ackord 

Vad gäller företagsrekonstruktion och ackord så är lagen om företagsrekonstruktion 

som ovan beskrivits i avsnitt 2.6.2 tillämplig på näringsidkare. Den som egentligen drar 

nytta av företagsrekonstruktionen är företaget, eftersom det är företaget som 

rekonstrueras med näringsidkarens samtycke. Det som också talar emot en 

företagsrekonstruktion och ett ackord är att gäldenären måste betala rekonstruktörens 

arvode och kostnader för handläggning av ärendet.
151

 Ytterligare ett argument som talar 

emot att företagsrekonstruktion är ett tillräckligt institut för att ge företagare en andra 

chans är att en företagsrekonstruktion oftast är mest framgångsrik på stora företag.
152

 

Ackord är en form av skuldnedskrivning som i första hand gynnar företaget. Visserligen 

kan både företagsrekonstruktion och ackord gynna näringsidkaren genom att dennes 

företag går bra och kan undgå en eventuell konkurs. Det kan också leda till ökade 

vinster i framtiden. Om näringsidkaren däremot till exempel har tidigare skulder från 

näringsverksamhet eller andra skulder så sitter denne fortfarande i samma båt. 

Näringsidkaren får då inte någon direkt lättnad. Det kan även vara så att den 

näringsverksamhet som företagaren driver för tillfället är väl fungerande och inte alls 

behöver någon företagsrekonstruktion, offentligt ackord i företagsrekonstruktion eller 

konkurs. Personen som driver näringsverksamheten har dock skulder sedan tidigare som 

hindrar denne att driva sin näringsverksamhet med full kraft. I detta fall passar inget av 

uppräknade alternativ utan det insolvensrättsliga institut som skulle kunna passa här är 

skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.  

 

4.5.3 Skuldsanering 

Personens intressen sätts i centrum vid en skuldsanering. Det är personen i sig som ska 

bli skuldsanerad och inte ett företag. Personen får genomgå en skuldsanering så att 

denne kan ha möjlighet att ta sig ur en obotlig skuldfälla och komma tillbaka till ett 

arbetsliv där denne kan sköta sin egen försörjning.
153

 Skuldsanering finns för att 

underlätta för personen i fråga och kan för många betyda att de efter ett par års tid kan 
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få återgå till ett normalt liv utan utanförskap. Bengt Steffner säger i sitt anförande om 

skuldsanering att: ”Skuldsanering kan ses som ett sista led i ambitionen att upprätthålla 

ett konsumentskydd mot professionella marknadsförare av krediter.”
154

 Jag håller med 

Steffner, skuldsanering blir som ett slags konsumentskydd, personer lockas ständigt till 

att ta krediter och när de väl börjat så finns risken att en dag hamna i skuldfällan. Det 

finns ingen ångerrätt eller bytesrätt vad gäller skulder utan personen kommer att dras 

med sina skulder tills de är fullt betalade. I vissa situationer kan dessa personer som 

verkligen hamnat i en ekonomisk kris behöva professionell hjälp för att ta sig ur den 

ohållbara situation de hamnat i och då kan skuldsanering vara lösningen. 

Skuldsaneringen blir då som ett slags skydd för konsumenten som träder in i efterhand. 

En skuldsanering avser i första hand privatskulder men kan även avse näringsrelaterade 

skulder i det avseendet att personen inte längre är näringsidkare. Är personen 

näringsidkare är det som tidigare nämnts mycket svårare att erhålla skuldsanering. 

 

Det problematiska med skuldsanering enligt gällande rätt är just det att gäldenären i de 

flesta fall inte kan beviljas skuldsanering eftersom denne driver en näringsverksamhet 

som inte faller inom rekvisitet ”enkelt att utreda”. I de fall gäldenären inte driver en 

näringsverksamhet kanske denne vill starta en ny i samband med ansökan om 

skuldsanering och då har gäldenären också begränsade möjligheter att beviljas 

skuldsanering på grund av att dennes framtida inkomster är osäkra.
155

  

 

4.5.4 Slutsats av om gällande institut är tillräckliga 

Det behövs ett system som fångar upp de personer som är entreprenörer och faktiskt kan 

bidra till samhället. De bör få en andra chans att starta upp en fungerande verksamhet 

som kan bidra till arbetstillfällen, skatteintäkter och välfärd. Lagförslaget om F-

skuldsanering är i mina ögon en passande lösning för att fånga upp dessa personer som 

idag faller utanför lagstiftningen. Dessa personer bör ha samma möjlighet till en 

skuldsanering som privatpersoner som överkonsumerat eller varit oansvariga med sin 

ekonomi på andra sätt. F-skuldsanering kommer att omfatta företagare och dess 

närstående. Att utredningen valt att välja begreppet företagare istället för näringsidkare 

gör också att det blir lättare att fånga upp de personer som är i behov av en andra chans. 

                                                 
154

  Steffner, Insolvensrättsligt forum 1990, s 115. 
155

  Jfr prop. 2010/11:31 s 13 samt se SOU 2014:44 s 179. 



 55 

Jag anser att det finns mycket som talar för att institutet F-skuldsanering behövs och att 

gällande rätt inte är tillräcklig eftersom den inte fångar upp de personer som är i behov 

av en andra chans. Däremot finns det vissa områden i förslaget som behöver ändras eller 

omformuleras så att den insolvensrättsliga lagstiftningen bibehåller sin stränga karaktär. 

En enkel utväg är inte något jag förespråkar. 

 

4.6 Nya alternativa lösningar 

4.6.1 Separat ackord 

Kan ett separat ackord vara ett alternativ till F-skuldsanering? För fem år sedan kom en 

utredning (SOU 2010:2) angående ett separat ackord men det resulterade aldrig i någon 

lag eller proposition. Kanske fanns det en berättigad anledning till det eller finns det 

idag omständigheter som skulle leda till att utredningen skulle kunna förverkligas till 

lag? Regeringen anför att det är till fördel att ha det offentliga ackordet i samband med 

företagsrekonstruktionen. De anför vidare att de gäldenärer som är i behov av ackord 

kommer att fångas upp genom att de i de flesta fall även är i behov av en 

företagsrekonstruktion om målet är att företaget ska komma på fötter igen.
156

  

 

I utredningen föreslås ett separat ackord som en utvidgning av möjligheten till ackord. 

Ackord ska kunna ske utan samband med konkurs eller företagsrekonstruktion och 

inneha formen av ett offentligt ackord och därmed vara tvingande för borgenärerna. I 

utredningen anförs att förslaget inte ska innebära att det blir enkelt att bli av med 

skulder utan bara att möjligheten ska ges till fler och att förfarandet ska bli snabbare.
157

 

Jag anser att tanken är god att underlätta och öppna upp lagstiftningen, men frågan är 

om behovet av ett separat ackord finns och om det verkligen fyller sitt syfte. Kanske 

skadar det snarare borgenärerna? Ett separat ackord blir en form av skuldavskrivelse 

och skulle kunna vara ett alternativ till förslaget på F-skuldsanering. Jag ser dock inte 

ett separat ackord som ett alternativ då det enligt min mening inte fångar upp den grupp 

personer som F-skuldsaneringen är tänkt att fånga upp och skydda. Offentligt ackord är 

nämligen tillämpligt på näringsidkare. Det innebär att enskilda näringsidkare omfattas 

men företrädare för företag omfattas inte om de inte kan anses som näringsidkare vilket 
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jag kommit fram till tidigare att de inte automatiskt gör. Visserligen tycker jag att 

enskilda näringsidkare är den mest skyddsvärda gruppen men jag anser ändå inte att ett 

offentligt ackord är ett fullgott alternativ till F-skuldsanering. Detta främst för att ett 

ackord kommer rehabilitera företaget och en F-skuldsanering är tänkt att rehabilitera 

företagaren. 

 

4.6.2 Företagsrekonstruktion anpassad för mindre företag 

En företagsrekonstruktion är även ett alternativt till F-skuldsanering. Vid en 

företagsrekonstruktion är det företaget som rekonstrueras, sker det dessutom ett ackord i 

samband med företagsrekonstruktionen blir det också en form av skuldavskrivning. Det 

är just skuldavskrivningen som är det stora momentet i F-skuldsaneringen. Dock är det 

personen som ska rehabiliteras enligt förslaget gällande F-skuldsanering och inte 

företaget. I kommissionens rekommendation förespråkas emellertid även en form av 

förbättrad rekonstruktion för att företag ska kunna omstruktureras innan det är 

försent
158

. En företagsrekonstruktion anpassad för mindre företag kan vara något som 

faktiskt bör införas i svensk lagstiftning. Dock fungerar inte en företagsrekonstruktion 

på företag som redan har hamnat i konkurs eller på enskilda näringsidkare som hamnat i 

privat konkurs. Detta alternativ täpper alltså inte till den lucka som F-skuldsaneringen är 

tänkt att göra. Däremot kan en förbättrad företagsrekonstruktion rädda en del företag 

från att hamna i en ohållbar ekonomisk situation och på så vis även rädda företagarna 

bakom företagen. 

 

4.6.3 Utvidgad skuldsanering 

Ett annat alternativ är att utvidga skuldsaneringslagens tillämpningsområde så att även 

näringsidkare eller så kallade företagare omfattas och därmed har möjlighet att få 

skuldsanering. Det skulle kunna ske genom att 4 stycket i 4 § tas bort eller ändras så att 

skuldsanering för näringsidkare inte blir så begränsat som det i dagsläget är. Om 

personkretsen skulle vidgas så att företagare omfattas av skuldsaneringslagen skulle 

dessa få möjlighet till en skuldavskrivelse och på så sätt även i framtiden kunna fortsätta 

att vara entreprenörer. Problemet är dock att en utvidgning av skuldsaneringslagen i 
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princip inte skulle innebära att Sverige följer EU:s rekommendation på området. I och 

för sig finns det inget i rekommendationen som säger att företagare måste skuldsaneras 

enligt ett eget institut, men betalningsplanen ska dock vara betydligt kortare än fem år. 

En rekommendation är inte tvingande men Sverige har ändå någon form av incitament 

att följa rekommendationen och bidra till den inre marknaden. Jag tror ändå inte att en 

utvidgning av skuldsaneringslagen är det som svensk lagstiftning söker. En utvidgning 

av skuldsaneringslagen är ändå det alternativ som i mina ögon är det som skulle fylla en 

del av syftet och funktionen som F-skuldsanering är tänkt att göra. Skuldsanering och F-

skuldsanering innehåller flertalet likheter och båda instituten är till för att rehabilitera 

individen. En utvidgning av gällande skuldsaneringslagen skulle leda till en klar 

förbättring men frågan är om det kommer få den önskade påverkan på nystart och 

entreprenörskap som F-skuldsanering annars är tänkt att ge. Trots att det är det 

alternativ som troligen skulle ge bäst effekt anser jag ändå inte att det är fullgott. F-

skuldsanering är specifikt för företagare och situationen ser annorlunda ut från vad den 

gör för vanliga privatpersoner. Ett fristående institut skulle vara mer lämpligt för att 

fylla syftet med skuldavskrivelsen samt ge den sin fulla effekt och skapa tydlighet  

 

4.6.4 Slutsats av alternativen  

Efter att ha analyserat alternativen har jag funnit att en utvidgning av skuldsanering är 

det bättre av alternativen men att inget av alternativen är fullgott och därmed att F-

skuldsanering bör införas som ett eget institut. De alternativ jag preciserat är trots allt 

alternativ som förmodligen skulle fungera i verkligheten i den insolvensrättsliga 

lagstiftningen. Det är alla alternativ som på något sätt övervägts eller diskuterats 

tidigare i propositioner, SOU:er eller doktrin. Dessa har således övervägts och varit 

förslag som inte genomförts. Har tiden inte varit inne för dessa överväganden eller 

passar de helt enkelt inte in? Rekommendationen från kommissionen har dock kommit 

på senare år och möjligen hade något av dessa alternativ blivit lag om 

rekommendationen varit med i beslutsunderlaget. Det finns dock faktorer som talar för 

att det finns en anledning till varför det som respons på kommissionens 

rekommendation har kommit något helt nytt. En av dessa faktorer är att inget av 

alternativen ger den effekt och fånga upp de gäldenärer som en lag om F-skuldsanering 

är tänkt att göra. 
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4.7 Vad blir den verkliga skillnaden? 

För att återkoppla till de sex typfall
159

 som jag tagit upp under avsnitt 4.2 kommer jag 

nedan att diskutera möjligheten till skuldsanering i gällande rätt jämfört med 

möjligheten vid ett framtida införande av en lag om F-skuldsanering. Detta för att 

utvärdera huruvida det leder till en skillnad och vad denna i så fall består i 

 

4.7.1 Typfall 1 

Enskild näringsidkare med skulder från en näringsverksamhet som gått i konkurs 

För enskilda näringsidkare med en avslutad verksamhet finns möjlighet till 

skuldsanering i gällande rätt. Det skulle därför inte bli någon större förändring genom 

ett införande av F-skuldsanering i svensk lag. Gäldenären är inte längre att betrakta som 

näringsidkare eftersom denne inte längre driver någon verksamhet. Denne faller därför 

inte längre under 4 § 4 stycket SksanL och har till följd av detta stora chanser att 

beviljas skuldsanering. Om lagförslaget genomförs kommer gäldenären dock ha två 

möjliga alternativ till skuldavskrivelse. Denne är att betrakta som företagare (även efter 

avslutad verksamhet) och kan därmed även ansöka om F-skuldsanering. Enligt förslaget 

kommer det inte finnas något som hindrar gäldenären från att ansöka om det andra 

alternativet efter att ha fått avslag på det första.
160

 Skillnaden blir dock att gäldenären 

vid skuldsanering kan erhålla en nollplan och skuldsaneras på fem år. Vid F-

skuldsanering kan gäldenären erhålla en betalningsplan på minst 5 000 kronor per 

kvartal och skuldsaneras på tre år.  

 

Om företagaren vill starta en ny verksamhet är chanserna att beviljas skuldsanering 

enligt skuldsaneringslagen begränsade. I denna situation blir F-skuldsanering en ny 

möjlighet för företagaren eftersom denne kan beviljas F-skuldsanering trots att denne 

vill starta en ny näringsverksamhet. 

 

                                                 
159

  Se avsnitt 4.2. 
160

  SOU 2014:44 s 292. 
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4.7.2 Typfall 2 

Ställföreträdare i juridisk person
161

 med personligt ansvar från näringsverksamhet som 

gått i konkurs 

Att vara ställföreträdare innebär som tidigare nämnt inte automatiskt att personen är att 

betrakta som näringsidkare. Ofta är det företaget som är näringsidkaren. Det innebär att 

ställföreträdare faller under skuldsaneringslagens tillämpningsområde och har stora 

chanser att beviljas skuldsanering i gällande rätt. De faller således inte under kravet i 4 § 

4 stycket SksanL. Det blir följaktligen ingen påtaglig skillnad vid ett införande av F-

skuldsanering i gällande rätt eftersom dessa gäldenärer redan idag har möjlighet till 

skuldavskrivelse. Å andra sidan kommer ställföreträdare att få möjlighet att uppbära 

skuldavskrivelse genom två olika alternativ om F-skuldsanering blir gällande rätt 

eftersom ställföreträdare är att betrakta som företagare. Beroende på vilket alternativ 

ställföreträdaren väljer kommer betalningsplanen och skuldsaneringsperioden att 

variera. 

 

4.7.3 Typfall 3 

Majoritetsägare i juridisk person med skulder från näringsverksamhet som gått i 

konkurs 

Majoritetsägare i till exempel ett aktiebolag är precis som i fallet med ställföreträdare 

inte automatiskt att betrakta som näringsidkare varför även dessa faller under 

skuldsaneringslagens tillämpningsområde. De har således stora chanser att beviljas 

skuldsanering eftersom de inte faller under 4 § 4 stycket SksanL. Att införa F-

skuldsanering i gällande rätt skulle således inte innebära att de får en ny möjlighet. 

Majoritetsägare kan även betraktas som företagare i den mån de har ett betydande 

intresse i företaget.
162

 Om så är fallet får majoritetsägaren möjlighet att erhålla 

skuldavskrivelse genom två alternativ vilket jag även konstaterat tidigare under typfall 

1-2.  

 

                                                 
161

  Jag har valt att utgå från att den juridiska personen är ett aktiebolag i hela avsnittet för att hålla mig till  

      min avgränsning, men det kan lika gärna vara ett handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag osv. 
162

  Se mer angående den diskussionen i avsnitt 3.1.4.1. 
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4.7.4 Typfall 4 

Enskild näringsidkare med en solvent näringsverksamhet men med skulder från tidigare 

näringsverksamhet eller privatskulder 

En enskild näringsidkare med en aktiv näringsverksamhet har begränsade möjligheter 

att beviljas skuldsanering i gällande rätt. Denne är nämligen att betrakta som 

näringsidkare och faller under 4 § 4 stycket SksanL. På grund av den pågående 

verksamheten ställs flertalet hinder upp för den enskilda näringsidkaren. Är 

verksamheten av ”enkel beskaffenhet” finns emellertid större möjligheter för den 

enskilda näringsidkaren att få skuldsanering. Om F-skuldsanering införs i gällande rätt 

kommer det att bli en stor skillnad för dessa personer eftersom de kan erhålla 

skuldavskrivelse utan att behöva avsluta sin verksamhet. De kommer enligt lagen om F-

skuldsanering falla under begreppet företagare och därmed ha möjlighet till 

skuldavskrivelse för äldre näringsskulder men även privatskulder om de driver en 

solvent verksamhet. Ett problem med detta är enligt min mening att en gäldenär kan ha 

en vinstgenererande (solvent) verksamhet samtidigt som personen är kvalificerat 

insolvent. Detta är nämligen kraven för att erhålla F-skuldsanering, frågan är om det 

faktiskt fungerar i verkligheten. 

 

Det finns dock möjlighet för den enskilde näringsidkaren att beviljas skuldsanering 

enligt gällande rätt om näringsverksamheten är av enkel beskaffenhet, gäldenärens 

framtida betalningsförmåga inte är osäker och att en betalningsplan på så vis kan ställas 

upp. Om näringsverksamheten är vinstgenererande kan det tyda på att gäldenärens 

betalningsoförmåga är relativt säker, däremot kanske det kan vara svårt att vara 

kvalificerat insolvent med en vinstgenererande verksamhet. Å andra sidan, handlar det 

om en enskild näringsverksamhet av enkel beskaffenhet så är vinsterna förmodligen inte 

stora. Har gäldenären miljonskulder kan det fortfarande vara svårt att tro att 

verksamheten kommer att generera så mycket vinst att skulderna kommer att försvinna 

under överskådlig tid. 

 

4.7.5 Typfall 5 

Ställföreträdare i solvent företag (juridisk person), men med äldre skulder från 

näringsverksamhet eller privatskulder 
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Driver ställföreträdaren pågående verksamhet i exempelvis ett aktiebolag är denne inte 

per automatik att betrakta som näringsidkare och ställföreträdaren faller därför inte 

under 4 § 4 stycket SksanL. Denne har goda möjligheter att erhålla skuldavskrivelse i 

gällande rätt vilket resulterar i att F-skuldsanering inte skulle innebära någon större 

skillnad. Utfallet blir istället att ställföreträdaren kan erhålla skuldsanering enligt två 

alternativ. Kanske blir det till och med svårare för denne att beviljas skuldsanering 

enligt lagen om F-skuldsanering eftersom denne vill sanera bort äldre skulder och då 

måste anses driva ett solvent företag samtidigt som denne är kvalificerat insolvent. 

Reglerna i skuldsaneringslagen ställer emellertid inget krav på att verksamheten som 

ställföreträdaren driver är solvent utan det räcker i detta fall med kvalificerad insolvens. 

 

4.7.6 Typfall 6 

Närstående till företagare med personligt ansvar för en näringsverksamhets skulder 

som gått i konkurs 

Närstående är inte näringsidkare varför de inte behöver uppfylla de krav som ställs upp i 

4 § 4 stycket SksanL. De har till följd av detta stor möjlighet att beviljas skuldsanering i 

gällande rätt. Vid införande av F-skuldsanering skulle närstående få ett ytterligare 

alternativ genom vilket de kan erhålla skuldavskrivelse. Dock blir det enligt min 

uppfattning svårare för den närstående att erhålla skuldavskrivelse genom F-

skuldsaneringsinstitutet eftersom dennes skulder till huvudsaklig del måste ha 

uppkommit i företagarens verksamhet.
163

 Vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen 

finns inget krav för vart skulderna härstammar från varför det blir enklare för den 

närstående att erhålla skuldsanering om denne även har stora privatskulder. Har den 

närstående enbart näringsskulder blir det ingen skillnad. 

 

4.7.7 Sammanfattande bedömning av typfallen – kommer det att bli skillnad? 

Min slutsats är att förslaget på att införa en lag där seriösa företagare har möjlighet att få 

F-skuldsanering framstår som väldigt bra ur en politisk synvinkel och även med hänsyn 

till EU. Den verkliga skillnaden från gällande rätt är dock liten. Ovan har jag diskuterat 

skillnaden för de olika typfallen. Det finns ett typfall som utmärker sig, (Enskild 

                                                 
163

  5 § 3 p, förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare. 
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näringsidkare med en solvent näringsverksamhet men med skulder från tidigare 

näringsverksamhet eller privatskulder) nämligen de aktiva företagarna. Företagare med 

en pågående verksamhet är de som har svårast att erhålla skuldsanering i gällande rätt, 

det krävs i princip att de avslutar sig verksamhet för att de ska få möjligheten till 

skuldavskrivelse. Den nya lagen skulle innebära att dessa företagare kan fortsätta sin 

verksamhet och samtidigt få en skuldavskrivelse på skulder som inte är kopplade till 

den pågående verksamheten. Detta skulle vara ett stort lyft för den insolvensrättsliga 

lagstiftningen eftersom det i gällande rätt finns en ”lucka” som innebär att aktiva 

företagare faller utanför skuldsaneringslagens tillämpningsområde. Den största 

skillnaden kommer således att ske för aktiva företagare. Frågan är dock i vilken 

utsträckning denna regel kommer att kunna tillämpas i verkligheten eftersom det finns 

ett krav på att företagarens näringsverksamhet ska vara solvent
164

 samtidigt som 

företagaren själv ska vara kvalificerat insolvent
165

 och ha ett betalningsutrymme som 

inte är ringa
166

. Kan det vara så att lagförslaget låter väldigt bra men att det i själva 

verket är utan verkan, då den reella skillnaden från gällande rätt är liten? Eller är det så 

att de gäldenärer som jag ansett inte falla under 4 § 4 stycket SksanL ändå inte har 

möjlighet att beviljas skuldsanering i gällande rätt? Utfallet i RH 1996:65 (beskrivet 

under avsnitt 2.4.4) talar för att den senare frågan ska besvaras jakande. Hur 

bedömningen skulle bli idag nästan 20 år senare är dock osäkert med beaktande av att 

det trots allt är ett avgörande från underinstans. Om hovrättsfallet fortfarande är en 

riktlinje för hur dessa fall ska bedömas i gällande rätt, kommer ett eventuellt införande 

av F-skuldsanering att ge större skillnad eftersom många fler gäldenärer (som inte kan 

beviljas skuldsanering i gällande rätt) kommer att kunna erhålla skuldavskrivelse genom 

lagen om F-skuldsanering. Bedömningen i främst typfall 1-3 samt typfall 5 kommer i 

denna situation att bli annorlunda av den orsaken att dessa gäldenärer då inte har stora 

chanser att få skuldavskrivelse i gällande rätt. 

 

 

                                                 
164

  5 § 2 p, förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare. 
165

  7 § 1 stycket, förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till  

       företagare. 
166

  8 § 3 p, förslag till lag (20xx:xxx) om skuldsanering för företagare och närstående till företagare.  
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5 Hur kommer F-skuldsanering att påverka vårt 

samhälle? 

5.1 Nyföretagande 

Det finns många faktorer som påverkar antalet företag som startas upp. Stor efterfrågan 

av en tjänst eller produkt ökar antalet nya företag som startas för att tillgodose 

efterfrågan. Tillgång till kapital och möjlighet att låna pengar från banker och liknade 

påverkar också nyföretagande. Andra faktorer som också kan påverka är kunskap, 

politik, konkurrensvillkor och infrastruktur.
167

 Att den insolvensrättsliga lagstiftningen 

har betydelse när det kommer till nyföretagande är självklart.
168

 En entreprenör måste 

utreda lagstiftningen för att ta reda på vilka regler som denne måste förhålla sig till 

under sitt företagande. Denne måste också utvärdera vad som kan hända om 

företagssatsningen misslyckas och vad som framkommer under denna utredning kan 

påverka om företagaren väljer att satsa på entreprenörskap och i så fall hur mycket 

denne är beredd att satsa.  

 

Genom att verkställa förslaget angående F-skuldsanering kommer riskerna att bli 

mindre för seriösa företagare eftersom det finns ett insolvenssystem som kan rädda upp 

dem. Detta kommer att göra att det är mindre riskfyllt för företagare att starta företag 

och det kommer i sin tur förmodligen att gynna företagande och entreprenörskap då fler 

kommer vara villiga att satsa.
169

   

 

En misslyckad företagssatsning innebär ofta att företaget avvecklas genom en konkurs. 

Företagaren som i fallet är privatperson får dock i flertalet fall överta företagets skulder 

eller blir skuldsatt på annat sätt (personligt ansvar, skadeståndsansvar, 

borgensförbindelse med mera). Detta beroende på hur företaget drivits och i vilken 

företagsform. En konkurs innebär ofta en stor skuldbörda för företagaren och utsikterna 

att betala av dessa skulder inom en snar framtid är i de flesta fall dåliga. I denna 

situation är möjligheterna till nystart små, lika så är viljan att starta nytt företag liten. 

Finns det däremot ett system som snabbt och effektivt kan hantera företagarens 

                                                 
167

  Karlsson och Nyström, Nyföretagande, näringslivsdynamik och tillväxt i den nya världsekonomin,  

       s 24. 
168

  SOU 2014:44 s 331. 
169

  SOU 2014:44 s 328. 
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överskuldsättning kan denne snabbt återgå till ett liv som entreprenör och möjligheterna 

att starta ett nytt företag är genast mycket bättre. Genom att låta förslaget gällande F-

skuldsanering bli lag kommer troligen fler företagare återgå till att vara entreprenörer 

och nyföretagandet öka i vårt samhälle.
170

 Det finns studier som visar på ett positivt 

samband mellan nyföretagande och ekonomisk tillväxt.
171

 Nya företag skapar också ofta 

arbetstillfällen och ökar därmed sysselsättningen och på så viss gynnas samhället av att 

fler är i arbete och betalar skatt.   

 

5.2 Kreditgivning och den allmänna betalningsmoralen 

5.2.1 Övergripande innebörd  

Om insolvenssystemet mjukas upp kan det gynna entreprenörskap men det kan också få 

konsekvenser för kreditgivningen. Detta tas upp redan i regeringens proposition 

2010/11:31 ”Bättre möjlighet till skuldsanering”. I propositionen framförs att den 

generella kreditgivningen till företagare inte kommer att påverkas men däremot att 

kreditgivningen kan påverka de låntagare som har dålig kreditvärdighet. Dessa kan få 

sämre villkor och till och med avslag på sina kreditansökningar. Det anförs även att den 

allmänna betalningsmoralen kan ta skada av att insolvenssystemet mjukas upp eftersom 

fler skulle beviljas skuldsanering och fler avtalsrelationer därmed skulle brytas.
172

  

 

Även i konsekvensbeskrivningen för F-skuldsanering anförs oro inför hur förslaget 

kommer att påverka kreditgivningen och betalningsmoralen eftersom förslaget innebär 

en uppmjukning av insolvenslagstiftningen. Utredningen anför att en förändring inte får 

ske för snabbt och att det inte får vara för enkelt för företagare att bli av med sin 

skuldbörda. Det ska finnas tydliga kriterier som ska vara uppfyllda för att beviljas F-

skuldsanering. Detta för att ändringen inte ska få alltför stor påverkan på 

kreditgivningen och betalningsmoralen.
173

  

 

                                                 
170

  SOU 2014:44 s 332. 
171

  Karlsson och Nyström, Nyföretagande, näringslivsdynamik och tillväxt i den nya världsekonomin,  

       s 50. 
172

  Prop. 2010/11:31 s 18. 
173

  SOU 2014:44 s 334. 
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5.2.2 Betalningsmoral 

I motiven till skuldsaneringslagen anges att det är av stor vikt att den allmänna 

betalningsmoralen inte får ta skada av ett skuldsaneringssystem. Det måste vara tydligt 

att skuldsanering är något ovanligt som inte beviljas vem som helst. Skuldsanering ska 

inte vara en enkel utväg utan det ska även innebära uppoffringar från gäldenären.
174

 

Människor ska inte belönas av att de misskött sin ekonomi men de ska inte heller 

bestraffas. Skuldsaneringsinstitutet finns till för att hjälpa överskuldsatta personer ut ur 

ett mörker som många gånger även består av ohälsa. Skuldsaneringsinstitutet finns inte 

till för personer som gång på gång drar på sig skulder och totalt struntar i sitt leverne 

med vetskapen om att dem kommer att bli av med sina skulder. Här anser jag att en 

jämförelse kan göras mot F-skuldsaneringens krav på att enbart seriösa och ärliga 

företagare ska kunna omfattas av den eventuella lagen. Jag anser att detta krav är en 

extra markering från utredningens sida att F-skuldsanering inte ska vara någon enkel 

utväg.  

 

Det är viktigt att samhället och dess befolkning behåller den allmänna betalningsmoral 

som i Sverige är relativt hög. De flesta uppfostras idag till att göra rätt för sig och betala 

tillbaka lån och skulder och att skuldsanering finns till för de människor som hamnat i 

en omöjlig ekonomisk situation, när det inte finns någon annan utväg. Lagstiftaren 

måste också vara tydlig med detta och det tycker jag också att den varit, det är flera 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en skuldsanering ska beviljas och vissa 

av förutsättningarna är svårare än andra att uppfylla. Det görs en helhetsbedömning av 

fallet och det är många faktorer som påverkar bedömningen. I ett pressmeddelande 

framför Kronofogdemyndigheten att 61 %
175

 av de 10 000 ansökningar som kom in 

under år 2014 beviljades, således är det inte alla ansökningar om skuldsanering som 

beviljas. De framför även att det inte är så vanligt att ansöka om skuldsanering och att 

det finns många gäldenärer som skulle kunna vara aktuella men som ännu inte ansökt 

om skuldsanering.
176

 Jag kan tänka mig att en del ser det som ett personligt 

misslyckande samtidigt som det är många människor som inte förstår hur överskuldsatta 

de är och hur allvarlig deras situation är. Jag anser att lagstiftaren har lyckats väl med att 

behålla betalningsmoralen i samhället än så länge. Frågan blir om den kommer att 
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  Prop. 1993/94:123 s 77 f. 
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  61 % av de beslut som fattades under år 2014 beviljades. 
176

  Allt fler söker skuldsanering, pressmeddelande från kronofogdemyndigheten, 2015-01-30. 
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luckkras upp i och med ett eventuellt införande av F-skuldsanering som blir en lättnad 

för näringsidkare. F-skuldsanering innebär som tidigare konstaterats en uppmjukning av 

det insolvensrättsliga systemet, vilket innebär att en viss grupp människor kommer att få 

en möjlighet till skuldavskrivning som tidigare varit begränsad. Företagare får nu ett 

tecken på att det är mindre riskfyllt att starta företag än det tidigare varit. 

 

Redan i propositionen till införandet av skuldsaneringslagen nämns att det gentemot 

andra gäldenärer och samhället inte får uppfattas som stötande att en gäldenär beviljas 

skuldsanering.
177

 Även detta talar enligt min mening för att skuldsanering inte ska vara 

en enkel utväg utan snarare en nödlösning för de personer som verkligen är i behov av 

det.  I förslaget finns det enligt min mening mycket som talar för att utredningen har 

lyckats att hålla F-skuldsanering på en nivå likt den för skuldsanering, och på så sätt 

kommer betalningsmoralen förmodligen att hålla sig kvar på ungefär samma nivå som i 

dagsläget. Det gäller emellertid att vara försiktig vid införandet eftersom det trots allt 

kommer innebära att fler människor kommer att få möjlighet till skuldavskrivning.  

 

5.2.3 Kreditgivning 

75 procent av bankmarknaden i Sverige innehas av de fyra största bankerna. I USA är 

det stor skillnad, där innehas 50 procent av marknaden av de 20 största bankerna.  I 

Sverige har vi vad vi kan kalla ett starkt oligopol och så har det varit under lång tid. Det 

är svårt för små nya banker att ta sig in på en redan väletablerad marknad. Kreditgivarna 

som tillhandahåller kapital till företag och företagare är i princip desamma som dem 

varit under lång tid. Däremot har objektsfinansiering som till exempel leasing och 

factoring ökat under de senaste åren. Enligt internationella undersökningar har det visats 

att bankmarknader med låg konkurrens (som i Sverige) också är de marknader där det 

förekommer mer säkerheter. Säkerheten för lånet påverkar i sin tur räntesättningen.
178

 

Säkerheten kan bestå av till exempel personlig borgen eller en pantsättning av bostad 

eller annan tillgång. Desto starkare denna säkerhet är desto bättre lånevillkor kan 

personen i fråga förhandla till sig. I dagens läge (april 2015) när vi dessutom har 

minusränta är chanserna till bra lånevillkor ännu bättre. Med tanke på att storbankerna 
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  Prop. 1993/94:123 s 61 och s 78. 
178

  Skuldsanering för företagare – Effekter på kreditmarknaden, bilaga 4 till betänkandet, se SOU   

      2014:44 s 460 f.  
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har så pass stor del av marknaden kan de också ställa krav på säkerheter eftersom det 

inte finns någon konkurrent som kan erbjuda lån med samma villkor utan säkerhet. De 

mindre banker som idag försöker ta sig in på bankmarknaden har inte samma resurser 

som storbankerna och kan inte erbjuda samma konkurrenskraftiga ränta och har därför 

svårt att ta marknadsandelar från storbankerna. Däremot försöker de mindre bankerna 

locka till sig kunder som har svårt att få lån på storbankerna (troligtvis för att de inte har 

någon form av säkerhet) genom att erbjuda lån utan säkerheter men dock med en 

avsevärt högre ränta för att kompensera för den risk som banken utsätter sig för.  

 

Mindre företag som är nystartade har i regel svårare att få krediter och när de väl får det 

har de ofta sämre villkor eftersom bankerna förknippar små nystartade företag med hög 

risk. Eftersom det är hög risk är företagen sällan lönsamma för banken då deras framtid 

är osäker. Överlag föredrar bankerna en relation mellan företaget och banken innan 

företaget kan erhålla någon form av kredit. Efter ungefär ett års tid har företaget 

möjlighet att erhålla krediter från banken, men lånevillkoren är inte de bästa och räntan 

är ofta högre än normalt. När företaget har överlevt de första tre åren har företaget 

möjlighet att få ökade krediter till mycket bättre villkor för då anses företagen inte 

längre vara lika riskfyllda. Den grupp av företag som är skyddsvärd i sammanhanget är 

de företag som drivits mellan ett och tre år av sin livscykel och de företag som kämpar 

efter sin första kreditrelation. Det är också ofta dessa företag som är aktuella för en 

skuldsanering, då många företag inte överlever sina första år.
179

 Därför är det också av 

stor vikt att kreditgivningen inte påverkas negativt av ett införande av F-skuldsanering 

eftersom dessa företag då skulle få ännu svårare att erhålla krediter.  

 

Jag håller med L. Silver och B. Berggren när de skriver i artikeln Skuldsanering för 

företagare – Effekter på kreditmarknaden att det vid en utvidgning av 

skuldsaneringssystemet så att det även omfattar företagare finns vissa omständigheter 

som utredningen måste ta ställning till. Utredningen har nu givit sitt förslag men jag 

anser att det fortfarande finns vissa förhållanden som regeringen måste ta ställning till 

när de upprättar en eventuell proposition till lag om F-skuldsanering. I artikeln nämns 

vidare att de medel som flyter in till kreditgivare vid företagares obestånd redan idag är 

mycket små. Företagarna som hamnar på obestånd har i regel inga större tillgångar. Det 
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  Skuldsanering för företagare – Effekter på kreditmarknaden, bilaga 4 till betänkandet, se SOU  

      2014: 44 s 462 f. 
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är därför viktigt att skuldavskrivning inte är någon enkel utväg som kan beviljas i 

princip vem som helst. I artikeln framförs att det ofta skapar mer engagemang i 

verksamheten och minskar riskerna för att oseriösa köpare (så kallade bolagsplundrare) 

tar över verksamheten om det finns ett personligt ansvar.
180

 Jag håller med även här, 

finns det ett personligt ansvar har personen också mer att förlora på att inte sköta sin 

verksamhet eller liknande. Troligtvis kommer personen i många fall kämpa lite extra för 

att vinna och inte hamna i en hopplös skuldsituation. Det som kommer ha störst 

påverkan på kreditgivningen och betalningsmoralen enligt artikeln (Skuldsanering för 

företagare – Effekter på kreditmarknaden) är dock hur förslaget utformas. Om det är 

enkelt att erhålla F-skuldsanering så kommer många företagare att kunna bli av med 

sina skulder. Detta leder troligen till att kreditgivarna kommer uppleva att riskerna med 

att låna ut medel till dessa kommer att vara högre. I denna situation kan en påverkan på 

kreditgivningen inte uteslutas för mindre företag eftersom kreditgivarna kommer att 

behöva kompensera de högre riskerna med strängare lånevillkor. Om förslaget till F-

skuldsanering däremot följer skuldsaneringssystemet i övrigt, och det därmed kommer 

att fortsätta vara relativt svårt att erhålla skuldavskrivelse, kommer kreditgivningen 

troligen inte att påverkas märkbart.
181

  

 

5.3 Dagens starka riskvilja 

Dagens insolvensförfarande verkar strikt och strängt och en konkurs är många gånger en 

avskräckande faktor. Med dagens starka riskvilja kanske denna avskräckande faktor 

trots allt inte har så stor betydelse. Sverige befinner i en tid efter flera finanskriser, 

bostadsmarknaden är hetare än någonsin, börsen rusar och har haft en uppgång de två 

första månaderna år 2015 liknade en uppgång som är vanlig på ett års tid. Människor är 

villiga att satsa stora summor pengar på aktier och bostäder och även nya företagsidéer. 

Europa är oroligt och vissa länder har stora skulder, stödpaket sätts in för att rädda 

ekonomin.
182

 I media diskuteras en kommande bubbla
183

 som kommer att slå hål på 

ekonomin. Riskviljan är stor i Sverige och många är beredda att satsa för att vinna. Jag 

har svårt att se att entreprenörskap är undantaget denna riskvilja. Möjligen är den 
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  Skuldsanering för företagare – Effekter på kreditmarknaden, bilaga 4 till betänkandet,  

       se SOU 2014:44 s 467. 
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  Skuldsanering för företagare – Effekter på kreditmarknaden, bilaga 4 i betänkandet,  

       se SOU 2014:44 s 467. 
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  Se bland annat Draghi startar stödköp, Åkesson Nils, Dagens Industri 2015-01-22. 
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  ”Finansiell bubbla”. 
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stränga insolvenslagstiftningen inte ett problem just nu. Den dagen den eventuella 

bubblan kommer eller en ny finanskris uppstår, tror jag att insolvenslagstiftningen 

kommer att ha stor påverkan på entreprenörskapet och därmed nyföretagande och 

tillväxt i Sverige. 

 

5.4 Olika institut för privatskulder och näringsskulder 

Om F-skuldsanering införs i svensk rätt kommer det innebära att företagare och 

privatpersoner skuldsaneras enligt olika institut som innehåller olika villkor. Vad 

kommer det att ha för påverkan på gällande rätt? I dagsläget är det få företagare som 

överhuvudtaget beviljas skuldsanering men om förslaget går igenom kommer det 

förmodligen att bli en märkbar skillnad och många fler företagare kommer troligen att 

kunna få skuldbefrielse. Privatpersoner med skulder som inte är näringsrelaterade 

kommer fortsätta att skuldsaneras enligt skuldsaneringslagen och någon direkt skillnad 

från hur det är idag kommer det inte att bli. Däremot kommer det vid en jämförelse att 

bli tydliga skillnader mellan de båda instituten. Privatpersoner som skuldsaneras i 

enlighet med skuldsaneringslagen kommer att ha en betalningsplan på fem år och inte 

direkt ha någon möjlighet att övergå till ett liv som entreprenör inom dessa år. 

Företagare å andra sidan kommer att ha en betalningsplan på tre år och kommer även 

under denna period att ha möjlighet att driva en näringsverksamhet eller att starta upp en 

ny eftersom det vid en F-skuldsanering inte kommer att finnas strikta krav på att 

gäldenären måste ha en säker inkomst. Frågan blir då om det vid ett eventuellt införande 

av F-skuldsanering i lag kommer att bli enklare att erhålla F-skuldsanering än att erhålla 

vanlig skuldsanering och möjligen även lättare att ta sig igenom en F-skuldsanering 

eftersom den sträcker sig över en kortare period. Det kommer i så fall att ha skett en stor 

förändring på insolvensrättens område, särskilt i praktiken. 

 

Som jag har uppfattat det är tanken med införande av F-skuldsanering att jämna ut 

skillnaderna mellan privatpersoner och företagare, så att även företagare ska få 

möjlighet till en andra chans. Jag tror inte att det är meningen att det ska bli lättare för 

företagare än för privatpersoner. Som det ser ut nu anser jag emellertid att det blir en 

stor lättnad för företagare, där vissa i gäldenärskategorin även kan skuldsaneras genom 

två olika alternativ (skuldsanering och F-skuldsanering) enligt min uppfattning. Frågan 

är om inte det bör ske en lättnad även för privatpersoner så att dessa inte får det tuffare 
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än vad företagare får. Att vara företagare ska enligt mig och säkerligen många andra 

innebära en större risk än att vara konsumerande privatperson. Om lagförslaget blir 

verklighet anser jag att regeringen även bör överväga en lättnad för privatpersoner vad 

gäller skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. 

 

5.5 Hur kommer samhället att reagera på en ny lag? 

Vad kommer samhället och dess befolkning att ha för åsikter och reaktioner på en 

eventuell ny lag om F-skuldsanering? Kommer bilden att vara positiv eller negativ? Jag 

tror att bilden från samhället i stort kommer att vara något negativ. Politik och 

samhällsgrupper kommer att ha inverkan. En stor andel kommer troligtvis tycka att 

reglerna i gällande rätt är tillräckligt generösa. Andra kanske tycker att en 

skuldavskrivning möjligen kan komma på tal efter en väl genomförd 

företagsrekonstruktion. Entreprenörskap innehåller vissa regler och de som ger sig in i 

företagsvärlden bör vara väl medvetna om spelreglerna. Tanken är att entreprenören ska 

kämpa för att bygga upp sin verksamhet och inte att det ska finnas en enkel utväg. I 

gällande rätt finns regler om skuldsanering och företagsrekonstruktion kombinerat med 

ackord. Främst företagsrekonstruktion och ackord finns för att rädda företag i kris, och 

på ett sätt räddar det även företagaren bakom då denne inte dras med in i en ond spiral 

eller hamnar i en eventuell konkurs med personligt ansvar. Detta kan förstås ske ändå 

men det finns en möjlighet att få rätsida på saker och ting innan det är försent. 

 

Sverige är emellertid byggt med ett stort skyddsnät; de som faller fångas upp. Borde 

inte entreprenörer också fångas när de faller istället för att falla rakt igenom 

skyddsnätet? Genom att fånga upp entreprenörer med företag som misslyckats får dessa 

en andra chans av samhället, de skulle i så fall i princip få samma möjligheter till en 

andra chans som en icke-företagare skulle få om denne faller. Varför gör vi en skillnad 

idag? Företagande bör uppmuntras, det är trots allt företagande som utvecklar och 

bygger vårt samhälle. Det krävs dock en fin gräns så att enbart seriöst företagande 

uppmuntras och risken är att denna gräns suddas ut vid en lättnad i den 

insolvensrättsliga lagstiftningen.  
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Efter att ha tagit del av ett antal remissutlåtanden gällande lagförslaget kommer jag till 

slutsatsen att flera remissinstanser är positivt inställda till ett införande av F-

skuldsanering i gällande rätt. En av de instanser jag presenterat är dock negativt inställd 

och en instans tveksamt inställd till att förslaget ska omfatta aktiva näringsidkare. 

Samtliga presenterade instanser är stora aktörer i samhället och jag tror att deras 

synpunkter kommer att beaktas i det eventuella framtida lagstiftandet. Min uppfattning 

är ändå att det överlag finns en positiv bild till förslaget från de aktörer som verkar i 

affärsvärlden om jag utgår från de remissutlåtanden som jag beaktat. 

 

De som förespråkar EU och tanken att ha ett mer gemensamt Europa bör vara positiva 

till förslaget då det kommer underlätta för företagande över gränserna och mer 

ömsesidiga regler. Förslaget kommer från början från EU med syftet att skapa en mer 

gemensam lagstiftning med harmoniserade regler.  

 

5.6 Kommer det att bli skillnad med F-skuldsanering? 

Kommer det att bli någon större skillnad på insolvensrättens område genom ett 

införande av F-skuldsanering i gällande rätt? Eller blir det snarare en skillnad i 

praktiken? 

 

I gällande rätt har näringsidkare begränsade möjligheter till skuldsanering. De är i 

praktiken uteslutna från systemet trots att de omfattas av ordalydelsen. Jag har fått 

uppfattningen att det är verksamhetens beskaffenhet som kommer att vara avgörande för 

om näringsidkaren kommer att beviljas skuldsanering, på grund av kravet på ”enkelt att 

utreda”. Dock hör beskaffenheten många gånger samman med verksamhetens 

företagsform. Enligt min mening är det främst enskilda näringsidkare med enskild firma 

som hamnar under lagens tillämpningsområde. Detta styrks också genom att det i 

motiven till skuldsaneringslagen utrycks att en rörelse som bedrivs i eget namn inom 

tjänstesektorn i många fall är enkel att utreda.
184

 Möjligen är det så att alla 

företagsformer inte omfattas av 4 § 4 stycket SksanL. 
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  Prop. 2010/11:31 s 23. 
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Tidigare i uppsatsen har jag även kommit fram till att ställföreträdare i företag inte 

automatiskt räknas som näringsidkare och därmed bör falla under skuldsaneringslagens 

tillämpningsområde utan att hamna i 4 § 4 stycket SksanL. Dessa bör av den orsaken ha 

goda chanser att beviljas skuldsanering i gällande rätt. Jag har under avsnitt 4.7 försökt 

att fastställa vad den verkliga skillnaden blir för företagare om F-skuldsanering blir 

svensk lag jämfört med gällande rätt. Jag har kommit fram till att det finns två möjliga 

utfall, antingen blir bedömningen så som den uttrycks under respektive typfall och då 

att de flesta gäldenärer har relativt goda möjligheter till skuldavskrivelse i gällande rätt 

med undantag för aktiva företagare. Eller så blir bedömningen som den blev i RH 

1996:65 vilket skulle innebära att de flesta gäldenärer har begränsade möjligheter till 

skuldavskrivelse i gällande rätt. Vilket av alternativen som faktiskt är verklighet idag är 

svårt att svara på eftersom praxis på området är bristfälligt. Hur som helst så kommer ett 

införande av F-skuldsanering att innebära en stor skillnad för aktiva företagare och 

troligen även för andra gäldenärer som faller inom begreppet företagare. 

  

Vad gäller F-skuldsanering så kommer lagen att vara tillämplig på företagare, och vilka 

som omfattas av begreppet företagare har jag fastställt tidigare i uppsatsen. 

Företagsformen kommer inte att vara det avgörande i dessa fall utan här är 

bedömningen mer inriktad på individen. Det avgörande blir om företagaren kan anses 

driva näringsverksamhet. Skillnaden från skuldsanering är att alla som räknas som 

näringsidkare inte omfattas, utan begreppet företagare är snävare då det enbart omfattar 

fysiska personer (näringsidkare omfattar både fysiska och juridiska personer). F-

skuldsanering kommer vara tillämplig på faktiska och formella företrädare i alla 

företagsformer.  

 

Kretsen som omfattas av skuldsaneringslagens tillämpningsområde är snarlik den krets 

som är tänkt att omfattas av F-skuldsaneringens tillämpningsområde. Kretsen som ska 

fångas upp av instituten är alltså nästintill densamma, men med små undantag. Det som 

är den stora skillnaden är dock den begränsning som ställs upp i skuldsaneringslagen 

(”enkelt att utreda”). Skillnaden ligger alltså i vilka som i realiteten får och kommer att 

få möjlighet till skuldavskrivning. Således kommer skillnaden att bli i praktiken genom 

att kretsen gäldenärer som kan få skuldavskrivning vidgas. I gällande rätt är det färre 

företagare som kommer att få möjligheten till en andra chans, medan det med F-

skuldsanering antas vara en större krets företagare som kommer kunna erhålla en andra 
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chans. Det kommer nämligen inte att finnas någon begränsning på att verksamheten 

som företagaren driver är enkel att utreda, vilket innebär att företagaren kan driva all 

sorts verksamhet. I skuldsaneringslagen blir begränsningen påtaglig och många 

företagare utesluts på grund av inskränkningen.  

 

Det kommer således att bli skillnad även om kretsen är snarlik. Fler företagare kommer 

att få möjlighet till en skuldavskrivelse som de annars inte skulle ha fått och de får på så 

vis en andra chans. En andra chans kan leda till framgång, företagaren kan utveckla ett 

framgångsrikt företag och framförallt undvika att hamna i ohälsa med en eventuell 

depression. Ett införande av F-skuldsanering kommer självfallet att kosta samhället 

mycket pengar i form av bland annat lagberedning, information och resurser till 

verkställande myndighet. Förmodligen kan dessa kostnader istället sparas på annat håll, 

genom minskad arbetslöshet, minskad ohälsa i samhället och ökade skatteintäkter. 

 

5.7 Nollalternativ 

Om förslaget om F-skuldsanering faller och inte genomförs kommer företagares 

möjligheter till skuldsanering att förbli detsamma som de är idag. Det kommer 

följaktligen innebära att företagares möjligheter att skuldsaneras är begränsade så länge 

de vill fortsätta att driva näringsverksamhet. Ett så kallat nollalternativ ligger inte heller 

i linje med EU-kommissionens rekommendation på området. I utredningen föreskrivs 

att ett nollalternativ kan innebära att Sverige får ett mindre företagsvänligt klimat i en 

internationell jämförelse med andra europeiska länder. Detta kan i sin tur leda till att 

den ekonomiska tillväxten bromsas.
185

 En rekommendation från EU är dock som 

tidigare nämnt inte en bindande rättsakt, vilket innebär att Sverige egentligen inte 

behöver följa den.
186

 Om Sverige skulle välja att gå på ett nollalternativ skulle det 

därmed inte få EU-rättsliga konsekvenser. Däremot kan det vara ett bra initiativ av 

Sverige att faktiskt följa EU:s rekommendationer då det bland annat bidrar till att 

Sverige följer med i EU:s utveckling och förblir konkurrenskraftigt i förhållande till 

andra medlemsländer. 
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  SOU 2014:44 s 327. 
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  Artikel 288 (sista stycket), konsoliderad version av fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
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Effekterna av mer enhetliga villkor på detta område kan även medföra en ökad tilltro till 

andra medlemsländers system för entreprenörer, företag och även privatpersoner. På så 

vis kommer även tillgången på krediter att öka och investeringar uppmuntras.
187

 Detta 

kan i sin tur leda till ökad välfärd och tillväxt i Europa. 
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  SOU 2014:44 s 138.  
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6 Avslutande synpunkter 

År 2014 kom en utredning med ett lagförslag på insolvensrättens område, vars tanke var 

att fylla den ”lucka” som anses finnas i den insolvensrättsliga lagstiftningen. Enligt 

gällande rätt kan näringsidkare beviljas skuldsanering om deras verksamhet är enkel att 

utreda. Efter diskussion och analys av gällande rätt har jag konstaterat att möjligheterna 

för näringsidkare att beviljas skuldsanering är begränsade. Ett införande av F-

skuldsanering i gällande rätt skulle innebära att seriösa företagare skulle ha en större 

möjlighet att beviljas skuldavskrivelse efter en misslyckad företagssatsning. De skulle 

ha en chans till nystart och förmodligen prestera ännu bättre den andra gången då det är 

allmänt känt att de flesta lär sig av sina misstag. 

 

EU har som tidigare konstaterats en avgörande roll. Med beaktande av att 

gränsöverskridande handel och människors rörlighet över gränserna ökar, ökar även 

företagandet över gränserna. En lagstiftning som överensstämmer eller innehåller 

liknande moment som andra europeiska länder underlättar för företagsvärlden och även 

konsumenter. Detta är en av de anledningarna till att EU kämpar för en mer 

harmoniserad lagstiftning. Mycket talar för att det liggande lagförslaget har arbetats 

fram med utgångspunkt i EU-rätten och då främst kommissionens rekommendation. 

Lagförslaget överensstämmer på många punkter med kommissionens rekommendation 

men avviker även i viss mån.  

 

För att besvara min frågeställning är jag relativt övertygad om att F-skuldsanering bör 

införas i gällande rätt eftersom det finns flertalet aspekter som talar för förslaget. 

Behovet av F-skuldsanering finns då många gäldenärer faller utanför 

skuldsaneringslagens tillämpningsområde. De institut som idag finns i gällande rätt är 

inte tillräckliga eftersom de inte fångar upp de personer som F-skuldsaneringen är tänkt 

att göra. Likaså är presenterade alternativa lösningar inte vad svensk lagstiftning söker. 

Det alternativ som i så fall är lämpligast av de presenterade är en öppning av 

skuldsaneringslagen genom ett borttagande av rekvisitet ”enkelt att utreda”. Detta så att 

företagare kan få vidare möjligheter till skuldavskrivelse genom skuldsaneringslagen. 

För att skapa en tydlighet och en skuldavskrivning som är specifikt inriktad på 

företagare anser jag ändå att det krävs ett eget institut, varför jag inte anser att en 
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vidgning av skuldsaneringslagen är den lösning som efterfrågas. Enligt min mening är 

det mycket som talar för att F-skuldsanering är en lösning som kan tillgodose 

utvecklingen inom EU och även underlätta företagande och skapa mer nyföretagande. 

Huruvida F-skuldsanering kommer att påverka vårt samhälle har jag diskuterat och 

analyserat under kapitel 5, där jag bland annat kom fram till att påverkan på 

kreditgivningen och betalningsmoralen förmodas bli omärkbar om införandet hanteras 

på ett varsamt sätt samt att oseriösa företagare verkligen utestängs från F-skuldsanering. 

Hur allmänheten samt företagsvärlden kommer att reagera på ett eventuellt införande av 

F-skuldsanering kommer förmodligen att variera, men jag anar ändå att förslaget 

kommer att få en del negativ kritik eftersom spelreglerna för företagande redan idag är 

relativt generösa, med bland annat företagsrekonstruktion och ackord. 

 

Min helhetsbedömning av lagförslaget är positiv, enligt min mening är det mycket som 

talar för att det är ett väl genomarbetat lagförslag som troligen skulle passa väl in i vår 

nuvarande insolvensrättsliga lagstiftning. Vid granskning på detaljnivå finns det 

förvisso små saker som regeringen kan bearbeta lite extra. Det jag riktar mest kritik till i 

förslaget är betalningsplanen och då den minsta summa som gäldenären kan få betala. 

5 000 kronor per kvartal är miniminivån på betalningsplanen vid en F-skuldsanering. 

Beträffande skuldsanering är miniminivån emellertid 0 kronor. Jag anser ändå att 

miniminivån bör höjas vad gäller F-skuldsanering eftersom riskerna med företagande är 

stora och för att F-skuldsanering inte ska vara någon enkel utväg. Genom att ha en 

högre miniminivå tror jag att betalningsmoralen hålls uppe och att företagare finner en 

större vilja att kämpa och prestera genom att de är medvetna om riskerna med 

företagande och det engagemang som krävs. Även om jag förespråkar förslaget så anser 

jag således att det ska vara skillnad på reglerna för privatpersoner och företagare för att 

förslaget inte ska innebära en enkel utväg och på så vis kunna missbrukas. 

 

”Den som ger sig in i leken får leken tåla”. Det är ett argument som talar emot förslaget 

som helhet. Att företagare har en allmän kunskap och inblick i företagsvärden liknande 

begreppet social adekvans inom straffrätten (där exempelvis den våldsutövning som 

sker inom spelets regler i en sport är tillåten då den som frivilligt deltar anses ha gett sitt 

medgivande till det) får förutsättas.
188

 En företagare förutsätts veta om riskerna med att 
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  Asp, Ulväng och Jareborg, 2010, s 287. 
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driva företag och ska således veta om företagandes regler, även om företagare inte gör 

det i alla situationer så kan det på ett sätt förutsättas. Varför finns det då ett behov från 

staten att skydda företagare när de i realiteten vet vad de ger sig in på? Detta gäller till 

skillnad från privatpersoner som inte kan förutsättas ha samma kunskaper i ekonomi. 

Enligt min mening finns det faktorer som talar för att lagstiftaren hållit sig från att 

öppna skuldsaneringslagen för näringsidkare och företagare. Eftersom det förekommit 

diskussion angående tillämpningsområdet i motiven till lagen och ändringar av den.
189

 

Av den orsaken anser jag att det finns något som hindrar lagstiftaren, och kanske är det 

just skillnaden mellan privatpersoner och företagare?   

 

Inom EU har synen på skuldsanering börjat förändras, i flera länder diskuteras huruvida 

skuldsanering bör vara tillgänglig för fler gäldenärer och då avses framför allt 

företagare. Diskussionen handlar om att ge företagare en ny chans efter det att de haft en 

misslyckad företagssatsning.
190

 Kanske behövs det en förändring på insolvensrättens 

område. Kanske skulle ett införande av F-skuldsanering i den svenska lagstiftningen 

leda till ökat entreprenörskap, tillväxt och samtidigt behålla betalningsmoralen. Eller är 

det så att Sverige i dagsläget inte är i behov av en uppmjukning gällande lagstiftningen 

på insolvensrättens område? Jag tror dock att den finansiella bubblan kommer att 

spricka och behovet av skuldavskrivelse för företagare kommer att uppstå snart. Att 

införa F-skuldsanering kan vara den räddning som behövs den dagen ekonomin faller.  

 

Ge seriösa företagare en andra chans. Ge seriösa företagare en möjlighet att skapa 

blomstrande företag. Ge seriösa företagare en möjlighet att resa sig efter ett 

misslyckande.  

 

 

 

 

 

                                                 
189

  Se bland annat prop. 1993/94:123 s 89 och prop. 2010/11:31 s 11. 
190

  SOU 2014:44 s 136. 
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