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 1 Inledning

 1.1 Problembakgrund

Vi  lever  i  ett  samhälle  där  företagsamhet  uppmuntras  i  alla  dess  former,  allt  från  stora, 

publika, aktiebolag till  den enskilda firman. Det är en konkurrenskraftig värld där bara de 

starkaste överlever. För en näringsverksamhet där skulderna blir större än tillgångarna kan det 

hela  sluta  i  konkurs  eller  att  avhjälpande  sker  genom  företagsrekonstruktion.  När  en 

privatperson  har  mer  skulder  än  han  kan  hantera  inom  en  överskådlig  framtid  har  han 

möjlighet  att  begära  skuldsanering  för  att  lösa  sin  ekonomiska  situation.  I  dagens 

skuldsaneringslag  finns  möjligheten  främst  för  privatpersoner.  I  undantagsfall  kan 

näringsidkare med verksamhet  av mycket  blygsam omfattning även ges denna möjlighet.1 

Den här begränsningen innebär att en skuldsatt person som driver verksamhet måste inhämta 

största delen av sin inkomst från annat håll (lön) för att uppfylla kriterierna för skuldsanering. 

Den 26 oktober 2010 föreslog regeringen en ny skuldsaneringslag, vilken avses träda ikraft i 

juli  2011.  Lagen  medger  att  även  en  näringsidkare  som  bedriver  verksamhet  i  större 

omfattning än endast ringa ska kunna beviljas skuldsanering.2 Gränsen läggs vid hur pass 

enkla  en  näringsverksamhets  ekonomiska  förhållanden  är  att  utreda.3 Anledningen  till 

lagförslaget är  främst att  främja entreprenörskap och hindra att  småföretagare ska behöva 

genomgå  en  konkurs  vid  ekonomiska  svårigheter.  I  propositionen  likställs  närmast 

näringsidkaren med en löntagare istället för företag eftersom denne kan drabbas minst lika 

hårt av ekonomiska svårigheter.4 Till  skillnad från större företag ges alltså småföretagaren 

möjlighet att i ett tidigt skede rädda sig undan både en kostsam företagsrekonstruktion och en 

slutgiltig konkurs. Den hårda konkurrens som annars råder på marknaden kan få ta ett steg 

tillbaka för att skydda den lilla verksamheten. Vidare ska det inte längre vara avgörande hur 

gamla  skulderna  är  för  att  skuldsanering  ska  beviljas  eftersom möjligheterna  att  hantera 

skulder  idag  är  alltför  restriktiv.5 Vad  får  det  för  konsekvenser  att  endast  en  viss  del  av 

marknaden får en utvidgad möjlighet till hjälp med ekonomiska svårigheter i det här skedet? 

Skulle det finnas utrymme för den mindre företagaren att utnyttja den här nya möjligheten att 

reglera skulder, skulle det kunna medföra otillbörlig fördel i förhållande till större företag.

1 Specialprocess, Utsökning och konkurs, Lars Heuman, 6:e uppl., Norstedts Juridik, 2007, Stockholm. 
2 Regeringens proposition 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering, s. 9. 
3 Prop. 2010/11:21, s. 6.
4 Prop. 2010/11:31, s. 11.
5 Prop. 2010/11:31, s. 10. 
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 1.2 Problemformulering

Kan ökad möjlighet till skuldsanering för näringsidkare medföra en konkurrensbegränsning?

Är näringsidkaren tillräckligt skyddsvärd för att det ska vara motiverat att utöka möjligheten 

till skuldsanering för näringsidkare?

 1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser lagförslaget kan medföra genom att 

även näringsidkare kan använda sig av alternativet skuldsanering.  Jag vill  kritiskt granska 

huruvida  den  nya  skuldsaneringslagen  kan  medföra  en  konkurrensrättslig  snedvridning  i 

förhållande till de näringsverksamheter som inte ges möjlighet till skuldsanering. Även om 

lagförslaget kommer att medföra sådana konsekvenser kan det ändock vara motiverat. Därför 

måste dessa aspekter vägas mot lagförslaget och dess motiv. Aspekter såsom näringsidkarens 

skyddsvärde och effekter på samhället samt dess ekonomi och vilken praktisk betydelse lagen 

kan komma att få. En diskussion kommer därmed föras kring huruvida en eventuell sned-

vridning är försvarbar och om den nya lagen borde träda i kraft eller inte. Jag kommer vidare 

föra ett de lege ferenda-resonemang.

 1.4 Avgränsning

Jag har inte för avsikt att  studera motsvarande utländsk rätt  vad gäller  skuldsanering. Jag 

kommer inte heller ta hänsyn till EU:s insolvensutredning.  Jag kommer inte heller behandla 

hur den nya lagens ändringar kommer att påverka den enskilda privatpersonen utan endast 

fokusera  på  effekterna  för  näringsverksamhet.  Vad  gäller  dessa  kommer  jag  endast  att 

behandla aktiva näringsidkare. Den aktiva näringsidkaren ska särskiljas från den person som 

varit  näringsidkare  och  sedan  beviljas  skuldsanering.  Juridiska  personer  kommer  inte  att 

behandlas i den här uppsatsen. Lagförslaget har även en rättspolitisk bakgrund som är minst 

lika relevant som de juridiska aspekterna men den kommer inte behandlas närmare i den här 

uppsatsen. 

 1.5 Metod och teori
Min  utgångspunkt  i  arbetet  kommer  att  vara  regeringens  proposition.  Den  första  skuld-

saneringslagen kom 1994 (ÄSksanL) och därefter ändrades den 2006 (SksanL), varför det 

även är av intresse att studera förarbetena till dessa för att se hur den tidigare diskussionen 

gått kring ämnet. Den praxis som har uppkommit med anledning av dessa lagar kommer jag ta 
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del av eftersom de ger en indikation till huruvida det nya lagförslaget tycks lösa ett problem 

eller inte. Det finns vidare doktrin och artiklar på området som belyser argumentationen kring 

näringsidkarens inträde i skuldsaneringslagen. Det här tillvägagångssättet är närmast att kalla 

traditionell juridisk metod. Genom att studera dessa rättskällor ges förståelse för vilka faktorer 

som har lett fram till lagförslaget. Arbetet kommer vidare att ha en intressejurisprudentiell 

prägel eftersom jag kommer att väga olika intressen mot varandra för att ta reda på vilket som 

är  mest  skyddsvärt.6 Jag  kommer  genom arbetets  gång  även  anlägga  ett  rättsekonomiskt 

perspektiv  vilket  kort  innebär  att  jag  kommer  att  studera  hur  juridiken  avspeglar  sig  i 

ekonomin  på  främst  en  samhällsnivå.7 Ur  ett  rättsekonomiskt  perspektiv  är  ekonomisk 

effektivitet  målet  vilket  kan leda till  ett  annorlunda svar till  skillnad från en studie ur ett 

intressejurisprudentiellt  perspektiv.  Jag anser det vara nödvändigt  att  studera materialet  ur 

båda dessa perspektiv för att kunna uppnå det syfte jag har med uppsatsen. 

 1.6 Disposition

Det andra kapitlet av uppsatsen är ämnat att ge läsaren insikt i vad skuldsanering är för något 

och därefter följer ett kapitel om andra insolvensinstitut och hur de förhåller sig till skuld-

sanering. Kapitel 4 beskriver hur skuldsaneringslagen kom till och vilka förändringar som har 

skett  sedan  den första  lagen  kom till  stånd.  Därefter  (kapitel  5)  kommer  näringsidkarens 

utökade möjligheter till skuldsanering att behandlas och hur det ser ut i förhållande till den 

föregående  utredningen  och  remissinstanserna.  Vidare  kommer  en  kort  beskrivning  av 

samhället och dess ekonomi att ges (kapitel 6). Nästa del (kapitel 7) har till syfte att ge läsaren 

insikt om vilka konkurrensbegränsande faktorer som kan uppkomma när en snedvridning, i 

allmänhet,  förekommer  på  en  marknad.  De två  sistnämnda delarna  kommer  inte  ges  lika 

mycket  utrymme som skuldsanering  på grund av deras  mer  övergripande karaktär.  Sedan 

följer en analysdel (kapitel 8) där jag främst väger lagförslaget mot de konkurrensbegränsande 

faktorerna i förhållande till övriga insolvensinstitut. Till sist (kapitel 9) ges en slutsats där jag 

kort sammanfattar min analys.

 1.7 Kort begreppsförklaring

I uppsatsen finns flera begrepp som i ett inledande skede bör redogöras för. Näringsidkare 

definieras som ”varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur 

och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Det krävs inte att verksamheten 

6 Jan Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, Studier i förmögenhetsrätt, Jure, 2001, Stocholm, s. 141f.
7    Christian Dahlman, Marcus Glader, David Reidhav, Rättsekonomi En introduktion, Studentlitteratur, 2004, 
Lund, s. 9.
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drivs  i  vinstsyfte.”8 Det  föreligger  inte  någon  skillnad  mellan  begreppen  företagare  och 

näringsidkare. En näringsidkare är inte, formellt sett, en juridisk person.9 Det har i litteraturen 

gjorts skillnad på näringsidkare och ”den som bedriver näringsverksamhet” eftersom det för 

den senare även innebär att det ska föreligga ett förvärvssyfte.10 Någon sådan skillnad görs 

inte här. Hädanefter kommer dessa begrepp varieras med begreppen gäldenär, entreprenör och 

(små)företagare och det föreligger ingen skillnad.

8 Prop. 1989:90:89 om ny konsumentköplag, s. 60.
9 SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta, s. 115, 116.
10 Hellner och Mellqvist, s. 100.
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 2 Skuldsanering
I det här kapitlet kommer en grundläggande bild av skuldsanering ges, hur det går till och 

vilket det bakomliggande syftet är.

 2.1 Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en utväg för en djupt skuldsatt person. För att skuldsanering ska bli aktuellt 

krävs att gäldenären ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Det är 

inte en tvångsåtgärd från statens, eller borgenärers sida. När ansökan har kommit in till KFM 

görs en allmän skälighetsbedömning vilken innebär en helhetsbedömning av den individuella 

livssituationen.  Det  är  viktigt  att  KFM:s  beslut  ska  uppfattas  som  skäligt  för  att 

skuldsaneringsinstitutet  ska vinna acceptans av samhället.  Myndigheten väger  gäldenärens 

behov av ekonomisk rehabilitering mot borgenärernas intresse att få maximalt betalt. Även 

andra hushållsmedlemmars situation kan tas in i bedömningen eftersom de kan påverka den 

ekonomiska situationen i sin helhet.11 Det ska alltid tas särskild hänsyn till vissa aspekter vid 

bedömningen,  enligt  skuldsaneringslagen  (SksanL) 4 § 3 st.  Det  är  skuldernas  ålder, 

omständigheter vid skuldernas tillkomst,  gäldenärens egna ansträngningar och gäldenärens 

medverkan under handläggningen. Gäldenären ska vidare vara kvalificerat insolvent, vilket 

innebär att gäldenären ska vara på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga 

att betala sina skulder inom överskådlig tid.12 Skälighetsrekvisitet tillsammans med insolvens-

rekvisitet är kumulativa, det vill säga båda måste vara uppfyllda.13 

Är  förutsättningarna  för  skuldsanering  uppfyllda,  kan  KFM  påbörja  skuldsanering.  Först 

upprättas  ett  skuldsaneringsförslag  i  samarbete  med  gäldenären,  vilket  sedan  hans  kända 

borgenärer får ta del av och yttra sig om. Först  därefter beslutar KFM om skuldsanering. 

Gäldenären befrias därmed från sitt betalningsansvar i förhållande till de kända borgenärerna. 

Enligt  SksanL 23 §  förlorar  de  okända borgenärerna  sin  rätt  till  betalning  i  och med till-

komsten av betalningsplanen .

Under, vanligtvis, fem år tas all inkomst ifrån gäldenären för att betala av alla kända skulder.  

Enligt vad som bestämts i  avbetalningsplanen får han behålla en liten del till  vad som är  

absolut  nödvändigt  för  att  (över)leva.  När  perioden  är  över  är  gäldenären  helt  fri  från 

betalningsskyldighet för skulderna. 

11 Mikael Mellqvist, Handbok till skuldsaneringslagen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 27,58-60.
12 Insolvensrekvisitet, SksanL 4§ 1 st 1p.
13 Persson, JT, s. 125.
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Innan skuldsanering aktualiseras förväntas gäldenären ha gjort allt i sin makt för att ha försökt 

avhjälpt skulderna.14 Har han till exempel haft värdefull egendom ska sådan ha sålts för att 

åtgärda sin skuldsättning. Vidare ska han, om möjlighet funnits, skaffa ett bättre betalt arbete, 

ett extrajobb e.dyl. Vidare är det uppmuntrat att gäldenären på egen hand har försökt hitta en 

överenskommelse  med  borgenärerna  för  att  reglera  skulderna  (s.k.  formlös/frivillig 

skuldsanering).15 Tidigare förelåg ett  krav på sådan självhjälp men är idag inte något som 

förutsätts för att skuldsanering ska bli beviljat.16 

NJA 2001  s  601  kan  exemplifiera  vilka  avvägningar  som  kan  göras  vid  en  individuell 

situation:  En privatperson ansökte om skuldsanering eftersom han hade försatt  sig  i  stora 

ekonomiska  problem vilka  härrörde  från  tidigare  bedriven  näringsverksamhet. Detta  hade 

skett bland annat genom att han hade åtagit  sig borgensansvar för skulder han inte kunde 

svara för, vilket han hade insikt om.  Eftersom inte samtliga borgenärer accepterade KFM:s 

betalningsplan gick beslutet vidare till tingsrätten. Gäldenären uppfyllde insolvensrekvisitet, 

men skälighetsrekvisitet var instanserna tveksamma till även om samtliga dömde till nackdel 

för gäldenären. Flera aspekter kunde motivera skuldsanering, såsom att skulderna härrörde 

från en tidigare näringsverksamhet samt att han tidigare försökt hitta en lösning tillsammans 

med borgenärerna. Trots det ansåg HD att gäldenären inte hade tagit tillräckligt ansvar för 

sina  ekonomiska  förhållanden.  HD poängterade  bland annat  vikten  av  att  skuldsanerings-

institutet  har samhällets  förtroende.  Det skulle  kunna rubbas av att  skuldsanering beviljas 

personer som självförvållande försatt sig i ekonomiska svårigheter genom stort risktagande 

och genom spekulativa affärer. 

Mål Ö 5389-09 från Högsta domstolen visar på att kravet på  kvalificerad insolvens är hårt. 

Som ovan sagt innebär kravet att gäldenären inte ska anses ha möjlighet att, på egen hand, bli 

skuldfri inom överskådlig tid. Det ska alltså, i princip, inte vara möjligt att se att insolvensen 

kommer  att  upphöra.  Även  om  gäldenären  var  djupt  skuldsatt  ansåg  HD  att  hon  hade 

möjlighet att vara skuldfri om 15 år varför hon inte ansågs vara kvalificerat insolvent.

 2.2 Varför behövs skuldsanering?

År 1994 tillkom den första skuldsaneringslagen. Den kom som en reaktion på att den svenska 

kreditmarknaden under mitten av 1980-talet avreglerades och hushållen ådrog sig stora skuld-

sättningar. Privatpersoner, men även näringsidkare blev överskuldsatta. Lagstiftaren ansåg att 

14 Regeringens proposition 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande, s.74.
15 Mikael Mellqvist, Obeståndsrätt En introduktion, 4:e uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 128.
16 Hellners och Mellqvist, s. 19.
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reglerna  om  konkurs  och  ackord  inte  var  tillräckliga  eftersom  en  fysisk  person  förblev 

betalningsskyldig för de skulder som, efter dessa båda förfaranden, inte hade betalats17. Det 

medförde  även  konsekvenser  för  samhällsekonomin  såsom  resursbelastning  hos  KFM, 

utökade socialbidragsbetalningar, minskade skatteinkomster, etc.18 Lagstiftaren ansåg att en 

person som har alltför stora skulder ska kunna få hjälp av staten att ta sig ur de betungande 

skulderna.  Även borgenären kunde få  möjlighet  till  betalning.19 Förutom att  parterna i  de 

specifika  skuldrelationerna  drog  fördel  utav  skuldsaneringen  kunde  även  situationer  av 

utanförskap och ökade kostnader för samhället undvikas. Samtidigt som gäldenären ska få 

hjälp  till  ekonomisk  rehabilitering  finns  det  en motpol  i  form av skyddsvärda borgenärs-

intressen. Det krävs att en balans uppnås mellan dessa olika intressen och att det avgörs vilken 

som väger tyngst såväl ur det individuella som det samhällsekonomiska perspektivet. Det var 

genom skuldsaneringslagens tillkomst som den här balansakten började ta form.20 Ytterligare 

ett  syfte  är  prevention  eftersom det  vid  djup  skuldsättning  blir  problematiskt  att  erhålla 

krediter.21

 2.3 Vem får skuldsaneras?

Enligt SksanL 4 § är det endast fysiska personer som beviljas skuldsanering. Personen ska 

vidare ha hemvist i Sverige. Är gäldenären folkbokförd i Sverige presumeras han ha hemvist 

här.  Juridiska  personer  ges  inte  möjlighet  till  skuldsanering  utan  får  nyttja  andra 

insolvensförfaranden.22 I SksanL 5 § ges dock en öppning för den aktiva näringsidkaren:  ”I 

fråga om den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren i 4 §, att skuldsanering får beviljas 

endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till näringsverksamhetens ringa omfattning och 

enkla beskaffenhet”.23 Har  en person skulder  som inte  endast  hänför sig  från privata  för-

hållanden  utan  även  från  en  näringsverksamhet  som  han  bedriver  kan  alltså  även  dessa 

inkluderas i skuldsaneringen.  Av ordalydelsen förstås att möjligheten till  skuldsanering för 

näringsidkare dock är mycket återhållsam.24 

Det kan exemplifieras med hjälp av rättsfallet RH 1996:65 där en man var i behov av skuld-

sanering. Han var firmatecknare och styrelseledamot i ett aktiebolag, vilket även det hade 

17 Den s.k. restskuldsprincipen. 
18 Mellqvist, s.15f. 
19 Mellqvist, Obestånd, s. 127.
20 Mellqvist, s. 22f, 26. 
21 Juridisk Tidskrift, 15:1-2 2003-04, Allmänna villkor för skuldsanering uppfyllda?, Annina H. Persson, s. 131.
22 Mellqvist, s. 28. Den begränsningen kommer även att föreligga i och med NSksanL.
23 Jfr ÄSksanL 4 a §.
24 Skuldsaneringslagen En kommentar till 2006 års lag, Trygve Hellners, Mikael Mellqvist, NGB, Stockholm, 

2007, s. 99.

10(55)



ekonomiska  svårigheter.  Tingsrätten klargjorde  att  det  var  bolaget  som skulle  anses  som 

näringsidkare och inte den fysiska personen.25 Men eftersom gäldenären hade fullt inflytande i 

bolaget skulle han likställas med aktieägare i bolaget varför det inte ansågs skäligt att bevilja 

honom skuldsanering.26

 2.4 Finns det ett behov av skuldsanering för näringsidkare?
Enligt KFM:s utsöknings- och indrivningsdatabas fanns det 2009 ungefär 15 000 enskilda 

näringsidkare  varav  nästan  3000  skulle  uppfylla  de  generella  kraven  för  skuldsanering.27 

Konsumentverket (KOV) uttalar i en promemoria att anledningen till att f.d. näringsidkare är 

så högt skuldsatta är att när en verksamhet, som ofta bedrivs som enskild firma, upphör förblir 

gäldenärerna  personligt  ansvariga  för  skulderna  även  efter  att  verksamheten  har  upphört. 

Samma situation  kan  även  uppstå  när  verksamheten  bedrivits  i  aktiebolagsform eftersom 

näringsidkaren kan gå i personlig borgen för bolagets skulder och därmed blir den privata 

ekonomin  lidande.  KOV menar  vidare  att  anledningen  till  att  näringsidkaren  blivit  över-

skuldsatt är att det ofta föreligger brister i den administrativa kunskap som krävs vid sidan av 

branschkunskaperna. Det gör att egenföretagarna har svårt att överleva i det långa loppet.28 

Det  faktum att  personer  startar  eget  på grund av  arbetslöshet  och  möjligheten  att  erhålla 

”starta-eget-bidrag” framför en entreprenörsanda påverkar också skuldsättningsgraden.29

Investeringarna  till  den  lilla  näringsverksamheten  kommer  oftast  från  privat  håll.  Privat-

personen sätter  sin fastighet som säkerhet,  går själv i borgen för lån och bidrar med sina 

sparade medel. Om verksamheten börjar gå dåligt är det inte endast hans inkomst som fallerar 

utan både näringsverksamheten och privatpersonen riskerar att gå i konkurs. På grund av de 

privata investeringar gäldenären gjort i  verksamheten, väljer han oftast att avvakta allt för 

länge med att hantera problemen istället för att inse att verksamhetens lönsamhet försämras. 

Med press från kreditgivarna att säkerheten ska tas i anspråk, väljer gäldenären därmed ofta 

konkurs framför företagsrekonstruktion. En rekonstruktör uttalade 2003 att företagarna var i 

behov  av  en  skyddslagstiftning  för  att  bättre  kunna  hantera  en  ekonomisk  kris  och  att 

skuldsaneringslagen borde göras tillämplig för såväl själva företaget som för privatpersonen 

eftersom dessa problem bör lösas gemensamt.30

25 Juridiska personer kan inte vara föremål för skuldsanering.
26 Jämför även RH 1996:95.
27  Prop. 2010/11:31, s. 10f.
28  SOU 2008:82, s. 59.
29  Konsumentverkets PM 2003:04, Skuldöversättning – omfattning, orsaker och förslag till åtgärder, Bilaga 3, 

s. 8.
30  Ds 2003:60, s. 16, s. 18.
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 3 Andra insolvensinstitut
Skuldsanering  är  en  del  av  den  svenska  obeståndsrätten.31 I  den  här  delen  kommer  en 

beskrivning ges av konkurs och företagsrekonstruktion och hur de två förhåller sig till skuld-

sanering. Tyngdpunkten kommer att ligga på företagsrekonstruktion eftersom det institutet är 

det som närmast kan jämföras med skuldsanering av aktiv näringsidkare.32

 3.1 Konkurs 
Syftet med konkurs är att låta gäldenärens borgenärer få så mycket betalt som möjligt genom 

att tillvarata gäldenärens hela förmögenhet. Mellqvist beskriver konkurs som ”ett institut för 

avveckling under ordnade former av en icke konkurrenskraftig verksamhet.”33 Tanken är att 

helt avveckla den insolventa verksamheten och att bolaget ska likvideras. Eftersom en fysisk 

person inte kan likvideras kan en borgenär som har en restfordran efter konkursen även i ett 

senare skede vända sig till gäldenären. Detta fungerar inte om det är fråga om en juridisk 

person. Vid sidan av det huvudsakliga syftet med konkurs finns det ett samhällssyfte såsom att 

upprätthålla sysselsättningen.34

För att konkurs ska bli aktuellt krävs att personen är insolvent. Enligt konkurslagen (KonkL) 

 1 kap 2 § 2 st avses med obestånd (insolvens) att gäldenären inte rätteligen kan betala sina 

skulder och att oförmågan inte endast är tillfällig. Såväl gäldenären som någon (eller flera) av 

borgenärerna  kan  ansöka  om konkurs.35 Gäldenären  kan  vara  en  fysisk  eller  en  juridisk 

person. Storleken på företaget  eller  typen av verksamhet  spelar  inte  heller  någon roll  för 

KonkL:s tillämpning.36 I och med konkursförfarandet förlorar gäldenären sin rådighet och kan 

därmed inte  rättshandla  eller  styra över  sina tillgångar.  Sådana rättshandlingar  skulle  inte 

binda konkursboet.37 När beslut om konkurs fattas ska datum för edgångssammanträde sättas 

och en förvaltare ska utses.38 Förvaltaren ska upprätta en bouppteckning39 vilket kräver att 

gäldenären  samarbetar  och  ger  förvaltaren  nödvändiga  uppgifter.  Förvaltaren  ska  vidare 

föreslå en utdelning där  konkurskostnaderna har första  prioritet  att  bli  betalda.  Sedan ska 

massfordringarna  betalas.  Först  därefter  erhåller  borgenärerna  med  särskild  förmånsrätt 

31 Mellqvist, Obestånd, s. 127.
32 Se ovan 1.4 Avgränsning.
33 Mellqvist, Obestånd, s. 66.
34 Mellqvist, Obestånd, s. 61f. Jfr Skuldsanering.
35 Marie Tuula, Gäldenärens avtal, Vid företagsrekonstruktion och konkurs, Norstedts Juridik, 2003, 

Stockholm, s. 32.
36 Mellqvist, Obestånd, s. 61, s. 63. 
37 Undantag i KL 3 kap 2 §. 
38 Tuula, s. 33. 
39 Förteckning över samtliga tillgångar och skulder och brister. 
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betalning och slutligen de med allmän förmånsrätt. Om något återstår betalas de oprioriterade 

fordringarna. Det finns ingen tidsfrist för när en konkurs måste ha avslutats men om den inte 

har gjort det inom ett halvår ska en halvårsberättelse upprättas av förvaltaren.40

Konkurs  är  ett  avvecklingsinstitut  men  kan  även  användas  för  rekonstruktion  av 

verksamheten,  s.k.  bekvämlighetskonkurser  eller  seriekonkurser.  Det  är  fråga  om  att 

företagaren har satt i system att gå i konkurs för att snabbt kunna bli av med skulderna för att  

sedan starta ett nytt företag. Förfarandet är inte brottsligt men är dock ofta förknippat med 

illegal verksamhet.41 

Skuldsanering  är  ett  fristående  institut  i  förhållande  till  konkurs  även  om det  senare  är 

överordnat det förra; om ett konkursförfarande påbörjas medan en skuldsanering sker upphör 

saneringen med anledning av konkursen.42 Till skillnad från skuldsanering kan borgenärerna 

ansöka om konkurs. Det betyder att om en borgenär är missnöjd med ett saneringsbeslut kan 

han  ansöka  om konkurs  för  att  stoppa  ett  saneringsförfarande.43 Generellt  sett  tar  de  två 

insolvensförfarandena  sikte  på  olika  typer  av  verksamhet.  Konkurs  lämpar  sig  bättre  för 

verksamheter som är större och har mer komplicerad skuldsättning.44 

 3.2 Företagsrekonstruktion

Precis som skuldsanering uppkom lagen om företagsrekonstruktion (LFR) med anledning av 

att det saknades en alternativ lösning till konkurs och ackord, varav det senare syftar till att  

hjälpa skuldsatta företag att komma ur en ekonomisk kris. Vid sidan av ackord, som inte haft 

någon  större  praktisk  betydelse,  har  betalningsinställelse  varit  en  informell  lösning  på 

insolvens.  Företagen  har  istället  använt  konkursinstitutet  som en  typ  av  rekonstruktions-

förfarande.45 Behovet av att hjälpa ett företag ur en kris innan det blivit insolvent fanns dock 

fortfarande. För att rekonstruktionen skulle kunna ske mer effektivt och flexibelt krävdes ett 

förfarande där gäldenären kunde omstrukturera och konsolidera verksamheten. Lagstiftaren 

ville  även  skapa  incitament  för  gäldenären  att  undvika  negativ  utveckling  och  för 

kreditgivarna att följa utvecklingen för att undvika konkurs.46 Även ur en samhällsekonomisk 

synvinkel är konkurs väl värt att undvika eftersom det kan medföra kapitalförstöring.47 Det 

40 Tuula, s. 34f.
41 Mellqvist, Obestånd, s. 63. 
42 Mellqvist, s. 46.
43 Mellqvist, Obestånd, s. 128. 
44 SOU 2008:82, s. 37.
45 Se ovan 3.1 Konkurs.
46 Trygve Hellners, Mikael Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, En kommentar, Norstedts Gula 

Bibliotek, 1997, Stockholm, s. 20-21.
47 Annina H. Persson, Marie Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, Norstedts juridik, 2001, 
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ansågs  därför  vara  av  vikt  att  uppmuntra  uppgörelser  i  ett  tidigt  skede  av  betalnings-

svårigheterna.

Företagsrekonstruktion riktar sig alltså mot den näringsidkare som har stött på ekonomiska 

svårigheter som den inte själv kan hantera, men som den på lång sikt har en möjlighet att 

överleva  varför konkurs  inte  är  påkallat.  Att  det  i  grunden  finns  en  hållbar  affärsidé 

tillsammans med viljan att överleva blir avgörande för att rekonstruktion ska vara ett skäligt 

alternativ.48

Företagsrekonstruktion kan erhållas av skuldsatta näringsidkare efter ett domstolsbeslut. Alla 

typer av näringsidkare omfattas av LFR enligt 1 kap 1 §. Syftet med förfarandet är att undvika 

att  verksamheten  går  i  konkurs.  Själva  resultatet  av  förfarandet  kan  till  exempel  vara  en 

ekonomisk  uppgörelse49 med  näringsverksamhetens  borgenärer  eller  en  omstrukturering  i 

verksamheten. Till skillnad från hur ackordförfarandet var uppbyggt syftar rekonstruktion till 

att  strukturera om verksamheten för att  kunna fortsätta driften där även andra faktorer än 

ekonomiska  spelar  in  såsom  administrationen  och  strukturen.50 Även  om  företags-

rekonstruktion kan ske i samband med konkurs ska institutet vara så renodlat som möjligt och 

de  verksamheter  som  inte  har  någon  överlevnadsförmåga  ska  försättas  i  konkurs  och 

avvecklas. 

 3.2.1 Förutsättningarna för företagsrekonstruktion
Förutsättningarna  för  att  rekonstruktion  ska  bli  aktuellt  är  att  gäldenären  är  en  illikvid 

näringsidkare och att denne har ansökt om rekonstruktion vid domstol.51 Domstolen gör en 

formell och materiell prövning av ansökningen. Det räcker att det är antagligt att illikviditet 

föreligger. Med illikviditet menas att näringsidkaren inte har en kortsiktig betalningsförmåga. 

Enligt LFR 2 kap 6 § uttrycks det såsom att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder 

eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Det är alltså även fråga om risk för illikviditet. 

Lagstiftaren har valt att inte nyttja begreppet insolvens eftersom näringsidkaren fortfarande 

kan  ha  andra  tillgångar  i  verksamheten  som  långsiktigt  kan  användas  för  att  betala 

skulderna.52 Syftet med att lägga kravet vid endast betalningssvårigheter är att tidigarelägga 

en rekonstruktion för att öka möjligheterna att hantera krisen utan att behöva avyttra egen-

dom. Att gäldenären tidigt förstår att rekonstruktion behövs ökar hans möjligheter att kunna 

Stockholm, s. 14.
48 Mellqvist, Obestånd, s. 106.
49 Underhandsackord eller offentligt ackord. 
50 LFR, En kommentar, s. 22.
51 Ansökan ska vara av visst innehåll, se LFR 2 kap 3 §.
52 LFR, En kommentar, s. 23.
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investera i verksamheten för att överleva.53 

LFR 2 kap 6 § 2 st ger uttryck för en skälighetsbedömning som ska göras vid beslutsfattandet. 

Rekonstruktion får endast göras om det anses skäligt att syftet med rekonstruktion kommer att 

uppfyllas. Första stycket ger uttryck för att det måste föreligga en viss överlevnadspotential 

för  att  rekonstruktion  ska  bli  aktuellt  samtidigt  som illikviditet,  eller  risk  för  det,  måste 

finnas.54 För att företagsrekonstruktion ska bli aktuellt bör verksamheten ha en frisk kärna, 

vilket  kan  kräva  en  omfattande  företagsekonomisk  analys,  innan  ens  en  ansökan  om 

rekonstruktion  kan/bör  lämnas  in.  Vanligtvis  görs  dock  inga  närmare  efterforskningar  av 

verksamhetens kvalifikationer utan förkastas snabbt på grund av dess ekonomiska situation 

till att istället avvecklas.55 

När företagsrekonstruktion påbörjas ges gäldenären ett betalningsanstånd för de skulder som 

uppkommit  innan  beslut  om rekonstruktion  fattades.  Därmed  kan  inte  gäldenärsföretaget 

utsättas för utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken (LFR 2 kap 17-19 §). 

Det  föreligger  även  ett  tillfälligt  hinder  mot  att  försätta  gäldenärsföretaget  i  konkurs. 

Inkommer  en  konkursansökan  under  rekonstruktionen  ska  den  förklaras  vilande  tills 

rekonstruktion  har  upphört.56 Anledningen är  att  rekonstruktionen ska ges  en chans innan 

konkurs kommer i fråga. Genom att en frivillig överenskommelse görs finns en förhoppning 

om att företaget ska överleva, vilket anses gynna borgenärerna i det långa loppet. Är det dock 

gäldenären själv som ansöker om konkurs upphör genast rekonstruktionen om konkursbeslut 

fattas.57 Om företagsrekonstruktionen upphör prövas konkursansökningen. Det är först om re-

konstruktion visar sig inte vara den lämpligaste lösningen som konkursinstitutet aktualiseras.58 

 3.2.2 Under rekonstruktionen
Gäldenären råder över sin egendom medan företagsrekonstruktionen pågår, men i LFR anges 

dock en rad  begränsningar.  Företaget  har  en  så kallad  samrådsplikt  med rekonstruktören, 

vilket innefattar en upplysningsplikt gentemot denne angående de ekonomiska förhållandena. 

Företaget ska också följa dennes instruktioner angående hur verksamheten ska bedrivas.59 Vid 

vissa rättshandlingar  krävs  det  även att  företaget  har  inhämtat  rekonstruktörens samtycke. 

Gäldenären har rätt att, under rekonstruktionen, kvitta sina skulder. Vidare har företaget rätt 

53 Ds 2003:60, s. 15.
54 Mellqvist, Obestånd, s. 109.
55 Ds 2003:60, s. 20.
56 KonkL 2 kap 10 a §. LFR, En kommentar, s. 27-28.
57 LFR, En kommentar, s. 28.
58 Mellqvist, Obestånd, s. 65.
59 LFR 2 kap 14 §.
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att kräva att leverantörer fullgör sina avtalsförpliktelser eftersom leverans av till exempel el 

och vatten kan vara essentiella förutsättningar för driften.60 

Tillsammans med rekonstruktören ska gäldenärsföretaget arbeta för att rekonstruktionen ska 

ge ett så bra resultat som möjligt. Samtidigt som rekonstruktören fungerar som en rådgivare 

ska  han  verka  för  att  borgenärerna  ska  få  sitt.  Rekonstruktören  ska,  precis  som  en 

konkursförvaltare, ha vissa kvalifikationer. Han ska ”ha den särskilda insikt och erfarenhet 

som  uppdraget  kräver,  ha  borgenärernas  förtroende  samt  även  i  övrigt  vara  lämplig  för 

uppdraget.”61 Vidare ska rekonstruktören kunna bedöma möjligheterna för om verksamheten 

har  en  affärsmässig  chans  att  fortsätta.  En av  rekonstruktörens  viktigaste  uppgifter  är  att 

upprätta  en  rekonstruktionsplan  i  samråd  med  gäldenärsföretaget.  Exakt  vad  planen  ska 

innehålla  är  inte  reglerat,  men tanken är att  den ska innehålla  lösningar  på de finansiella 

problemen och hur resultaten kan förbättras. Planen skulle dock likväl kunna innehålla förslag 

till avveckling. I samband med rekonstruktionen kan det bli fråga om (offentligt) ackord för 

att få företagets ekonomi på fötter igen.62 

Borgenärerna har rätt till information och upplysningar om gäldenärsföretagets ekonomiska 

ställning. De har också rätt att, inom tre veckor efter beslutet, uttala sig vid ett borgenärs-

sammanträde om rekonstruktionen bör fortskrida. Under rekonstruktionen kan borgenärernas 

talan föras genom en borgenärskommitté som rekonstruktören har att samråda med, i enlighet 

med LFR 2 kap 16§ 3st. En rekonstruktion pågår tills syftet med rekonstruktionen är uppfylld. 

Det får dock inte ta längre tid än ett år.63 

 3.2.3 Företagsrekonstruktion i förhållande till skuldsanering

Till skillnad från skuldsanering kan rekonstruktion sökas av såväl gäldenären som av borge-

närerna.64 Företagsrekonstruktion är, precis som konkurs, överordnad skuldsanering men är 

endast  tillämplig  när  gäldenären  är  näringsidkare.65 De  båda  förfarandena  grundas  på 

gäldenärens  vilja  att  ordna  upp  sina  skulder  men  den  förra  syftar  till  att  återuppbygga 

verksamheten.  Uppkommer  en  ansökan  om  offentligt  ackord66 (alltså  inte  om  företags-

rekonstruktion) ska skuldsaneringsansökan förklaras vilande.67 

60 LFR, En kommentar, s. 29-30.
61 LFR 2 kap 11 § 1 st.
62 LFR, En kommentar, s. 31, 33-34.
63 LFR, En kommentar, s. 32, 35.
64 Mellqvist, Obestånd, s. 108. LFR 2 kap 1 §.
65 SOU 2008:82, s. 37.
66 Med ackord menas nedsättning av gäldenärsföretagets skulder.
67 SksanL 32 §, 2 st. Mellqvist, s. 47. 
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 3.3 Insolvensrättens roll i samhället 
Insolvensrätten är starkt genomsyrad av syftet att borgenärerna ska erhålla en god utdelning. 

Att endast se till de ekonomiska förhållandena, ur ett borgenärsperspektiv är inte alltid det 

mest  lämpliga.68 Inom  insolvensrätten  har  ett  samhällsperspektiv  tagit  plats  bredvid 

gäldenärens och borgenärernas.  Intressen rörande skatter,  sysselsättning och företagsamhet 

har växt till avgörande faktorer vid lagstiftningsprocessen. Konkurs medför arbetslöshet och 

att tryggheten för anställda och regioner får lida vilket får anses väga tyngre än borgenärernas 

intressen. Ett effektivt konkursinstitut symboliseras samtidigt av att svagare aktörer slås ut 

medan  den  vinstdrivande  företagen  överlever  på  en  fungerande  marknad.69 Det  är  en 

”gallrings- och förnyelseprocess och fungerar som omfördelare av tillgångar och skulder”.70 

Samhället och företagen men även anställda och borgenärer tjänar också på att, i ett tidigt 

skede, rädda ett företag och hjälpa det att hålla sig kvar genom företagsrekonstruktion. Genom 

rekonstruktion  skapas  besparingseffekter  istället  för  kapitalförstöring.71 En  rekonstruktör 

framför  till  exempel,  angående  huruvida  en  rekonstruktion  bör  göras,  att  ”mot 

borgenärsintresset måste vägas de ekonomiska framtidsutsikterna, samhällets intressen genom 

att kunna bevara arbetstillfällen samt skatteintäkter samt värdeförstöring vid konkurs”.72 När 

KFM  beslutar  om  vem  som  ska  beviljas  skuldsanering  tar  den  också  hänsyn  till  att 

upprätthålla samhällets förtroende.73 

68 Ds 2003:60, s. 20.
69 Se nedan 6.1.1 Insolvensinstitutens inverkan på samhällsekonomin.
70 Persson, s. 30. 
71 Persson, s. 29ff.
72 Ds 2003:60,s .21.
73 Se ovan 2.1 Vad är skuldsanering?
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 4 Skuldsaneringslagens tillkomst och utveckling
I det här kapitlet kommer en redovisning av hur 1994 och 2006 års skuldsaneringslag såg och 

ser ut och hur dess förhållande till näringsidkaren har utvecklats.

 4.1 Den första skuldsaneringslagen

När skuldsanering tillkom 1994 fanns inget utrymme alls för näringsidkaren. Även om vissa 

remissinstanser  ifrågasatte  den  strikta  begränsningen,  var  motiven  tydliga  till  varför 

näringsidkare inte gavs plats i 1994 års lag (ÄSksanL): juridiska personer ska vända sig åt 

annat håll vid insolvens.74 

Lagstiftaren ansåg att det var centralt att skuldsanering tydligt hålls isär från andra insolvens-

förfaranden  såsom  konkurs  och  ackord  eftersom  dessa  tar  fasta  på  mer  kommersiella 

förhållanden. Skuldsanering däremot skulle endast behandla privatekonomiska förhållanden. 

Ytterligare problem som lagstiftaren framhöll var att begreppet näringsidkare är vidsträckt. 

Några  specifika  krav  på  omfattning  eller  vinstsyfte  finns  inte.  I  lagförslaget  diskuterades 

situationen  där  en  fysisk  person  bedriver  näringsverksamhet.  En  sådan  näringsidkare 

inkluderas i begreppet fysisk person och därmed skulle sådan verksamhet indirekt kunna falla 

in under ÄSksanL. Därför diskuterades även om ytterligare avgränsning behövde göras. Det 

är alltså till stor del av praktiska skäl som lagstiftaren valde att renodla ÄSksanL till att endast  

behandla  fysiska  personer.  Lagstiftaren  belyste  dock,  liksom vissa  remissinstanser,  att  en 

näringsidkare som bedriver verksamhet i mycket blygsam omfattning, där ekonomin utgör en 

del av den privata ekonomin, skulle kunna skuldsaneras precis som en privatperson. Men 

skulle  näringsidkare  ges  plats  i  lagen skulle  det  i  så  fall  krävas  att  avvecklingsprocessen 

reglerades, vilket även det ansågs vara för problematiskt. Lagstiftaren tydliggjorde dock att en 

person som tidigare har bedrivit näringsverksamhet inte skulle hindras att nyttja möjligheten 

skuldsanering. Att en stor del av skuldsättningen skulle härröra från näringsverksamhet kunde 

starkt  motivera  skuldsanering.  Föreligger  näringsförbud  ska  dock  inte  skuldsanering 

beviljas.75

 4.1.1 Näringsidkarens inträde i skuldsaneringsinstitutet

1994 års  lags  absoluta  exkludering  av  näringsidkare motiverades  alltså  främst  av  att  lag-

stiftaren ville undvika en omfattande bobehandlingsfråga och gränsdragningsproblematiken 

74 Regeringens proposition 1993/94:123 Skuldsaneringslag, s.1, s. 87.
75 Prop. 1993/94:123, s. 87-89.
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med anledning av den omfattande definitionen av näringsidkare.  Redan 1996 försvann dock 

det absoluta förbudet för näringsidkaren och ÄSksanL 4 a § tillkom.76 I förhållande till LFR 

som  främst  tog  sikte  på  större  företags  insolvens  ansågs  det  motiverat  att  öppna  upp 

skuldsaneringsinstitutet för mindre näringsidkare.77 Om till exempel en person arbetade deltid 

och vid sidan om bedrev en liten rörelse vars ekonomi var en del av den privata borde denne 

kunna ges möjlighet till sanering. Var inte företagsrekonstruktion lämpligt ansågs det oskäligt 

att  den  enda  utvägen  var  konkurs.  Men  fortfarande  stod  lagstiftaren  inför  problemet  att 

begreppet fysisk person även inkluderade näringsidkare. Att hålla en tydlig gräns mellan å ena 

sidan skuldsanering och å andra sidan konkurs och ackord var av stor vikt och ett mellanting 

dem  emellan  måste  undvikas.  Ett  särskilt  saneringsförfarande  ansågs  kunna  åläggas 

blygsamma verksamheter  för  att  öka  flexibiliteten  i  det  insolvensrättsliga  systemet.  Verk-

samheten i  fråga ska ha en mycket  begränsad intäkt  som ska bidra föga,  om än alls,  till 

personens försörjning. Andra ”kännetecken” för verksamheten är att ekonomin inte hålls isär 

från den privata och att verksamheten är starkt förknippad med personen i fråga. De krav som 

ansågs föreligga för att sanering skulle beviljas var att skuldsättningen inte skulle härröra ur 

verksamheten,  utan  främst  ur  hans  privata  ekonomiska  förhållanden.  Den  bedrivna 

verksamheten ska, om något, bidra till en ökad ekonomisk stabilitet. Om verksamheten istället 

belastar  gäldenärens  ekonomi  ska  den  avvecklas  innan  skuldsaneringen  påbörjas.  Vidare 

konstaterar  lagstiftaren  att  ”det  är  givet”  att  skuldsaneringsinstitutet  ska  vara  av  privat-

ekonomisk karaktär.78

 4.2 Dagens skuldsaneringslag

Den utökning av ÄSksanL som skedde 1996 motsvarar de bestämmelser som idag hittas i 

SksanL 5 §.  Möjligheten  för  en  aktiv  näringsidkare  att  erhålla  skuldsanering  är  liten  och 

kraven  är  hårda.  Definitionen  av  näringsidkare  är,  som  ovan  nämnt,  en  person  ”som 

yrkesmässigt  driver  verksamhet  av  ekonomisk  natur”.79 Det  finns  inget  krav  på  varken 

omfattning eller vinstsyfte för att en näringsidkare, enligt definitionen, ska anses föreligga. 

Enligt SksanL 5 § krävs det, utöver vad som angetts i 4 §, för att näringsidkare ska beviljas 

skuldsanering, att det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens ringa omfattning och 

enkla beskaffenhet. Det är gäldenärens person som har dessa krav på sig, vilket gör att andra 

typer, till exempel aktiebolag, genast exkluderas.80

76 Regeringens proposition 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 163.
77 Hellners och Mellqvist, s. 101.
78 Prop. 1995/96:5, s. 164-166.
79 Mellqvist, s. 74. 
80 Mellqvist, s. 74.
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Det  första  kravet  är  att  verksamheten  ska  ha  ringa  omfattning.  Det  tar  sikte  på  att 

omsättningen i verksamheten ska vara liten och blygsam. Gäldenären ska inte heller lägga ner 

en större tid på verksamheten utan ska mer vara av karaktären extraknäck. Det ska inte heller 

vara fråga om den väsentliga delen av gäldenärens inkomst.81 Inkomsten från verksamheten 

ska vara liten i förhållande till gäldenärens inkomst men även i absoluta tal. Det finns dock 

inte  någon konkret  omsättningsgräns.82 Bedömningen vad gäller  verksamhetens ringa om-

fattning kvarstår från ÄSksanL.83

Det andra kravet är att verksamheten är av enkel beskaffenhet; lätt att bedöma. Det ska inte 

föreligga komplicerade förhållanden som försvårar bedömningen av ifall skuldsanering ska 

beviljas eller inte. Verksamheten ska inte heller vara svår att överblicka.84 Det kan till exempel 

vara fråga om utestående åtaganden, oreglerade situationer med skattemyndigheten eller andra 

större problem.85 Begreppets betydelse enligt SksanL överensstämmer med vad som sades om 

enkel beskaffenhet i ÄSksanL.86

Mellqvist  menar att  den här bestämmelsen i SksanL inte får någon praktisk betydelse för 

näringsidkaren. Istället signalerar den närmast att om en gäldenär har en verksamhet bör den 

avvecklas innan skuldsanering påbörjas.87 Ändringen i SksanL 5 § hade för avsikt att möjlig-

göra  för  småföretagaren  att  skuldsanera  sig.  Eftersom regeln  utesluter  verksamheter  vars 

inkomster  är  den  övervägande  delen  av  gäldenärens  totala  inkomst  utesluts  småföretagen 

vilket  utgör  ett  misslyckande  från  lagstiftarens  sida.88 Lagregelns  inriktning  medför  liten 

praktiskt betydelse och beviljade skuldsaneringar av näringsidkare är få om ens några alls.89 

81 Mellqvist, s. 75. 
82 Hellners och Mellqvist, s. 103.
83 Prop. 1995/96:5, s. 167. Se ovan 4.1 Den första skuldsaneringslagen.
84 Prop. 1995/96:5, s. 167.
85 Mellqvist, s. 75.
86 Se ovan 4.1 Den första skuldsaneringslagen.
87 Se ovan 4.1.1 Näringsidkarens inträde i skuldsaneringsinstitutet.
88 Mellqvist, s. 76.
89 Hellners och Mellqvist, s. 104.
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 5 Näringsidkarens utökade möjligheter till skuldsanering
Det här kapitlet syftar till att ge ökad förståelse för lagförslaget och vilka motiv som ligger 

bakom det. En kort genomgång av den bakomliggande utredningen och återgivande av vissa 

remissyttranden kommer även att ges.

 5.1 SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta

Utredaren Jan Ertsborn hade, bland annat, i uppgift att bedöma huruvida skuldsaneringslagen 

var  att  anse  som  en  lämplig  institution  för  reglering  av  näringsidkares  skuldsättning. 

Alternativet var att skapa ett annat regelverk för den situationen. Lagstiftaren ger den enskilda 

näringsidkaren ett  stort  skyddsvärde genom att  uttrycka att  ”för en näringsidkare som har 

ådragit sig en övermäktig skuldbörda kan det ur ett samhällsperspektiv vara av vikt att göra 

det möjligt för henne eller honom att snabbt komma ifrån denna situation så att hans eller 

hennes kreativitet åter kan komma samhället till handa.”90

Enligt  utredningens  bedömning  ska  dock  reglerna  kring  aktiva  näringsidkare  inte ändras 

eftersom det problematiserar handläggningen och skulle få liten praktisk betydelse.91 De hårda 

krav som föreligger för att en näringsidkare ska erhålla skuldsanering ska bibehållas enligt 

utredningen.92 För att råda bot på den långvariga skuldsättningen menar utredaren dock att 

skuldernas ålder inte ska ha någon betydelse vid prövningen av huruvida sanering ska beviljas 

eller inte. Gäldenären ska därmed kunna återhämta sig snabbare efter ekonomiska svårigheter. 

Dock kan det fortfarande vara avgörande vid skälighetsbedömningen eftersom om en gäldenär 

har varit skuldsatt under mycket lång tid ökar det möjligheten till sanering.93

 5.1.1 Varför den aktiva näringsidkaren inte ska ges möjlighet till 
skuldsanering

Utredaren menar att KFM skulle hamna i en besvärlig situation om skuldsanering medgavs 

aktiva näringsidkare, eftersom utredningen i så fall skulle bli alltför komplicerad.94 Myndig-

heten skulle få agera förvaltare och behöva ta ställning till, exempelvis, om egendom behöver 

avyttras,  och  även  fatta  andra  viktiga  företagsekonomiska  beslut.  Vidare  skulle  det  bli 

komplicerat att fastställa den betalningsplan som saneringen utgör eftersom verksamhetens 

90  SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s. 115.
91  SOU 2008:82, s. 16.
92  SksanL 5 §.
93  SOU 2008:82, s. 16-17.
94  Se ovan 4.1 Den första skuldsaneringslagen.
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inkomster  kan  vara  oregelbundna  och  otillförlitliga.  Det  kan  leda  till  omprövning  av 

saneringsbeslutet  om gäldenären  inte  kan  följa  planen.  Utredaren  menar  även  att  det  är 

problematiskt och orealistiskt att kommunen ska ge hjälp och stöd ”inför upprättandet av en 

ansökan  med  kraftiga  inslag  av  kommersiell  natur” samtidigt  som all  skuldsanering  ska 

behandlas lika. Utredningen ifrågasätter också lämpligheten i att det uppmuntras att en verk-

samhet som går med förlust ska fortsätta bedrivas för att skuldsanering ska få erhållas.95 

Det skulle även medföra konsekvenser för den skälighetsbedömning som ska göras och det 

blir svårt att göra en samlad bedömning av skulderna, varför det är tveksamt huruvida den 

aktiva näringsidkarens ansökan ens kommer beviljas.96  Är skulderna tvistiga kan också det 

försvåra  saneringsmöjligheten.  Den praktiska  situationen när  skuldsanering kan tänkas  bli 

aktuellt  (och  därmed  beviljat)  blir  när  den  aktiva  näringsidkaren  bedriver  en  välmående 

verksamhet med ett visst överskott. Utredaren ger exemplet när en person blivit sjuk, ådragit 

sig stora skulder, och till följd av detta behöver avveckla verksamheten. I andra situationer 

hade det istället  varit  motiverat att avveckla verksamheten  innan sanering påbörjades.  Det 

sätts  alltså  ett  slags  kvalitetskrav  på  verksamheten  vilket  minskar  tillämpningsområdet 

drastiskt.  Å  andra  sidan  är  ett  sådant  krav  nödvändigt  för  att  inte  en  snedvridning  av 

konkurrensen på marknaden ska uppstå. KFM kommer inte heller att genomföra en genom-

lysning av hur näringsidkaren bedriver sin rörelse.  Utredaren poängterar  att  den praktiska 

betydelsen blir mycket liten även om gäldenären skulle kunna beviljas skuldsanering med 

anledning av insolvensrekvisitet och skälighetskravet. Är insolvensrekvisitet uppfyllt enligt 

skuldsaneringsreglerna är det också uppfyllt enligt konkursreglerna varför en borgenär enkelt 

kan  ansöka  om  konkurs  och  sätta  saneringsförfarandet  ur  spel  i  enlighet  med 

SksanL 32 §, 1 st. Utredaren förutspår alltså att de ansökningar som kommer in till KFM av 

aktiva näringsidkare, antingen kommer avslås eller förfalla och  ”skuldsaneringsmöjligheten 

riskerar då bli ett slags missvisande papperskonstruktion”.97 

Nästa del som utredaren behandlar är alternativet att vidga möjligheterna till skuldsanering 

genom att lätta på de krav som föreligger på verksamhetens omfattning och dess beskaffenhet. 

Det vill säga att även mer omfattande verksamhet skulle få tillgång till sanering. Han menar 

dock att resultatet skulle bli detsamma som ovan diskuterat. Samma krav ska alltså, enligt 

SOU:n, kvarstå.98

95 SOU 2008:82, s. 118f.
96 Se ovan 2.1 Vad är skuldsanering? angående skälighetsbedömningen. 
97 SOU 2008:82, s. 119-120.
98  SOU 2008:82, s. 120f.
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 5.1.2 Betydelsen av skuldernas ålder
Trots att utredaren anser att aktiva näringsidkare inte hör hemma i skuldsaneringslagen var en 

av anledningarna till utredningen att också utreda hur näringsidkare snabbare kunde komma 

tillbaka in på marknaden efter, till exempel, en konkurs. Detta skulle kunna uppnås med hjälp 

av  att  kravet  på  skuldernas  ålder  och  överskuldsättningens  längd  lättas.  Vid  den 

skälighetsbedömning som ska göras behöver inte de här faktorerna särskilt beaktas. Föreligger 

dock, till exempel, en stor del äldre skulder får detta påverka beslutet i en positiv riktning. Det 

skulle skapa en mer realistisk syn på de faktorer som är avgörande för näringsidkaren. Har en 

näringsidkare bedrivit verksamhet som gått i konkurs, ska det tala för att skuldsanering ska få 

genomföras. Har verksamheten dock bedrivits oseriöst, ska det tala emot beviljande. Oseriös 

drift  kan  till  exempel  vara  försummad deklarationsskyldighet,  spekulativa  affärer,  fortsatt 

bedrivande av förlustbringande verksamhet etc. Genom att ge vissa faktorer mindre betydelse 

vid skälighetsbedömningen kan det öppna upp för en mer nyanserad helhetsbedömning, vilket 

kan ge goda effekter.99 

 5.2 Lagförslaget

Enligt regeringens proposition ska den nya skuldsaneringslagen (NSksanL) 4 § lyda enligt 

följande:100

(1  st)  Skuldsanering  får  beviljas  en  gäldenär  med hemvist  i  Sverige  som är  fysisk 
person, om

1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha 
förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och

2. det  är  skäligt  med  hänsyn  till  gäldenärens  personliga  och  ekonomiska 
förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.

(2 st) Den som är folkbokförd i Sverige ska vid tillämpningen av första stycket anses ha 
hemvist i Sverige. 

(3 st) Vid tillämpningen av första stycket 2  ska särskilt beaktas omständigheterna vid 
skuldernas tillkomst,  de  ansträngningar  gäldenären  har  gjort  för  att  fullgöra  sina 
förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av 
ärendet om skuldsanering.

(4st) Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska  
förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. 

Först och främst måste privatpersonen uppfylla kraven enligt NSksanL 4§ 1 st, 1-2p. Han ska 

både  vara  kvalificerat  insolvent  och  uppfylla  skälighetsrekvisitet.  Om  gäldenären  är 

näringsidkare kan verksamheten inkluderas i skuldsanering om dess ekonomiska förhållanden 

99  SOU 2008:82, s. 123-125.
100 Kursiverade delar är nya i förhållande till SksanL.
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är  enkla  att  utreda.  Att  själva  verksamheten  ska  uppfylla  insolvens-  och  skälighetskravet 

framgår inte ordgrant av lagtexten. Till skillnad från SksanL där näringsidkaren behandlas i en 

separat paragraf där det tydligt framkommer att utöver kraven i 4§ ska verksamheten uppfylla 

särskilda  villkor  har  det  med  NSksanL  försvunnit.  Kraven  förs  dock  över  även  på 

verksamheten eftersom skuldsanering av gäldenären görs i sin helhet, det vill säga såväl de 

ekonomiska förhållandena i privatlivet som i näringsverksamheten.

”Enkla  att  utreda”  ska  förstås  på  samma  sätt  som  ”enkel  beskaffenhet”  i  SksanL  5 §. 

Vanligtvis anses rörelser inom tjänstesektorn ha ekonomiska förhållanden som är enkla att 

utreda.  Varför  omfattningen inte  längre ska ha betydelse motiveras  med att  det  inte  finns 

någon automatisk koppling mellan omfattningen och huruvida utredningsunderlaget är enkelt 

eller  inte.  Avsikten  med att  verksamheten  ska  vara  lätt  att  bedöma är  att  skuldsanerings-

förfarandet ska ske snabbt och enkelt. Det är inte ett fungerande institut för mer komplicerade 

förhållanden. Vad som menas med enkel beskaffenhet har redan behandlats.101

Vad  gäller  skuldernas  ålder  föreslås  att  en  ändring  ska  göras  i  SksanL 4 §, 3 st  och  att 

skuldernas ålder inte längre särskilt ska beaktas. Det har tidigare varit  en avgörande del i 

skälighetsbedömningen  för  om skuldsanering  ska  beviljas.  Avsikten  är  dock,  såsom även 

diskuterats i SOU:n, inte att betydelsen helt ska bortses ifrån. Det ska framförallt ses som ett 

förtydligande att, trots att skulderna är relativt nya, skuldsanering ska kunna ske. Finns det till  

stor del äldre skulder kan det fortfarande tala för att  sanering ska ske. Samtidigt ska nya 

skulder beaktas och om gäldenären fortsatt skuldsätta sig utan skäl där för. I praktiken kan det 

vara av stor betydelse hur och varför skulderna har kommit till. Regeringen poängterar i sitt 

förslag  att  enskilda  näringsidkare  står  personligt  ansvariga  för  sin  verksamhets  skulder. 

Samma  gäller  även  när  han  gått  i  borgen  för  (aktie)bolagets  skulder  som  sedan  blir 

överväldigande. Går verksamheten i konkurs ska gäldenären inom rimlig tid ges möjlighet till 

skuldsanering. Därför anser regeringen att det är motiverat att ingen särskild hänsyn ska tas 

till skuldernas ålder. Varför det har förelegat ett krav på skuldernas ålder (vanligtvis äldre än 

tre-fyra år) har varit att gäldenären först på egen hand ska ha försökt ordna upp sina skulder.102 

Den tanken fungerar dock inte lika väl när gäldenären är en näringsidkare, även om ett visst 

generellt krav torde föreligga.103 

101 Prop. 2010/11:31, s. 15, s. 23. Se ovan 4.2 Dagens skuldsaneringslag.
102 Se ovan 2.1 Vad är skuldsanering?
103 Prop. 2010/11:31, s. 16, s. 23.
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 5.2.1 Skälen till regeringens lagförslag

Syftet  med  ändringen  är  att  näringsidkaren  ska  ha  bättre  förutsättningar  till  att  fortsätta 

bedriva  verksamhet  och att  det  även ska bli  enklare  att  återuppbygga verksamheten efter 

ekonomiska svårigheter. NSksanL ska fortfarande vara exklusiv för fysiska personer medan 

juridiska personer är  hänvisade till  andra insolvensrättsliga lagar  såsom LFR och KonkL. 

Regeringen anser att det är av avgörande vikt att öka entreprenörskapet för att därmed också 

öka sysselsättningen och välfärden. Enligt en granskning, som OECD104 gjorde 2007, kan 

detta underlättas genom att minska riskerna som medföljer när någon väljer att driva företag, 

till  exempel  riskerna  för  insolvens.  Enligt  utredningen  ansågs  dagens  skuldreglerings-

möjligheter  vara alltför  restriktiva både för aktiva näringsidkare,  som för sådana som vill 

starta nytt. Genom att en näringsidkare ges en snabb möjlighet till skuldavskrivning kan den 

snabbt komma tillbaka och starta nytt företag. Att han redan drivit ett företag ger bara ökade 

chanser  till  en god tillväxt  för  det  nystartade.  Detta  kan vidare skapa fler  arbetstillfällen. 

Gäldenären  ska  kunna  hantera  de  löpande  kostnaderna  i  verksamheten  även  under 

skuldsaneringen varför han ska få medel för att betala av från skuldsaneringen undantagna 

fordringar.105

Regeringen vill även jämställa näringsidkarens behov av skuldreglering med andra fysiska 

personers behov. De begränsningar som idag finns i SksanL, alltså att endast näringsidkare 

som har sin största del av inkomsten från annat håll omfattas, anser regeringen vara orimliga. 

Eftersom en näringsidkare, i praktiken, kan hamna i en lika dålig ekonomisk situation som 

den vanliga löntagaren bör den också ges samma förutsättningar att ta sig ur den. Istället blir 

näringsidkaren  idag  tvingad  att  på  obestämd tid  betala  av  sina skulder  alternativt  avsluta 

verksamheten  för  att  få  lov  att  göra  skuldsanering.  Regeringen poängterar  att  det  inte  är 

tillfredsställande att personer vars försörjningsförhållanden och skuldsättning är snarlika inte 

behandlas likadant. 

 5.2.2 Skuldsanering i förhållande till andra skuldregleringsinstitut
I  lagförslaget  diskuteras  hur  skuldsanering  för  näringsidkare  förhåller  sig  till  företags-

rekonstruktion och konkurs. Eftersom villkoren för dem kan vara uppfyllda samtidigt krävs att 

ett  urval  görs.  Först  ska  återigen  sägas  att  konkurs  är  det  överordnade  institutet.  En 

bedömning ska göras av vad borgenärerna och gäldenären har mest att vinna på i det specifika 

fallet.  Lagstiftningen  ska  dock inte  hindra  att  skuldsanering  görs istället  för  ett  konkurs-

104 Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.
105 Prop. 2010/11:31, s. 10, s. 14, s. 22. Jfr ovan 3.2.2 Under rekonstruktionen.
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förfarande om borgenärerna accepterar det. Är det inte heller fråga om några större tillgångar 

finns  det  ingen  anledning  för  borgenärerna  att  föredra  konkurs.106 Därför  är  det,  enligt 

regeringen, inte mer än rimligt att möjligheten till  sanering för näringsidkare ska ges.  Vid 

diskussion angående möjligheten för näringsidkaren att nyttja  företagsrekonstruktion menar 

regeringen att det blir problematiskt när skulderna inte härrör sig från verksamheten utan från 

andra orsaker, varför skuldsanering skulle lämpa sig bättre.107 

 5.2.3 Propositionens svar på SOU:ns kritik
De praktiska problem som utredningen belyser är att en näringsidkare, på grund av risken för 

oregelbunden inkomst, antingen får svårt att följa betalningsplanen eller får ett överskott som 

kan leda till att saneringsbeslutet upphävs eller ändras.108 Regeringen menar att problemet kan 

lösas  genom att  KFM sätter  ett  avbetalningsbelopp för  kortare  perioder  vilket  sedan  kan 

ändras.  Näringsidkaren  skulle  därmed  bli  mindre  känslig  för  sådana  inkomstvariationer. 

Vidare  ställer  sig  utredningen  tveksam  till  att  KFM  måste  fatta  beslut  angående  vilken 

egendom som ska behållas alternativt avyttras. Lagförslaget hävdar dock att KFM redan gör 

detta med anledning av verkställighet av utsökningsbalkens regler. Dessa regler ska också 

vara  vägledande  vid  skuldsanering.  Det  ska  även  antas  att  all  egendom som har  kunnat 

avyttras redan har gjort det, varför något problem här inte torde uppstå.109 

För att näringsidkaren ska ha en praktisk möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet under 

skuldsaneringens gång tillåts att vissa fordringar inte tas med i saneringsförfarandet. På det 

viset  kan  gäldenären  hantera  de  löpande  driftkostnaderna  som  verksamheten  kräver. 

Lagförslaget  menar  vidare  att  lagändringen  inte  medför  någon  snedvriden  konkurrens 

eftersom det inte kommer ske någon ändring vad gäller betalningsplanens längd (fem år). Det 

ska  precis  som för  fysiska  personer  vara  fråga  om en  skälighetsbedömning  innan  skuld-

sanering beviljas.110 

 5.2.4 Konsekvenser av ändringarna

I lagförslaget görs en bedömning av vilka  konsekvenser och kostnader som lagändringarna 

kan förväntas medföra. Regeringen anser att när en aktiv näringsidkare beviljas skuldsanering 

kan borgenärernas intäkter förväntas öka i förhållande till om en konkurs istället hade legat 

för handen. Betydelsen av att skuldernas ålder inte längre är en avgörande faktor kan minska 

106 Söker en borgenär konkurs så förfaller skuldsaneringsförfarandet. 
107 Prop. 2010/11:31, s. 11-12.
108 Se ovan 5.1.1 Varför den aktiva näringsidkaren inte ska ges möjlighet till skuldsanering.
109 Prop. 2010/11:31, s. 13.
110 Prop. 2010/11:31, s. 13-15.
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deras intäkter. Kan  ett tidigt beslut om sanering göras, kan det medföra fler samarbetsvilliga 

borgenärer  och det  utanförskap som annars  har  setts  hos  överskuldsatta  kan minska.  Den 

passivitet som råder kan, genom en smidigare ekonomisk rehabilitering, bytas ut mot en ökad 

entreprenörsanda och vilja att åter bli självförsörjande. Därmed ökar också hans förmåga att 

betala av mer på sina skulder. Regeringen förväntar sig att ansökningarna kommer att öka 

under det första året och att det kan tänkas ge ökade kostnader för KFM och Skatteverket.  

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  anser  att  lagändringen  kan  kräva  ”olika  kompetens-

höjande åtgärder”. Mot detta påpekar regeringen att avsikten inte är att öppna upp för fall där 

de ekonomiska förhållandena är komplicerade.  Till  viss del kan det även tänkas ge ökade 

administrationskostnader för borgenärerna.111

 5.3 Remissvar

De olika remissinstanserna har överlag en positiv  inställning till  att  näringsidkaren ska få 

utökade möjligheter till skuldsanering. Det är dock några som ifrågasätter förslaget varav två 

avstyrker det.112 Svenskt Näringsliv välkomnar ökade förutsättningar för näringsidkaren att 

bedriva verksamhet men poängterar att det är LFR som ska tillämpas när det är fråga om 

näringsidkare. Föreligger inte någon överlevnadsförmåga ska det medföra konkurs.113 ”Staten 

ska inte genom lagstiftning bidra till att insolventa företag drivs vidare, med de risker det 

innebär inte minst för borgenärer.”114 Svenskt Näringsliv betonar att  nya lagregler inte får 

medföra  snedvridning  av  konkurrensen,  försämrad  betalningsmoral  eller  att  risker  för  att 

missbruka regler  ökar.  Det  kritiserar  att  regeringen inte  tagit  ställning  till  de konkurrens-

rättsliga effekter som kan tänkas uppstå. Även om ett avvägande har gjorts och att gynnande 

av småföretagandet tycks väga tyngst måste detta vara ett medvetet val.115 

Även tingsrätten i Lund avstyrker lagförslaget med anledning av att det kan skapa problem 

när lagstiftaren försöker göra skuldsaneringslagen tillämplig för företagare med anledning av 

näringspolitiska  syften.  Tingsrätten  ifrågasätter  också  avgränsningen,  som  reglerar  vilka 

näringsidkare som ska anses falla in under lagen, som är för otydlig för att vara tillämplig.116 

Hovrätten  över  Skåne  och  Blekinge  anser  att  frågan  behöver  utredas  vidare,  främst  med 

anledning av svårigheterna som uppstår när KFM ska utreda hur mycket tillgångar gäldenären 

111 Prop. 2010/11:31, s. 20f.
112 Prop. 2010/11: 31, s. 9.
113 Svenskt Näringsliv, Remissyttrande Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till 

skuldsanering, 2010-04-15, s. 1f.
114 Svenskt Näringsliv, s. 2.
115 Svenskt Näringsliv, s. 2-3.
116 Lunds tingsrätt, Remissyttrande till promemoria Bättre möjlighet till skuldsanering, 2010-04-30, s.1-2.
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har som kan fördelas mellan borgenärerna, eftersom gäldenärens inkomst kan vara mycket 

varierande och därmed svår att fastställa. Risken för omprövning blir därmed stor. HovR har 

förståelse för att en näringsidkare kan hamna i en likadan situation som privatpersoner och 

anser det vara orimligt att de ska behandlas olika.117

117 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Yttrande över promemoria med utkast till Lagrådsremiss avseende bl.a. 
ändringar i skuldsaneringslagen, s. 1-2.
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 6 Samhälle och ekonomi
Lagförslagets motiv till varför näringsidkaren ska ges möjlighet till skuldsanering har tidigare 

redogjorts för. Vilka de bakomliggande, mer långsiktiga, motiven är kan framstå som mer 

oklart. Jag ska i den här delen kort redogöra för hur det svenska samhället och dess ekonomi 

är uppbyggt. Jag kommer även att tala om vad tillväxt innebär och hur det uppnås för att ge en 

ökad förståelse för de långsiktiga ekonomiska målen i stort. Slutligen kommer detta kopplas 

till juridiken genom att redogöra för den rättsekonomiska aspekten.

 6.1 Samhället och dess marknadsekonomi 

För att nyttan av ett  beslut ska maximeras krävs det att  de bakomliggande besluten fattas 

rationellt.  Såväl  den  rationella  människan  som  nationalekonomen  gör  sina  val  med 

målsättning att det inte ska kosta mer än vad det smakar. Ett tydligt exempel är en marknad 

där hård konkurrens råder. Det tvingar företagen att fatta beslut som gör att de är så kostnads-

effektiva som möjligt. I värsta fall uppkommer förlust och de tvingas ta steget tillbaka från 

marknaden.118

Marknadsekonomi som Sverige, likväl övriga liknande industriländer, tillämpar tar sig form 

genom att (privatägda) företag självständigt konkurrerar med varandra.119 Det är tillgång och 

efterfrågan som styr beslutsfattandet för de olika aktörerna på marknaden. Samtidigt finns det 

en motvikt i form av den offentliga sektor som reglerar frågor angående miljö-, arbets-, och 

konsumenträtt etc.120 De kan ses som rättsliga ramar som till viss del begränsar företagarnas 

handlingsfrihet. Därför finns det skäl att kalla dagens system för en blandekonomi. De friheter 

som karaktäriserar  marknadsekonomin är  bland andra:  näringsfriheten,  konkurrensfriheten, 

konsumtionsfriheten, avtalsfriheten och associationsfriheten. De regler som sätts upp utgör 

framförallt begränsningar av dessa. Hur långtgående dessa regler ska vara blir avhängigt det 

sociala  och  politiska  läge  som  råder.121 Råder  det  till  exempel  hög  arbetslöshet  kan  det 

motivera  offentliga  ingrepp  för  att  öka  sysselsättningsgraden.  Detsamma  gäller  när  det 

föreligger särintressen från olika grupper i samhället som staten tillgodoser genom att sätta in 

nya ”spelregler”.122

118 Klas Eklund, Vår ekonomi, En introduktion till samhällsekonomin, 12:e uppl, Norstedts, 2010, Stockholm. 
s. 31, 33, 59.

119 Privatkapitalism, Eklund, s. 120 f. 
120 Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, 2:a uppl, Norstedts Juridik, 2009, Stockholm, s. 16.
121 Ulf Bernitz, Svensk marknadsrätt, 3:e uppl. Juristförlaget, 1991, Stockholm, s. 2 f. 
122 Eklund, s. 114. 
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 6.1.1 Insolvensinstitutens inverkan på samhällsekonomin
Ovan,  under  3.3,  diskuterade  jag  hur  samhället  är  en  relevant  faktor  i  bedömningen  av 

huruvida ett  företag bör sättas  i  konkurs eller  få hjälp att  återhämta sig.  Jag vill  återigen 

påpeka detta samband fast i omvänd betydelse. Det är insolvensinstitut såsom konkurs som 

”städar undan” verksamheter från marknaden som inte är tillräckligt konkurrenskraftiga. Det 

är en essentiell del av marknadsekonomin och en förutsättning för att en effektiv konkurrens 

ska upprätthållas. Avvecklingen av verksamheter måste alltid ske under ordnade former där 

rättssäkerhet råder. Marknadsekonomin förutsätter att avvecklingen sker smidigt och det ska 

inte heller kosta samhället mer än nödvändigt. Det gynnar givetvis borgenärerna som önskar 

så  stor  utdelning  som möjligt.  Det  ger  även  uttryck  i  kreditgivning  och  finansiering  på 

marknaden.  Avvecklingsregler,  såsom de  i  KonkL,  ger  incitament  till  hur  företagaren  ska 

bedriva  verksamheten  och  på  vilka  villkor.  Mellqvist  menar  att  ”samhället  /.../  har  ett 

berättigat krav på att olönsamma verksamheter avvecklas på ett förutsebart sätt och att olika 

intressen därvid kan beaktas.”123 Företagsrekonstruktionens roll i marknadsekonomin är lika 

relevant som konkursens och dessa förfaranden inträffar lika ofta som ett nytt företag träder in 

på marknaden.124 

 6.1.2 Tillväxt

Ökad tillväxt innebär ökad BNP per capita vilket ger konsekvensen förhöjd standard för både 

privat och offentlig del. För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt krävs att det har en god 

tillväxt kombinerat med väl gjorda investeringar.  Tillväxt skapas långsiktigt genom att olika 

produktionsfaktorer, såsom arbete och kapital, ökar. Även när produktiviteten, i sig, ökar ger 

detta upphov till tillväxt.125 Det kan ske med hjälp av investeringar. Arbetsfaktorn ökar genom 

att befolkningen och därmed arbetstimmarna ökar. Det finns flera olika incitament som får 

företagare att sträva efter att uppnå detta. Bland annat är företagsklimatet av stor vikt. Det vill  

säga, det måste vara något eftersträvansvärt att investera i och att driva företag. Därför anses 

det vara av vikt att entreprenörer får utrymme att experimentera och expandera med sina idéer 

och nytänkande.126 Samtidigt måste det finnas incitament för företagen att hela tiden sträva 

efter  att  öka  produktiviteten,  till  exempel  hård  konkurrens.127 Det  är  bland  annat  genom 

lagstiftning  som tillväxten  främjas.  Det  var  också  så industrialismen uppkom; kapitalism, 

123 Mellqvist, Obestånd, s. 64.
124 Regeringskansliet, Justitiedepartemenet, Näringsdepartementet, Ds 2003:60, Omstart, Ett seminarium om de 

samhällsekonomiska aspekterna på företagskonkurser och rekonstruktioner av företag, Stockholm, Mats 
Emthém, s.15.

125 Eklund, s. 137, 140 f.
126 Något som dock gör att administration och ekonomi kan bli lidande. Ds 2003:60, Leif Ståhlberg, s. 9.
127 Eklund, s. 142. Se mer nedan, 7 Konkurrens.
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näringsfrihet, fri handel etc. Rättssäkerhet och tillit utgör grundbultar i samhället.128 Idag är en 

av  de  viktigaste  förutsättningarna  för  att  tillväxten  ska  öka  att  det  finns  en  stark 

attraktionskraft för att marknaden ska kunna locka till sig de investeringar och den arbetskraft 

som behövs. Det är ofta starkt sammankopplat med att länderna är ”öppna för fri handel och 

internationella  kapitalflöden” och  att  det  finns  en  stor  flexibilitet  gentemot  snabba 

förändringar.129 Det här kan även kallas incitamentstruktur, det vill säga att olika drivkrafter 

påverkar individers och företags beslutsfattanden och överväganden. 

 6.1.3 Ett rättsekonomiskt perspektiv

Även om det är tydligt att juridiken kan ge ekonomiska konsekvenser kan det till viss del vara 

svårt  att  förstå sambandet.  Genom att  hålla  ett  rättsekonomiskt perspektiv kan förståelsen 

dock  öka.  Med  rättsekonomi  kan  kort  förstås  den  juridiska  synvinkeln  på  hur  välstånd 

kommer till.  En rättsekonom menar att lagstiftaren alltid bör sträva efter vad som är mest 

ekonomiskt  effektivt.  Med hjälp av ett  juridiskt betraktelsesätt  kan man bedöma huruvida 

samhällets resurser används på ett optimalt sätt.130 

Ekonomi  och  dess  maximering  är  starkt  sammankopplad  med  konkurrens  och  att  den 

upprätthålls  på ett  bra sätt.  För att  en dynamisk effektivitet  ska råda på marknaden krävs 

vidare en löpande tillkomst av nya produkter och tjänster och att marknadsaktörer vågar satsa 

på nytänkande och nyskapande. Konkurrens beror alltså inte endast på lägsta pris utan även på 

innovativa  produkter.  Incitamenten  som driver  entreprenörer  riskerar  att  försvinna  när  till 

exempel monopol råder och utvecklingen stagnerar.131 Om, till exempel, en producent har ett 

sådant inflytande (oftast vid monopolsituationer) på marknadsvillkoren såsom möjligheter att 

höja priserna eller minska produktionen ger detta effekter även i stort.132 Marknadsinflytande 

kan dock ta sig uttryck även i form av kvalitet och service. Det sagda bör tas fasta på vid 

bedömningen av huruvida konkurrensproblem föreligger och hur aktörernas möjligheter att 

agera ser ut samt huruvida de missgynnar marknadens effektivitet och konkurrens. En perfekt 

konkurrens innebär att såväl inträde till som utträde ur marknaden ska vara fri. Det är även en 

fråga om riskfördelning, den som lider minst av att bära risken ska också göra det, oftast den 

som försäkrat sig mot risken ifråga.133 

128 Även kallat socialt kapital. 
129 Eklund, s. 142 f.
130 Christian Dahlman, Marcus Glader, David Reidhav, Rättsekonomi En introduktion, 2004, Studentlitteratur, 

Lund, s. 9 f., s. 146.
131 Dahlman, s. 150. 
132 Dahlman, s. 146.
133 Dahlman, s. 129, s. 143, s. 154.
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 7 Konkurrens
Konkurrensrätt sammankopplas främst med monopol, karteller och dominerande ställningar, 

vilka snedvrider konkurrensen. I den här uppsatsen kommer inte specifika regler hittas som 

lagförslaget strider mot men det kan ändock ha snedvridande effekter i konkurrenshänseende. 

Jag  kommer  i  det  här  avsnittet  att  visa  på  grundläggande  principer  och  syften  med 

konkurrensrätten och hur en effektiv konkurrens fungerar. 

 7.1 En fri och effektiv konkurrens

I Sverige råder en hård konkurrens på de flesta marknader. Konkurrens visar sig genom att  

näringsidkarna tävlar om kunderna på en marknad. För att tävlingen ska skötas snyggt, finns 

diverse  regler,  det  vill  säga  konkurrensrätten.  Konkurrensrätten  syftar  till  att  skapa  och 

bibehålla en balans på marknaden samtidigt som marknaden ska vara så effektiv som möjligt. 

Syftet är främst samhällsekonomiskt orienterat.  Genom att  upprätthålla en fungerande och 

effektiv konkurrens uppnås det skyddsintresset. Nästa skyddsintresse är konsumentkollektivet 

och konkurrerande näringsidkare.  Konkurrensrätten är till  för att  skydda slutkonsumenten. 

Samtidigt  som  konsumenterna  ska  skyddas  från  att  tvingas  betala  överpriser  ska 

konkurrensåtgärder som håller nya aktörer utanför marknaden motarbetas.134

För  att  fri  konkurrens  ska  föreligga  på  en  marknad  måste  ett  par  förutsättningar  vara 

uppfyllda: ett bra informationsflöde mellan marknadsaktörerna och ett tillräckligt stort antal 

aktörer  på marknaden.  Även köparens  subjektiva uppfattning av  hur  marknaden ser  ut  är 

relevant. Det  ska  vidare  inte  finnas  några  regleringar  eller  avtal  som  håller  tillbaka 

marknaden. Det perfekta stadiet av fri konkurrens uppnås i praktiken nästan aldrig, men det 

viktiga är att den inte är bunden till starkare konkurrensbegränsande faktorer på marknaden. 

Istället  är  det  en  effektiv  konkurrens  på  marknaden  som blir  eftersträvansvärd  där  både 

aktuella och potentiella aktörer får betydelse.135 Översatt till en ekonomisk synvinkel ska den 

effektiva marknaden medföra lägre priser, större utbud av varor och tjänster och en bättre 

resursallokering.136 Det  är  genom  effektiv  konkurrens  som  samhället  gynnas  som  mest. 

Marknadsaktörerna ska kunna komma och gå på marknaden med likadana villkor.137 

Marknadsrätten och de ramregler som finns därav har till syfte att ”säkerhetsställa en effektiv 

och tillbörlig konkurrens mellan företagen på marknaden och skydda konsumenterna genom 

134 Per Jonas Nordell, Marknadsrätten En introduktion, 4:e uppl., Norstedts Juridik, 2008, Stockholm, s. 23-25.
135 Bernitz, s. 50f.
136 Anders Kjellström, Marknadsekonomins rättsliga reglering, Studentlitteratur, 2000, Lund, s. 73.
137 Nordell, s. 23.
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samhälleliga åtgärder”.138 

 7.2 Konkurrenslagen

Konkurrenslagen  (KL)  har  förvisso  ingen  betydelse  i  förhållande  till  den  situation som 

behandlas i den här uppsatsen  men den konkretiserar ändock vilka de primära syftena med 

konkurrens är. Dagens konkurrenslag har sina rötter i EU-rätten. Även om konkurrensrätten 

för den gemensamma marknaden och för den nationella är två skilda system har Sverige valt 

att följa det EU-rättsliga konkurrenssystemet bland annat för att underlätta för näringslivet 

samt  för  att  underlätta  relationerna  mellan  de  två  systemen/nivåerna.139 Syftena  med  de 

europeiska konkurrensreglerna är inte endast att reglera företagens uppträdande på marknaden 

utan det finns även bakomliggande politiska och ekonomiska mål.140 

KL tillämpas på de företag som finns på marknaden. Definitionen av företag ges i KL 1 kap 5 

§ som uppger att med företag avses ”en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av 

ekonomisk eller kommersiell natur”. Det föreligger inte något krav på att företaget ska ha ett 

vinstsyfte.141 Begreppet företag kan alltså likställas med begreppet näringsidkare vilket vidare 

får innebörden att även fysiska personer såsom enskild näringsidkare kan regleras av  KL:s 

regler. Även potentiella företag kan tänkas falla in under lagen vilket visar på att begreppet 

företagare ska ges en vid tolkning enligt KL.142

KL har till syfte att främja en effektiv konkurrens som är önskvärd ur en allmän synpunkt.143 

Lagen ger alltså uttryck för de, ovannämnda, syftena med effektiv konkurrens. Det som ska 

styra  lagtillämpningen  är  effektivitetsskäl  och  andra  pragmatiska  överväganden. 

Departementschefen uttalar i förarbetena att den effektiva konkurrensen ska vara sådan att 

”den driver utvecklingen i den riktning, som på längre sikt kan förmodas innebära det bästa 

utnyttjandet av samhällets resurser”. Dock ska KL inte användas i resurssamordnande syfte.144 

Det primära  skyddsintresset  som lagen har  är  alltså  det  samhällsekonomiska. Den grund-

läggande uppfattningen är att det måste föreligga dynamik och tillväxt i  ekonomin för att 

kunna  uppnå  en  effektiv  konkurrens.145 Att  det  inte  är  fri,  utan  effektiv,  konkurrens  som 

138 Bernitz, Svensk marknadsrätt, s. 3. 
139 Nordell, s. 19.
140 Leif Gustafsson, Jacob Westin, Svensk konkurrensrätt, 3:e uppl, Norstedts Juridik, 2010, Stockholm, s. 20.
141 Kenny Carlsson, Erik Söderlind, Magnus Ulriksson, Konkurrenslagen En kommentar, Norstedts Gula 

Bibliotek, 1999, Stockholm, s.43.
142 Gustafsson, s. 36f, s. 39.
143 KL 1 kap 1 §. Se mer ovan 6 Samhälle och ekonomi.
144 Bernitz, Svensk marknadsrätt, s. 33f. 
145 Se ovan, 6.1.2 Tillväxt.
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eftersträvas reflekterar att syftet inte är konkurrens i sig, utan att skydda konsumenten.146 

 7.2.1 Konkurrenslagen i förhållande till annan lagstiftning

Riksdagen  beslutar  ibland, med  hjälp  av  lag,  att  offentliga  regleringar  som  gynnar  det 

allmänna intresset ska få finnas även om de medför konkurrensbegränsningar. Det kan till 

exempel vara fråga om att företagen blir rättsligt förpliktade att agera på ett speciellt sätt. 

Beroende  på  hur  dessa  konkurrensbegränsande  regler  kommit  till  och  hur  de  uttrycks, 

påverkar de alltså konkurrenslagen. Om det inte direkt framkommer av lag att den sätter KL 

ur  spel  ska  den  ändock  göra  det  om  det  är  en  ofrånkomlig  följd  av  den  nya  lagen.147 

Förarbetena framhöll att ”konkurrensbegränsande avtal eller avtalsvillkor som inte ger uttryck 

för den fria partsviljan, utan är en direkt och avsedd effekt av lagstiftning eller en ofrånkomlig 

följd av denna, kan således inte angripas med stöd av konkurrenslagen.”148 

146 Carlsson, s. 29.
147 Gustafsson, s. 43.
148 Regeringens proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m., s. 67.
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 8 Analys 
Analysen kommer inledningsvis bestå av en diskussion beträffande näringsidkarens skydds-

värde utifrån lagförslagets synvinkel och hur samhället och dess ekonomi faktiskt påverkas. 

Det första steget i analysen blir att ta ställning till huruvida NSksanL fyller något syfte med 

föreslagna ändringar. För det första är frågan huruvida småföretagaren har det skyddsvärde 

som regeringen vill framhålla. För det andra är frågan ifall en ny skuldsaneringslag verkligen 

hjälper den enskilda näringsidkaren. Det vill säga huruvida den får någon praktisk betydelse. 

Därefter  kommer  en  reflektion  över  varför  lagstiftaren  har  valt  att  omarbeta 

skuldsaneringsinstitutet.  Nästa  del  består  av  att  diskutera  lagförslaget  i  förhållande  till 

företagsrekonstruktion  och  konkurs.  Härefter  behandlas  huruvida  lagförslaget  kommer 

medföra någon konkurrensbegränsning. Slutligen kommer en de lege ferenda-diskussion att 

hållas.

 8.1 Näringsidkarens skyddsvärde

Lagförslagets  syn  på  den  enskilda  näringsidkaren  är  tydlig.  Han  har  en  essentiell  roll  i 

samhället  och på marknaden. Synen överensstämmer med den generella samhällsbild som 

finns av entreprenören. Till att börja med är han i samma ställning som de privatpersoner som 

redan  har  möjlighet  till  skuldsanering,  varför  de  inte  borde  behandlas  olika.149 När 

verksamhetens ekonomi är starkt sammankopplad med den privata borde skuldsanering ske 

för  hela  den  ekonomiska  situationen,  vilket  skulle  underlätta  och  förenkla  förfarandet. 

Regeringen  menade  vidare  att  om  näringsidkaren  skulle  få  hjälp  att  hålla  sig  kvar  på 

marknaden skulle det öka sysselsättningen och välfärden.150 Även den generella  samhälls-

ekonomiska  synen  på  den  enskilda  näringsidkaren  är  positiv.  Han  ska  uppmuntras  i  sitt 

idétänkande och ges möjligheter att utvecklas. Att entreprenörer med nya idéer och produkter 

kan komma in på marknaden är även essentiellt för att upprätthålla en effektiv konkurrens. 

Entreprenören kan även ges s.k. starta-eget-bidrag vilket kan ge den stimulans som entre-

prenörer  kan  behöva  för  att  kunna  förvalta  sina  affärsidéer.  Det  har  dock  påpekats  att 

arbetslösa kan utnyttja bidraget istället.151 Att uppmuntra den enskilda näringsidkaren är en del 

av att sträva efter ökad tillväxt.152 Att entreprenören inte själv kan finansiera sin idé ska, enligt 

lagförslaget, inte nödvändigtvis hindra verksamhetens fortsatta existens.

149 Se ovan 5.2.1 Skälen till regeringens lagförslag. Se även mer nedan 8.3.1 Kopplingen till privatpersonen.
150 Se ovan 5.2.1 Skälen till regeringens lagförslag.
151 Se ovan 6 Samhälle och ekonomi. 
152 Se ovan 6.1.2 Tillväxt.
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Det är viktigt att ha i åtanke att majoriteten av alla företag och verksamheter på marknaden 

har  vuxit  sig  större  utifrån  en  idé.  Därför  är  det  motiverat  att  vårda  nya  idéer  och  alla 

verksamheter, stora som små, borde därför ges ett  skyddsvärde.  Det är dock oklart  varför 

vissa ska ges ett större skyddsvärde än andra och var den gränsen ska dras. Det är irrationellt 

att  låta  överskuldsatta  verksamheter  som  bromsar  upp  handeln  få  vara  kvar.  Än  mer 

irrationellt  framstår  det  som  när  endast  ett  fåtal  av  de  skuldsatta  företagen  får  den  här 

möjligheten. Vid en jämförelse med de företag som är insolventa som istället blir tvungna att 

gå i konkurs har den lilla företagaren en stor fördel. Dessa företag har förvisso i teorin haft 

möjlighet  till  företagsrekonstruktion  men  inte  reagerat  tillräckligt  tidigt. Fördelen  tar  sig 

uttryck genom att de inte behöver genomgå en konkurs för att  sedan försöka ta sig in på 

marknaden igen. Istället kan de, som marknaden annars skulle rengjort sig från, genom en 

skuldsanering hålla sig kvar på marknaden.

Utifrån  regeringens  synvinkel  verkar  det  endast  finnas  positiva  aspekter  av  att  genom 

skuldsanering hjälpa småföretagaren att hålla sig kvar alternativt  smidigare ta sig tillbaka ut 

på  marknaden.  Det  finns en  rättspolitisk  agenda  bakom lagförslaget  som ska  verka  upp-

muntrande för entreprenörerna. Generellt sett är samhället, författare, praktiker och även en 

del av remissinstanserna positivt inställda till att uppmuntra entreprenörskap genom att utöka 

skuldsaneringsmöjligheterna.153 Mot bakgrund av  både  utredningens  motstånd och remiss-

instansers  skepsis  anser  jag  dock  att  lagförslaget  borde  närmare  behandlat  de 

konkurrensmässiga effekterna. Utan att  förta betydelsen av entreprenörens roll  i  samhället 

måste regeringen väga in andra intressen innan en sådan här öppning ges. Det torde krävas en 

mer djupgående samhällsekonomisk analys innan ett ingripande i den effektiva marknaden 

görs. Att endast ha sett till skyddsvärdet och i såpass stor mån ignorerat andra aspekter, och 

framför allt andra intressen, framstår en aning naivt och godtyckligt. Det liknar ett ”till varje 

pris”-resonemang där småföretagaren utgör en så viktig och självklar del av marknaden och 

samhället att den måste finnas kvar utan att någon reflektion gjorts över varför och vad det 

egentligen kostar. Det ska som sagt inte kosta mer än vad det smakar. Småföretagaren har en 

viktig del i samhällets utveckling och för upprätthållandet av en effektiv konkurrens varför det 

kan  anses  vara  motiverat  att  den  ska  ges  ett  större  skyddsvärde  än  större,  väletablerade, 

företag. Frågan är dock om skuldsaneringslagen är rätt medel för att öka detta skyddsvärde.

 8.1.1 Samhällets förtroende
I  rättsfall  och  litteratur  läggs  vikt  vid  att  samhällets  förtroende  för  skuldsanering  måste 

153 Se ovan 5.3 Remissvar.
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upprätthållas varför skuldsanering vid tillfällen inte medgivits.154 Att ta hänsyn till något så 

ospecifikt  som  samhällets  förtroende  kan  kanske  framstå  som  lite  diffust  utan  att  ha 

konkretiserat vad det består av. Förutom konsumenterna är det marknadsaktörerna, det vill 

säga gäldenärens konkurrenter och borgenärer, som utgör det samhälle vars förtroende bör 

upprätthållas.  En  borgenär  har  rätt  till  betalning,  en  rätt  som dock  kan  inskränkas  med 

anledning av till exempel skuldsanering av gäldenären. Inskränks dock rätten till betalning 

utan något fullgott motiv kan detta hämma marknaden. Kreditgivare vill inte låna till företag 

och andra marknadsaktörer vill inte handla. Incitamenten som driver en effektiv konkurrens 

försvinner. Därmed ska inte aspekten samhällets förtroende förbises som något vagt motiv. 

Frågan är hur viktigt det är att upprätthålla detta förtroende i förhållande till  vikten av att 

skydda  den  lilla  näringsidkaren.  I den  specifika  situationen  argumenteras  det  för  att  den 

allmänna samhällsuppfattningen ska vägas såpass tungt att den enskilde inte ska få hjälp. Till  

exempel har det av domstolen ansetts att den enskilde inte har gjort vad han borde för att hålla 

nere  skulderna  och  därför  inte  förtjänar sanering.  Frågan  är  hur  samhällets  förtroende 

påverkas av att småföretagarna, oavsett om de har varit oseriösa eller inte, får hjälp att hålla 

sig kvar på den marknad som de inte, genom vanlig konkurrens och egen styrka, kan hålla sig 

kvar på. 

Det är inte endast i förhållande till skuldsaneringsbeviljande som samhällsförtroendet ska tas 

hänsyn till. Redan på lagstiftningsnivå är det en relevant aspekt, oavsett lag. Det torde även 

vara minst lika viktigt att en effektiv och fri konkurrens upprätthålls. Beviljandet i sig är ju 

också en fråga om konkurrens. Att bevilja en gäldenär, som inte förtjänar det, skuldsanering 

kan ju även få konkurrensrättsliga effekter genom att oseriösa verksamheter tillåts vara kvar 

på marknaden. När konkurrensen begränsas genom till exempel monopol och karteller är det 

ofta uppenbart för alla inblandade aktörer. Att staten agerar mot detta är viktigt för att Sverige 

ska förbli en effektiv och lockande marknad för såväl inhemska som internationella aktörer. 

Det vill säga att också upprätthålla ett förtroende för samhället vi lever i. När en konkurrens-

begränsning inte är lika uppenbar som ett monopol är det än mer relevant att upprätthålla detta 

förtroende. Risken finns att lagstiftaren förlorar förtroendet om en lag särbehandlar en del av 

marknadsaktörerna. Om en lag får en konkurrensbegränsande effekt är det dock viktigt att 

lagstiftaren är tydlig med det, även om det bara föreligger en risk för det. Jämför med när en 

lag sätter KL ur spel. Även om det inte direkt framkommer av den nytillkomna lagen, är det 

enligt KL:s förarbeten acceptabelt när det är oundviklig effekt av lagen.155 NSksanL ger som 

154 NJA 2001 s 601.
155 Se ovan 7.2.1. Konkurrenslagen i förhållande till annan lagstiftning.
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sagt  ingen  effekt  i  förhållande  till  KL  men  däremot  strider  den  mot  de  övergripande 

konkurrensrättsliga principerna. Det går inte att utifrån KL:s förarbeten begära att regeringen i 

lagförslaget ska ta ställning till  lagens konkurrensbegränsande effekter.  Eftersom det finns 

risk för att NSksanL kan få konkurrensmässiga konsekvenser borde det ändock vara av stor 

vikt att förarbetena till lagen behandlar situationen.

 8.2 Praktisk betydelse
Det är för det första beklagligt att det inte i den nya lagtexten framgår mer tydligt vilka krav 

som läggs på näringsverksamheten för att den ska beviljas skuldsanering. Av ordalydelsen 

följer att det enda kravet skulle vara att verksamheten var enkel att utreda. Givetvis föreligger 

det även ett  insolvens- och skälighetsrekvisit  gentemot verksamheten och inte endast med 

tanke på gäldenärens privata ekonomi. Detta framgick desto tydligare i SksanL där närings-

idkaren behandlades i en separat paragraf (5 §) vilken hänvisade tillbaka till de generella vill-

koren som läggs på gäldenären (4 §).156 Det finns ingenting som tyder på att lagstiftaren haft 

för avsikt att med NSksanL ändra förutsättningarna i den bemärkelsen. 

Enligt KFM:s undersökning finns det ett stort antal enskilda näringsidkare som skulle kunna 

passa  för  skuldsanering.  Att  SksanL inte  fått  någon större  praktisk betydelse för  närings-

idkaren förklarades av att lagens ordalydelse medförde ett mycket snävt tillämpningsområde. 

Den stora skillnaden med NSksanL är främst att kravet på verksamhetens ringa omfattning 

har upphört och att ”enkel beskaffenhet” har ersatts med ”enkel att utreda”.157 KFM ska alltså, 

i ett första skede, bedöma huruvida verksamheten är enkel att bedöma. Motivet till kravet är 

att  skuldsanering ska ske snabbt och enkelt.  Vidare menar regeringen att  NSksanL inte är 

tillämpligt  på  mer  komplicerade  förhållanden.  Det  ska  poängteras  att  det  var  av  samma 

anledning som utredningen avrådde från att aktiva näringsidkare över huvud taget skulle ges 

möjlighet till skuldsanering. Utredaren menade att det i så fall skulle ställas ett slags kvalitets-

krav på verksamheten.158 Något som i och för sig är nödvändigt för att inte en snedvridning av 

konkurrensen ska uppstå. Något kvalitetskrav kommer dock inte till uttryck i lagtexten och i 

lagförslaget tas inte fasta på kritiken och det  klargörs inte  närmare hur bedömningen ska 

göras. En sådan närmare undersökning av verksamheten kommer dock inte att göras av KFM 

varför regelns praktiska betydelse minskar avsevärt, enligt utredaren.159 

156 Prop. 2005/06:124, s.75.
157 Se mer nedan 8.2.3 Enkel att utreda.
158 Se ovan 5.1.1 Varför den aktiva näringsidkaren inte ska ges möjlighet till skuldsanering.
159 Diskussionen fortsätter nedan i 8.6 De lege ferenda.
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 8.2.1 Insolvensrekvisitet
Vad gäller insolvensrekvisitet kommer jag nedan, i 8.4.1, att föra ett längre resonemang kring 

det i förhållande till motsvarande rekvisit i KonkL och LFR. Jag vill dock redan här beröra det 

rättsfall från 2010 som kan ha ytterligare inverkan på lagens praktiska betydelse och som tar 

sikte på insolvensrekvisitet.160 Gäldenären var förvisso i det här fallet en privatperson men 

fallet bör avspeglas i KFM:s framtida bedömningar av gäldenärens skuldsättning i fråga om 

privatpersoner lika väl som näringsidkare.  HD valde här ett  restriktivt  förhållningssätt  till 

SksanL:s  krav på att  gäldenären ”inte  kan antas  ha förmåga att  betala  sina skulder  inom 

överskådlig tid” varför skuldsanering inte medgavs.161 Oberoende av om en verksamhet är 

enkel  att  utreda kommer kravet på insolvens  kunna vara så hårt  att  skuldsanering blir  en 

omöjlig lösning för betalningssvårigheterna om näringsidkaren samtidigt vill fortsätta driva 

sin verksamhet. Den praktiska betydelsen kan ytterligare begränsas i och med det nytillkomna 

rättsfallet. 

 8.2.2 Skälighetsbedömningen
I skälighetsbedömningen ska KFM ta hänsyn till  hur skulderna har uppkommit etc.162 Det 

kommer  ge  uttryck  för  hur  seriös  företagaren  har  varit  i  sin  verksamhet,  varför  de  mest 

oseriösa och risktagande verksamheterna inte kommer att ges möjlighet till skuldsanering. Det 

är  dock en  svår  bedömning som KFM ställs  inför.  I  bedömningen  behöver  det  göras  en 

avvägning  av  hur  seriös  verksamheten  är  mot  att  upprätthålla  samhällets  förtroende. 

Regeringen  avfärdade  att  lagförslaget  skulle  behöva  medföra  några  kompetenshöjande 

åtgärder.163 Jag menar dock att det kommer krävas svåra avvägningar och beslutsfattanden av 

KFM  i  frågor  som  lagförslaget  inte  givit  någon  vägledning  i.164 Risken  finns  att  en 

entreprenörs okunskap om ekonomi misstas för att han inte är seriös. 

I skälighetsbedömningen ska inte längre  särskild hänsyn tas till  skuldernas ålder.  Det kan 

dock fortfarande ha betydelse vid bedömningen. Har till exempel näringsidkaren fortsatt att 

ådra sig skulder trots sin djupa skuldsättning kan det tala emot att gäldenären ska beviljas 

skuldsanering. Det ska vara smidigare och mer fortgående att kunna återhämta sig från sina 

skulder. Jag ställer mig dock tveksam till hur stor den praktiska skillnaden kommer att bli 

eftersom skuldernas ålder fortfarande får ges vikt. När bedömningen ska göras kommer KFM 

hålla sig till tidigare praxis varför bedömningen kommer fortsätta i samma riktning.

160 Målnr Ö 5389-09.
161 NSksanL 4 § 1 st 1 p.
162 NSksanL 4 § 3 st.
163 Se ovan 5.2.4 Konsekvenser av ändringarna.
164 Se vidare nedan 8.4.2 Ytterligare aspekter angående KFM:s kompetens.
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 8.2.3 Enkel att utreda
Det rekvisit som måste uppfyllas för att näringsidkare ska beviljas skuldsanering är att verk-

samheten är  enkel att utreda. Den praktiska betydelsen blir alltså även avhängig den gräns-

dragning  som  ska  göras.  Har  KFM  svårt  att  bedöma  vilka  näringsidkare  som  ska  få 

skuldsanering blir den praktiska betydelsen liten. Det var inga näringsidkare som medgavs 

skuldsanering enligt SksanL. Frågan är hur stor skillnad det blir av att kravet på omfattningen 

försvinner eftersom omfattningen, enligt min mening, i många fall kan vara kopplat till hur 

lätt verksamheten är att utreda. Är verksamheten av större omfattning föreligger vanligtvis 

även  mer  utestående  åtaganden,  förpliktelser  och  skulder  etc.  som  kan  komplicera  ut-

redningen.165 Det  borttagna  villkoret  avspeglar  sig  i  det  ändrade  varför  den  praktiska 

skillnaden mellan den nya  och den gamla  lagen riskerar  att  bli  mycket  liten. Även vissa 

remissyttranden har  poängterat  att  gränsdragningen kan bli  svår.166 Utredaren förutspår  att 

NSksanL blir en tandlös ”papperskonstruktion”.167 Skuldsaneringslagen riskerar alltså återigen 

att bli ett misslyckande i tillämpningshänseende.168

 8.2.4 Den praktiska betydelsen i förhållande till företags-
rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är det institut som blir aktuellt för företag och näringsidkare när inte 

NSksanL är tillämplig. Det är också den lag som blir tillämplig för de näringsverksamheter 

som inte är enkla att utreda om NSksanL lagfästs. Bakgrunden till lagförslaget var bland annat 

att det var företag som hamnade mellan stolarna när företagsrekonstruktion inte ansågs vara 

ett lämpligt institut och därmed istället var tvungna att vända sig till konkurs.169 Det kunde till 

exempel bero på att skulderna inte främst härrörde från själva verksamheten. Det är dock svårt 

att se någon större praktisk förändring i frågan. Att gäldenärens skulder härrörde från såväl 

verksamheten som från hans privata situation är förvisso en legitim anledning till att företags-

rekonstruktion inte  är en passande lösning.  Dock riskerar  en sådan blandad ekonomi inte 

heller vara enkel att utreda varför skuldsanering enligt NSksanL inte blir tillämplig. Problemet 

med att näringsidkaren ”hamnar mellan stolarna” torde därmed inte försvinna.

165 Jfr ovan 4.2 Dagens skuldsaneringslag.
166 Se ovan 5.3 Remissvar.
167 Se ovan 5.1.1 Varför den aktiva näringsidkaren inte ska ges möjlighet till skuldsanering. 
168 Se ovan 4.2 Dagens skuldsaneringslag.
169 4.1.1 Näringsidkarens inträde i skuldsaneringsinstitutet.
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 8.3 Vad har förändrats?
Jag har tidigare beskrivit hur skuldsanering har utvecklats från att den första lagen tillkom 

1994. Då fanns det över huvud taget inget utrymme för näringsidkaren inom skuldsanerings-

institutet. Vad är det som har förändrats som har gjort att lagstiftaren valt att öppna upp lagen 

för näringsidkaren? Har skyddsvärdet för entreprenören ökat? Med tanke på att motiven var 

av praktisk karaktär istället för att en avvägning gjordes gällande entreprenörens skyddsvärde, 

hittas  ingen  direkt  förklaring  till  utvecklingen.  Den  öppning  som  gjordes  i  lagen  1996, 

medförde en mycket liten praktisk betydelse och förändrades inte heller i och med SksanL 

som  kom  2006.  De  småföretagare  och  entreprenörer,  som  var  överskuldsatta  och  som 

lagstiftaren  eventuellt  hade  i  ursprunglig  åtanke,  kunde  fortfarande  inte  vända  sig  till 

skuldsanering. Anledningen till den här begränsningen var att verksamheten var tvungen att 

vara av ringa omfattning enligt lag. Enligt lagens förarbeten innebar det att verksamheten 

skulle  vara  liten  både  vad  gäller  nedlagd  tid  på  verksamheten  och  inbringad  inkomst. 

Mellqvist menar att det var ett misstag från lagstiftarens sida att regeln skulle blir så snäv som 

den blev.170 Detta tyder på, enligt mig, att NSksanL går i rätt riktning vad gäller lagstiftarens 

avsikt  med  hur  skuldsanering  ska  vara  tillämpligt  för  näringsidkaren  och  även  för  större 

verksamheter.  Men  samtidigt  står  det  klart  att  lagstiftaren  vill  undvika  att  göra 

skuldsaneringslagen till  ett krångligt institut.  Lagen ska inte innehålla komplicerade regler 

angående avvecklingsprocessen etc. Givetvis finns det uppenbara fördelar med att hålla en lag 

okomplicerad men det borde inte för lagstiftaren vara den primära anledningen till att välja en 

viss lösning. 

Lagen torde fortfarande inte heller ha till syfte att tillämpas på kommersiella situationer. Det 

gör dock att ”extraknäck” fortfarande bara är så långt som det går att gå vad gäller närings-

idkarens  möjlighet  till  skuldsanering.171 Tas  ett  steg  längre,  såsom lagstiftaren  gör  genom 

NSksanL, blir det fråga om en kommersiell situation.  Ska näringsverksamheten inkluderas i 

skuldsaneringen  tillsammans  med  den  privata  ekonomin  måste  kommersiella 

hänsynstaganden göras.  För  om verksamhetens  omfattning  inte  längre  blir  avgörande och 

verksamhetens  inkomst  tillåts  vara  den  huvudsakliga  för  gäldenären  närmar  vi  oss  en 

kommersiell situation. I och med att lagstiftaren inte är tydlig med huruvida de har avsikt att  

modifiera lagens syfte samtidigt som de öppnar upp för kommersiella situationer blir den nya 

lagen  motsägelsefull. Det  hade  varit  önskvärt  att  lagstiftaren  uttryckligen  behandlade  hur 

lagens  syfte  kan  komma  att  ändras.  Det  skulle  även  kunna  underlätta  för  KFM  i  deras 

170 Se ovan 4.2 Dagens skuldsaneringslag.
171 Se ovan 5.2.1 Skälen till regeringens lagförslag.
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bedömning som enligt mig kan komma att hämma den praktiska betydelsen.172 

Ursprungligen var även skuldernas härkomst av betydelse. Åtminstone vad gällde närings-

verksamheten.  Om  en  stor  del  av  skulderna  hade  sitt  ursprung  ur  näringsverksamheten 

motiverade det att verksamheten skulle avvecklas innan skuldsanering påbörjades. Däremot 

kunde skulder, som härrörde från en  tidigare verksamhet, starkt motivera att skuldsanering 

beviljades enligt den diskussion som rådde inför lagstiftandet av 1994 års lag.173 Om däremot 

verksamheten  bidrog  till  en  bättre  ekonomisk  situation  var  det  något  som talade  för  att 

verksamheten  skulle  inkluderas.174 Återigen  härrör  resonemanget  från  att  närings-

verksamheten är ett extraknäck vid sidan av en huvudsaklig inkomstkälla. Lagstiftaren var 

också obeveklig på att skuldsaneringsinstitutet skulle ha en privatekonomisk karaktär.175 Jag 

tror förvisso att lagstiftaren fortfarande har den avsikten även om det inte är lika starkt uttalat. 

Även om det inte ligger i skuldsaneringslagens syfte och ursprungliga idé tenderar den att 

genom NSksanL till viss del anta en kommersiell karaktär.176 Bland annat ges i lagförslaget 

inte  uttryck  för  att  näringsverksamheten  bör  avvecklas  i  ett  initialt  skede  inför  skuld-

saneringen.  Något  som utredaren  däremot  argumenterar  för,  precis  som tidigare  SksanL. 

Tvärtom strävar lagförslaget efter att på ett smidigt sätt hålla verksamheten vid liv medan 

skuldsaneringen pågår. Det krav som tidigare förelåg i SksanL att verksamheten bör bidra till 

gäldenärens ekonomiska stabilitet behöver framställas även i NSksanL. För någonstans måste 

gränsen dras och alla verksamheter kan omöjligt vara motiverade att hålla vid liv. 

 8.3.1 Kopplingen till privatpersonen
Lagstiftarens  likställande  av  näringsidkare  med  den vanliga  löntagaren  är  förvisso  rimlig 

eftersom den enskilda firmans ekonomi förmodligen alltid blandas med den privata. Dock har 

personen i fråga gjort ett aktivt val att starta en näringsverksamhet och ska därför, enligt min 

mening, inte heller behandlas som en privatperson i det hänseendet. Det kommer alltid att 

föreligga  en  risk  att  en  privatperson  inte  klarar  av  eller  förstår  hur  den  ska  hantera  sin 

ekonomiska situation, varför den borde erbjudas att få hjälp för att kunna fortsätta sitt liv 

under någorlunda drägliga förhållanden. Detta måste ske eftersom det inte finns något annat 

alternativ.  Kan däremot en verksamhet inte hantera sin ekonomiska situation kan närings-

verksamheten alltid avvecklas eller rekonstrueras om det är ett skäligt alternativ. Regeringen 

belyser att företagsrekonstruktion inte alltid är så lämpligt när inkomsterna inte kommer från 

172 Se ovan 8.2 Praktiska betydelse.
173 Se ovan, 4.1. Den första skuldsaneringslagen.
174 Se tex. NJA 2001 s 601.
175 Se ovan 4.1.1 Näringsidkarens inträde i skuldsaneringsinstitutet.
176 Se även ovan 5.2.1 Skälen till regeringens lagförslag.
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verksamheten vilket blir problematiskt. Jag menar dock att problemet närmast ligger i att det 

inte finns någon reglering eller hjälpmedel för den enskilda näringsidkaren som får den att 

hålla isär verksamhetens ekonomi från den privata. Det vill säga kunskap om ekonomi och 

administration.  En privatperson som bedriver en enskild firma kan säkert känna sig som en 

hybrid av de två i sitt vardagsliv och håller inte särskilt isär de ekonomiska förhållandena och 

därmed inte heller sin skuldsättning. Genom att,  med lag, erbjuda en lösning för hela den 

ekonomiska situationen leder det istället till ett uppmuntrande av ett sådant beteende vilket 

enligt mig inte är önskvärt. 

Det kan vara restriktioner i kapital, tid och förmåga som hindrar personer från att bilda ett  

bolag varför verksamheten förblir i form av en enskild firma. Andra gånger är det fråga om 

inkompetens eller okunskap som hindrar verksamheten från att utvecklas. Det är givetvis även 

fråga om situationer när de ekonomiska svårigheterna beror på till exempel sjukdom etc och 

att  skuldsanering  därmed  är  en  lämplig  lösning.  Det  är  dock  fortfarande  fråga  om  en 

näringsidkare och de bör inte behandlas annorlunda än de stora företagen och bör åläggas lika 

mycket ansvar för sina verksamheter. Jämför till exempel med avtalsrätten där alla närings-

idkare, oavsett storlek och form, i förhållande till konsumenter och konkurrenter, förväntas 

agera  som  en  sådan.  Entreprenörskapet  gynnas  inte  av  att  likställa  näringsidkaren  med 

privatpersonen bakom. 

Fördelen med att lagen även kan vara av kommersiell karaktär är att lagen blir mer flexibel 

och  mer  verklighetsanpassad.  Som  ovan  nämnt  upplever  nog  inte  gäldenären  en  större 

skillnad på de ekonomiska förhållandena beroende på ifall de härrör från verksamheten eller 

inte.  Att  skapa en gemensam sanering är  en enklare utväg ur gäldenärens  synvinkel.  Har 

entreprenören inte med sin verksamhet lyckats hålla isär ekonomin från den privata är det 

logiskt att hantera dem gemensamt även i ett skuldsaneringsförfarande. Ytterligare argument 

är att gäldenären som privatperson ofta gått i säkerhet för verksamheten eller satt personliga 

ägodelar i pant för att ”hjälpa” verksamheten. Frågan är hur mycket hänsyn borgenärerna tar 

till den aspekten. De vill ha betalt så snabbt som möjligt. Borgenärerna såsom leverantörer, 

lån- och kreditgivare torde inte heller se till det bästa för samhället och dess tillväxt i den 

bemärkelsen. Även om de, i det långa loppet, kan tjäna på att uppmuntra entreprenören anser 

de  troligtvis det vara ofördelaktigt att  acceptera en skuldsanering framför en konkurs. För 

även om det inte finns mycket tillgångar att hämta betalning ifrån kan de genom en konkurs 

garantera  sig  en  stor  del  betalning  för  skulderna  som  de  har  att  kräva  av  gäldenären. 

Skuldreglering med anledning av ett saneringsförfarande är också fördelat på fem år medan en 
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konkurs medför, jämförelsevis, en omedelbar betalning.

Lösningen ger visserligen en flexibilitet som tidigare saknades. Lagen medför en lösning på 

ett praktiskt problem. Det är också lagstiftarens viktigaste uppgift. Dock, anser jag, hade det 

varit lämpligt om lagstiftaren istället tog ett steg tillbaka för att se varför det är ett problem. 

Istället  för att  försöka rädda ett  sjunkande skepp vore det  bättre  att  förvalta  idéerna i  ett 

tidigare skede.

 8.3.2 Samhällsnyttan
Jag har inte haft till syfte med uppsatsen att ta reda på vilken lösning som är mest ekonomisk 

gynnsam för samhället i stort.  Det är ändock en viktig aspekt att ta hänsyn till.  Det finns  

ekonomiska  samhällsaspekter  som  talar  såväl  för  skuldsanering  som  konkurser  och 

företagsrekonstruktion. Att hjälpa mindre verksamheter att hålla sig kvar på marknaden kan 

ha  ekonomiska  fördelar  som  också  är  nödvändiga  för  att  bibehålla  tillväxten.  Lyckade 

företagsrekonstruktioner är ett utmärkt exempel på att verksamheter kan återhämta sig och 

behålla sin plats på marknaden. Tillåts entreprenören fortsätta driva sin idé kan verksamheten 

växa och därmed generera arbetstillfällen och ökad handel. Innovationskonkurrens är också 

en bidragande faktor för samhällsutvecklingen. Det är fråga om en önskad snöbollseffekt som 

alltså kan leda till mycket positivt som inte är att avfärda.

Det är dock tveksamt huruvida det är gynnsamt för samhället eller för den enskilde att upp-

muntra att  verksamheter ska fortsätta bedrivas trots djup skuldsättning.  Det förefaller  mer 

logiskt att,  såsom även utredaren menar, istället  först avveckla verksamheten innan skuld-

sanering påbörjas. SksanL, så som den ser ut idag, får faktiskt den effekten. Att avveckla en 

verksamhet  som  ett  första  steg  inför  en  persons  skuldsanering  borde  vara  ekonomiskt 

motiverat  ur  alla  inblandades  synvinkel.  Borgenärerna  får  mer,  och  snabbare,  betalt. 

Gäldenären kan återhämta sig från sin skuldsättning för att på nytt starta en verksamhet som 

förhoppningsvis blir mer vinstgivande och kan bidra till en effektiv konkurrens. Om NSksanL 

blir  gällande  kan  det  medföra  snedvridning  av  konkurrensen  eftersom  verksamheter  kan 

stanna kvar på marknaden och agera utan att ta hänsyn till de traditionella incitamenten för att  

undvika förlust som annars styr. Den incitamentstruktur som driver samhället framåt och får 

tillväxten  att  fortsätta,  riskerar  att  sättas  ur  spel.177 De  drivkrafter  som annars  ska  styra 

personers och företags beslutsfattande fungerar inte som de ska om konkurrensen försvagas. 

Så blir inte fallet om verksamheten först måste avvecklas. 

177 Se ovan 6.1.2 Tillväxt.
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Entreprenören beskrivs som idérik och är den som driver samhället framåt, vilket kan bidra 

till tillväxten. Som kan, och ska, förväntas av näringsidkaren, till skillnad från privatpersonen, 

är  också ett  mått  av affärsmässighet och företagsamhet.  Kan inte entreprenören få sin idé 

vinstdrivande inom en viss period torde den inte heller på lång sikt kunna bidra till tillväxten 

och  samhällets  välmående,  oberoende  av  hur  bra idén  är.  Regeringen  har  dock  ett  stort 

förtroende för entreprenörer och dess förmåga att förvalta sina idéer. Som ovan nämnt finns 

ett ”till varje pris”-resonemang till förmån för småföretagaren som verkar styra lagstiftningen. 

Jag anser att  det är  viktigt  att  entreprenören ges utrymme i  samhället  och uppmuntras att 

utveckla  idéer.  Att  han  riskerar  att  hamna  i  ekonomiska  svårigheter  bör  inte  verka 

avskräckande  och hindra  honom från  att  starta  verksamhet.  Detta  motiverar  också  varför 

regeringen väljer att modifiera just insolvensrätten till fördel för entreprenören. Speciellt med 

tanke  på  att  verksamhetens  ekonomi  är  starkt  sammankopplad  med  den  privata  blir 

skuldsanering ett lämpligt alternativ. Lösningen är välmotiverad och tanken att hjälpen ska 

medföra ökad tillväxt och utveckling är god. Risken finns dock att den hjälp som ges till  

skuldsatta  entreprenörer  bekostas  av att  entreprenörer  med nya  idéer  inte  tillåts  utrymme. 

Hade  kraft  istället  lagts  på  att  hjälpa  verksamheter  att  komma  in  och  hålla  sig  kvar  på 

marknaden i  ett  tidigare skede än innan verksamheten får  ekonomiska problem hade nog 

samhället  och  dess  utveckling  tjänat  än  mer  på  det.  Samtidigt  talas  det  om  samhällets 

förtroende för skuldsaneringsinstitutet vilket måste upprätthållas. Samhället gynnas dock inte 

av att förväntningarna på entreprenören sänks.

 8.4 I förhållande till företagsrekonstruktion och konkurs

Skuldsanering framstår som lite av en joker i obeståndsfamiljen och frågan är hur bra det är 

som alternativ för näringsidkaren i förhållande till konkurs och företagsrekonstruktion. Hur 

ska en företagare veta vilken utväg som är lämpligast mellan konkurs, företagsrekonstruktion 

och skuldsanering? Näringsidkarens skyddsvärde är minst lika stort inom ramen för LFR och 

en  konkurs  är  en,  av  borgenärerna,  accepterad  och  önskad  utväg.  Men  även  här  vägs 

samhällets  och  borgenärernas  intressen  in.  Om  nu  en  näringsidkare  befinner  sig  i  den 

positionen  att  han  kan  välja  skuldsanering  lika  väl  som företagsrekonstruktion  alternativt 

konkurs, hur bör han i så fall resonera och vilket alternativ är mest gynnsamt ur gäldenärens 

synvinkel?
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 8.4.1 Insolvent, illikvid eller både och?
Att näringsverksamheter och privatpersoner kan hamna i betalningssvårigheter är oundvikligt 

varför även insolvensrätten är en nödvändig del av samhället och lagregleringen. Beroende på 

hur svårt  skuldsatt  den fysiska respektive juridiska personen är  erbjuder  lagstiftaren olika 

lösningar på problemen. Det är också just graden av skuldsättning som bestämmer vilken typ 

av lösning som blir aktuell. Alla tre institut tar sikte på att ge borgenärerna så god utdelning 

som möjligt. Dock tar skuldsanering och företagsrekonstruktion även sikte på att hjälpa gälde-

nären att återhämta sig från en ekonomisk svacka utan att avveckla verksamheten i fråga. En 

näringsidkare kan, om det endast är fråga om illikviditet, ansöka om företagsrekonstruktion. 

Är betalningsoförmågan mer långtgående ska verksamheten helt avvecklas och KonkL sätts i 

spel. För en privatperson som inte kan lösa sina skulder inom en överskådlig tid (kvalificerad 

insolvens)  blir  skuldsanering  vanligtvis  aktuellt.  För  en  fysisk  person  som  bedriver 

näringsverksamhet blir, i och med NSksanL, alla tre alternativ aktuella. NSksanL tar sikte på 

två situationer: skuldsanering för den aktiva näringsidkaren för att ge möjlighet till fortsatt 

drift av verksamheten respektive skuldsanering av verksamheten för att smidigt kunna komma 

ut  på  marknaden  igen.  Den  förstnämnda  situationen  är  närmast  att  likna  vid  företags-

rekonstruktion och den andra vid konkurs. 

NSksanL tar sikte på en situation som inte tidigare är reglerad. En situation där en närings-

idkare, som inte anses kunna betala av sina skulder inom en överskådlig tid, ska få hjälp att 

hålla sig kvar på marknaden. Det blir, enligt min mening, fråga om en hybrid av företags-

rekonstruktion  och  konkurs.  Även  om  verksamheten  är  kvalificerat  insolvent  anses  det 

föreligga någon typ av överlevnadsförmåga eller så anses det att syftet med att hålla igång 

driften  kommer  att  uppfyllas.178 Det  kan  här  inte  bli  aktuellt  med  företagsrekonstruktion 

eftersom  gäldenären  är  för  svårt  skuldsatt,  trots  att  han  fortfarande  kan  ha  en  bärande 

affärsidé. Konkurs är, för en insolvent verksamhet, ett passande institut men anses vara ett för 

omständligt  och  dyrt  tillvägagångssätt  för  den  lilla  näringsidkaren.  Samtidigt  anser  lag-

stiftaren att en verksamhet som bygger på en bra affärsidé inte ska gå om intet med anledning 

av dålig ekonomi varför avveckling enligt KonkL inte anses passande. 

Den lilla företagaren som inte har uppfyllt kraven för företagsrekonstruktion kan undslippa att 

försättas i  konkurs  på  grund  av  sitt  obestånd  genom  att  påvisa  att  det  är  fråga  om  en 

tillräckligt liten verksamhet som är ”enkel att utreda”. I så fall kan möjligheten skuldsanering 

ges  och  företagaren  blir  därmed  inte  tvungen  att  avveckla  sin  verksamhet. Detta  är  en 

178 Jfr LFR.

46(55)



möjlighet som den större företagaren, som har en mer komplicerad verksamhet, inte ges. Det 

bör dock ge incitament till företagaren att ha ordning på sin (dåliga) ekonomi eller att försöka 

”förenkla” sin verksamhet innan han ansöker om skuldsanering för att öka sina chanser. Det 

torde finnas en praktisk möjlighet att förenkla sin verksamhet. Något som även kan sägas 

redan vara ett krav. Har gäldenären försökt att hantera sin situation själv ska det ju tala för 

skuldsanering.

LFR och KonkL skulle, enligt mig, kunna täcka  de scenarion som behöver täckas. Lagarna 

erbjuder lösningar för verksamheter som är på obestånd såväl som för de verksamheter som 

har  tillfälliga  betalningssvårigheter  vilket  gör  NSksanL  närmast  överflödig.  LFR:s 

tillämpningsområde begränsas dock något med anledning av illikviditetskravet. Även om den 

ekonomiska situationen inte ser ljus ut kan det vid en företagsekonomisk analys ändock finnas 

en överlevnadsförmåga, och konkurs kan undvikas.

 8.4.2 Ytterligare aspekter
Den absoluta fördelen med skuldsanering torde vara att efter att saneringen är avslutad är 

gäldenären  helt  fri  från  sina  skulder  och  har  goda  möjligheter  att  bedriva  verksamheten 

vidare.  Vid konkurs förblir  däremot privatpersonen betalningsansvarig för de skulder  som 

finns kvar även efter att konkursen har avslutats. När det är fråga om juridiska personer är så 

kallade bekvämlighetskonkurser ett smidigt sätt att komma ifrån sina skulder och börja på 

nytt. Konkurs är dock inte en bra utväg om näringsidkaren har gått i personlig borgen för 

företagets skulder eller om det är en enskild firma som har ekonomiska svårigheter. Det bör i 

så  fall  vara  en  smidigare  lösning  att  genom skuldsanering  reglera  hela  den  ekonomiska 

situationen på en gång.

Som  tidigare  nämnt  blir  för vissa  näringsidkare  varken  skuldsanering  och  företags-

rekonstruktion  ett  lämpligt  alternativ.  Företagsrekonstruktion  blir  svårtillämpligt  när  verk-

samhetens  ekonomi  är  blandad  med  gäldenärens  privata  och  det  blir  svårt  att  bedöma 

huruvida näringsidkaren har en tillräckligt god möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten. 

Konkurs  och  företagsrekonstruktion  är  desto  vanligare  än  skuldsanering  och  en  del  av 

näringslivet varför borgenärerna kan känna sig tryggare med de alternativen. Skuldsanering 

har förvisso potential att också bli en del av näringslivet men det är inte något som verkar 

föreligga i dagsläget. Borgenärerna har också möjlighet att inverka på betalningsplanen med 

rekonstruktionsinstitutet.  De kan bilda  en  kommitté  för  att  samråda med rekonstruktören. 

Någon motsvarande möjlighet har de inte i fråga om sanering förutom den rätt de har att uttala 
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sig  angående  betalningsplanen.  Även  gäldenären  är  mer  skyddad  under  en  företags-

rekonstruktion och kan inte direkt försättas i konkurs om en borgenär skulle ansöka om en 

sådan. 

Skuldsanering är vidare det enda institut som formellt förutsätter gäldenärens aktiva val. Ett 

aktivt val som måste göras vid rätt tidpunkt i förhållande till den ekonomiska situationen för  

att saneringen ska fungera. Företagsrekonstruktion och konkurs kan beslutas med anledning 

av borgenärernas ansökan, något som kan vara överraskande för gäldenären. Det ska dock 

poängteras att konkurs är överordnat skuldsanering vilket gör att ett konkursbeslut kan bryta 

en sanering. En borgenär kan ansöka om konkurs om han inte är nöjd med den betalningsplan 

som tagits  fram  i  och  med  saneringen.  Dock  kan  det  faktum att  gäldenären  ansökt  om 

skuldsanering, och visar en vilja att ordna upp sina skulder, lugna borgenärerna. Det är en 

förutsättning  att  borgenärerna  accepterar  betalningsplanen.  Däremot  torde  borgenären  ofta 

tjäna på att verksamheten istället avvecklas. 

Både konkursförvaltaren  och  företagsrekonstruktören  förväntas  ha  kompetensen  att  kunna 

bedöma hur konkursen ska förlöpa respektive göra en affärsmässig bedömning av företaget. 

Deras kompetens framkommer tydligt av respektive lagar.  I skuldsaneringsscenariot är det 

KFM  som  ska  göra  bedömningen  huruvida  verksamheten  är  enkel  att  utreda  eller  inte 

tillsammans med de generella bedömningarna enligt 4 §.  I förlängningen ska den bedöma 

huruvida verksamheten har någon bärande affärsidé och fatta andra affärsmässiga beslut. Det 

är  dock KFM:s syfte  att  bevaka borgenärernas  intresse av  att  få  betalt.  Detta  är  även en 

essentiell faktor vid upprätthållandet av samhällets förtroende, där rätten att få motprestation 

för  sina  åtaganden  (borgenärernas  rätt  till  betalning)  är  grundläggande.  I  lagförslaget 

argumenterar regeringen för att KFM ”är vana vid att göra liknande bedömningar i och med 

utmätningar”.179 Men  när  en  gäldenär  har  en  god  affärsidé  men  inte  kunnat  hantera  sin 

ekonomi på ett lämpligt sätt torde det vara mer lämpligt att få hjälp av en rekonstruktör för att 

bygga upp en hållbar verksamhet. Annars kan det inte vara samhällsgynnande att hålla kvar en 

verksamhet som ändå inte kommer överleva i slutändan. Dock finns det inget i NSksanL som 

ger uttryck för att KFM ska bistå med hjälp till gäldenären på annat sätt än ekonomiskt. Har 

gäldenären  en  övertygelse  om  att  verksamheten  kan  och  bör  överleva  borde  det  vara 

lämpligare att söka sig mot företagsrekonstruktion. Problemet med företagsrekonstruktion är 

dock som bekant att verksamheten ofta är för djupt skuldsatt för att rekonstruktion ska bli ett 

lämpligt alternativ. Av störst nytta för samhället torde vara att näringsidkare lär sig att, i ett 

179 Se ovan 5.2.3 Lagförslagets bemötande av SOU:n.
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tidigt skede, reagera på varningssignaler såsom bristande likviditet. En gäldenär måste också 

övertyga borgenärerna om att det det är värt att hålla ut tills bättre tider kommer. 

 8.5 Konkurrens

Om  den  mindre  näringsidkaren  drar  fördel  av  att  göra  en  skuldsanering  istället  för  att 

rekonstruera verksamheten kan det skapa en konkurrensmässig snedvridning i förhållande till 

de företag som inte har den möjligheten. Småföretagaren kommer förvisso aldrig att vara den 

aktör  på marknaden som kommer  att  få  såpass  stora  fördelar  eller  styrkor  att  de kan ut-

manövrera andra, större, aktörer på marknaden. Att skuldsanering är ett väldigt mycket bättre 

institut för hantering av betalningssvårigheter än företagsrekonstruktion och konkurs, vilket 

därmed  skulle  medföra  snedvridning,  är  inte  heller  korrekt.  Som  ovan  diskuterats  är 

skuldsanering nödvändigtvis  inte  den bästa  lösningen för  näringsidkaren utan det  är  flera 

aspekter som måste vägas in för att veta vilket institut som är mest lämpligt i det enskilda 

fallet.  Snedvridningen  ligger  i  att  den  effektiva  konkurrensen  påverkas  genom  att  verk-

samheter håller sig kvar på marknaden fast de inte borde. De verksamheter som ges tillgång 

till skuldsanering placeras i en särställning i förhållande till andra näringsidkare.

En effektiv konkurrens är en balans mellan att de starkaste överlever och att de starkaste inte 

ska  utmanövrera  de  svagaste.  Likväl  är  en  effektiv  marknad  självrengörande  och  de 

verksamheter som inte lyckas hålla sig kvar på en marknad där effektiv konkurrens råder 

försvinner. Är näringsidkaren inte tillräckligt produktiv och vinstdrivande ska den inte heller 

vara kvar på marknaden. Givetvis kan det även bero på att själva idén inte är tillräckligt bra. 

Det här är inte något som konkurrensrätten tar sikte på. Den reglerar främst hur företag tar sig 

in på marknaden. Men insolvensrätten är dock en essentiell beståndsdel för att en effektiv 

konkurrens ska kunna upprätthållas. 

Genom främst skälighetsbedömningen rensas oseriösa verksamheter bort från möjligheten till 

skuldsanering. En näringsidkare som har tagit för stora risker och fortsatt att ådra sig skulder 

trots sin skuldsättning ska enligt lag inte beviljas skuldsanering. Det motiveras, bland annat, 

med att  institutet  ska behålla  samhällets  förtroende.  Som ovan sagt  medför  skuldsanering 

fullständig friskrivning från skulderna varför det är ett lockande institut för gäldenären att 

söka sig till.  Samtidigt kan det ge honom incitament  att  ta större risker  i  sin verksamhet  

eftersom han nu ges  en  annan  utväg  ur  skulderna.  Även  detta  kan  skapa  snedvridning  i 

konkurrensen samtidigt som det kan minska effektiviten på marknaden. Om det föreligger ett 

skyddsnät som fångar upp honom på ett relativt smidigt och billigt sätt kan det ge incitament 
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till företagaren att ta större, ogenomtänkta, risker. Jämför till exempel med det starta-eget-

bidrag  som ges  dem som vill  starta  en  verksamhet  men som inte  har  tillräckligt  kapital. 

Bidraget  har  utnyttjats  även  av  arbetslösa  och  då  inte  på  grund  av  en  drivande 

entreprenörsanda.180 Även om det inte är fråga om ett medvetet risktagande kan NSksanL, 

precis som bidraget, locka personer att starta verksamhet utan större kunskap om ekonomi, 

vilket  minskar  överlevnadschanserna.  Innan dess hinner  verksamheten råda på marknaden 

under villkor som inte övriga verksamheter ges och kan därför sätta låga priser och rubba den 

balans  som  annars  råder  på  marknaden.  Idag  förekommer  en  liknande  situation  där 

verksamheter sätter det i system att ta ut låga priser för att vara konkurrensmässigt starka. När 

sedan insolvensen infinner sig försätts verksamheten i konkurs och det är endast löner som 

betalas  ut.  Snabbt  kan  näringsidkaren  bilda  ny  firma  och  upprepa  proceduren.  Samma 

situation  kan  dock  inte  uppkomma  med  anledning  av  skuldsanering  för  näringsidkare 

eftersom sanering  tar  fem år.  Det  kommer  dock  alltid  att  finnas  en  skara  personer  som 

försöker utnyttja lagar och bidrag. Situationen belyser även hur lätt konkurrensen kan rubbas 

genom att utrymme för utnyttjande av ett insolvensförfarande ges.

 8.6 De lege ferenda
Med anledning av ovanstående diskussioner anser jag att lagstiftaren behöver ta ställning till 

huruvida  en  verksamhet  bör  avvecklas  i  och  med  en  skuldsanering  eller  inte.  Kravet  på 

insolvens läggs ju inte endast på privatpersonen utan på hela hans sammanlagda ekonomiska 

situation, det vill säga den privata såväl som verksamhetens. Finns det ett krav på insolvens 

för att skuldsanering ska beviljas föreligger därmed inte heller någon överlevnadsförmåga för 

verksamheten. Att det därmed inte finns ett krav på att verksamheten ska avvecklas verkar 

ologiskt. Har lagstiftaren valt att ha ett rekvisit som är avhängigt den ekonomiska situationen 

måste  regeln också vara avpassad efter  de verksamheter  som faktiskt  uppfyller  rekvisitet. 

Även om motiven till lagförslaget är både att näringsidkaren ska ha möjlighet att fortsätta 

driva  verksamheten  lika  väl  som att  underlätta  för  näringsidkaren  att  komma  tillbaks  på 

marknaden blir NSksanL otillräcklig i dess föreslagna utformning. För att NSksanL ska få en 

praktisk betydelse hade det krävts att lagstiftaren, för näringsidkaren, lade in ett krav på att 

rörelsen har en bärande affärsidé. Det krav att verksamheten ska vara enkel att utreda ger inte 

uttryck för ett sådant rekvisit. Å andra sidan är en bedömning av huruvida en affärsidé är bra 

eller inte väldigt svår. Vid en jämförelse med LFR föreligger det för det första ett krav på 

illikviditet, och inte insolvens, samt en typ av krav på överlevnadschans i form av uttrycket 

180 Se ovan 2.4 Finns det ett behov av skuldsanering för näringsidkare?
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”...anledning  att  anta  att  syftet  med  företagsrekonstruktionen  kan  uppnås”.181 Varför 

regeringen inte ålägger en liknande förutsättning för skuldsanering på näringsidkare som vill 

fortsätta bedriva sin verksamhet är oklart.  Möjligtvis är det lagstiftarens förhoppning om att 

hålla  lagen okomplicerad som spökar. Även utredaren diskuterar  relevansen av en typ av 

kvalitetskrav på verksamheten men han menar vidare ett den praktiska betydelsen fallerar i 

och med ett  sådant krav.  Det stämmer förvisso med anledning av NSksanL:s ordalydelse. 

Vidare behövs en reglering kring hur KFM ska bedöma verksamheten.182

Genom  att  i  NSksanL  ha  en  sådan  förutsättning  försvinner  den  hybrid  av  företags-

rekonstruktion  och konkurs  som annars  kommer  att  föreligga.  Istället  skulle  en möjlighet 

skapas för den lilla verksamheten att genomgå en smidig och anpassad insolvenslösning som 

inte skiljer sig i förutsättningarna från de övriga lösningarna. Det skulle dock medföra att 

KFM får ta på sig rollen som konkursförvaltare alternativt företagsrekonstruktör. Som sades i 

lagförslaget fattar  KFM redan sådana beslut. I  ett  tidigt skede måste hur som helst  KFM 

bedöma huruvida det är fråga om en verksamhet som har någon överlevnadsförmåga eller om 

den ska avvecklas som ett första skede av skuldsaneringsförfarandet. 

181 LFR 1:6, 2 st.
182 Jfr företagsrekonstruktörens bedömning av en affärsverksamhet. 
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 9 Slutsats
Jag är medveten om att de slutsatser som läggs fram kommer framstå som spekulativa. Det är 

dock oundvikligt. För det första har uppsatsens syfte varit just detta, att försöka förutspå ett 

lagförslags eventuella konsekvenser. Vidare har jag, i analysen ovan, fastställt att NSksanL:s 

praktiska betydelse kommer, precis som SksanL, bli mycket begränsad. Det beror främst på 

att skuldsanering fortfarande är ett fientligt institut för näringsidkare. Om näringsidkare, efter 

att  ha klarat  de svårhanterliga kraven,  beviljas skuldsanering,  finns det  flera  faktorer som 

hindrar att saneringen sedan kommer att fullföljas. För det första kan en borgenär genom att 

ansöka om konkurs för  gäldenären avsluta  saneringen när  som helst.  Vidare kan närings-

idkaren, med anledning av verksamhetens instabila inkomst, bli utsatt för omprövning under 

saneringens  gång.  För  de  näringsidkare  där  företagsrekonstruktion  inte  lämpade  sig  torde 

situationen inte förändras avsevärt. 

Jag har även diskuterat huruvida KFM kommer att få en svår uppgift framför sig att bedöma 

huruvida alla rekvisit är uppfyllda eller inte. Det är framtiden som får utvisa hur detta kommer 

att gå. Risken finns dock att de gäldenärer som får avslag inte kommer att ifrågasätta KFM:s 

bedömning  utan  kommer  att  försättas  i  konkurs  med  anledning  av  borgenärernas 

påtryckningar. Generellt sett anser jag dock att det är ett steg i rätt riktning att lätta på kraven. 

Bland annat  genom att  ta  bort  det  särskilda kravet  på skuldernas  ålder  och att  kravet  på 

verksamhetens omfattning försvinner.  På så vis  kan ett  mer flexibelt  förhållningssätt  växa 

fram  och  skuldsanering  kan  bli  ett  mer  populärt  och  ändamålsenligt  institut.  Även  om 

institutet inte är särskilt lättillgängligt för näringsidkaren än har den potential att bli det. Bara 

genom att  stadga att  eventuella konkursansökningar förklarades vilande under en sanering 

hade kunnat göra stor skillnad för den praktiska betydelsen. 

 9.1 En konkurrensbegränsning 
Bortsett  från  den  praktiska  betydelsen  menar  jag  att  skuldsanering  av  näringsidkare  kan 

komma att,  i  förhållande till  företagsrekonstruktion och konkurs,  medföra  en konkurrens-

mässig begränsning. Utan att strida mot konkurrensrättsliga regler kommer lagen ge inverkan 

på den effektiva konkurrensen och marknadsbalansen. Oberoende av hur verksamheter har 

blivit insolventa måste de av samhället och staten behandlas lika. Klarar en person inte av att 

omvandla en idé till något vinstgivande bör verksamheten läggas ned. Om staten går in och 

hjälper  verksamheten  att  hålla  sig  kvar  på  marknaden  sätter  det  konkurrenskrafterna  i 

rubbning.  De  företag  som  har  lyckats  få  sin  idé  att  växa  kan  inte  längre  genom  sin 
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konkurrenskraft slå ut sina konkurrenter. Vidare kan de verksamheter, som är tillräckligt enkla 

att  utreda och kvalificerar sig för skuldsanering, ta större risker och agera mer oförsiktigt 

eftersom de inte har de vanliga konkurrensincitamenten som annars råder på marknaden.

 9.2 Bör NSksanL träda i kraft?
Analysen har genomsyrats av min skepsis till entreprenörens skyddsvärde. Jag anser dock att 

entreprenörskap  absolut  ska  uppmuntras  och  att  det  är  idéer  och  nytänkande  som  driver 

samhället framåt och ökar tillväxten. Skepsisen grundar sig främst i att lagstiftaren väljer ett 

insolvensinstitut som ett sätt att hjälpa den lilla verksamheten. Jag anser att de lösningar som, 

redan idag, finns duger även om de borde kunna göras mer flexibla och anpassningsbara efter 

storlek och omfattning på verksamheterna i fråga. Det klingar falskt att staten ska hjälpa en 

icke lönsam verksamhet att hålla sig kvar på marknaden som den genom ”vanlig” konkurrens 

inte, på egen hand, hade klarat av. Däremot kan, allt som oftast, små verksamheter behöva 

hjälp att i ett initialt skede ta sig in på marknaden, genom till exempel starta-eget-bidrag. 

Hjälp hade även kunnat erbjudas i andra bemärkelser än finansiella. Genom att öka entre-

prenörens kunskap om administration och ekonomi hade dennes chanser kunnat öka för en 

god etablering och en starkare konkurrenskraft. Även om jag anser att privatpersonen tydligt 

ska hållas isär från verksamheten måste det hållas klart att det är just en privatperson som 

finns bakom idéerna och att denne inte nödvändigtvis har någon större kunskap kring hur 

ekonomi och administration bör skötas.  Allt för att hjälpa näringsidkaren att ta sig in på en 

marknad. Den motsatta situationen, att staten hjälper verksamheten att hålla sig kvar, anser jag 

alltså vara oskälig. När det är fråga om företagsrekonstruktion förutsätts att verksamheten har 

en överlevnadsförmåga vilket inte NSksanL förutsätter. Hade regeringen på ett utförligt vis i 

lagförslaget tagit ställning till att lagen kan komma att få den här effekten hade det varit en 

annan sak. När lagförslaget bygger på att den lilla näringsidkarens skyddsvärde är såpass högt 

utan att sätta det i relation till något är det inte tillräckligt för att, genom lag, erbjuda en sådan 

här lösning. Lyckas inte entreprenören med att hålla sin idé vid liv bör det inte vara statens 

jobb att hjälpa gäldenären med det heller. Jag anser därmed att NSksanL inte bör träda i kraft.

Jag förde, i analysen, en kort diskussion kring hur lagen borde se ut. Om nu skuldsanering ska 

öppnas ytterligare för näringsidkaren anser jag att NSksanL såsom den nu är skriven, inte 

erbjuder  det  på  ett  lämpligt  sätt.  För  att  lagen  ska  få  praktisk  betydelse  och  inte  skapa 

konkurrensmässig  snedvridning  krävs  det  att  någon  typ  av  kvalitetskrav  läggs  på  verk-

samheten som ska skuldsaneras. 
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