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ABSTRACT 

Background 

The Government considered despite the introduction of the 1994 debt rescheduling act 

(1994:334) that a solution was needed to the problem that individual traders neither 

could be granted debt relief or corporate restructuring to thus be able to continue 

operations if they got into financial insolvency. Therefore in 2007 a special investigator 

was added to investigate and make proposals for debt relief for individual traders. This 

study was the basis for the Government bill that the Parliament in October 2010 decided 

upon. 

The main issue 

What impact has the new debt rescheduling act meant for traders as well as creditors? 

Purpose 

Our purpose of the bachelor thesis is to explore if the new debt rescheduling act 

(2006:548) has achieved the expected goals, the study will also investigate if the new 

debt rescheduling act has resulted in any other effects.  

Method 

The study's purpose is answered by a personal interview and several questionnaires 

that have been collected for the empirical material. The processing of the empirical 

material was made by a qualitative method. Referrals and propositions have also been 

used to help answer the bachelor thesis purpose, when the reference frame and the 

conclusion were set against each other.  

Conclusion 

The actual impact of the new debt rescheduling act (2006:548) is that individual traders 

can get debt relief if the insolvency was because the trader could not work for a long 

period of time and therefore ended up in financial trouble. In an insolvency situation the 

age of the debts are not considered in the same way as before, which meant that a 

debtor can apply for debt relief in an earlier stage. That this would contribute to 

deterioration in payment behavior and elevated interest rates appears unchanged. At 

the change of a criterion such as the age of the debt, a clear effect on the number of debt 

applications can be seen. 

Keywords 

Bankruptcy law, effects, debt rescheduling, small firms, creditors. 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Regeringen ansåg trots införandet av 1994 års Skuldsaneringslag (1994:334) att man 

behövde en lösning på problemet att enskilda näringsidkare varken kunde bli beviljade 

skuldsanering eller företagsrekonstruktion för att på så sätt ha möjlighet att fortsätta 

bedriva sin verksamhet om de hamnat i ekonomiskt obestånd. 2007 tillsattes därför en 

särskild utredare som skulle utreda och lämna förslag om skuldnedsättning för enskilda 

näringsidkare. Denna utredning låg till grund för regeringens proposition som riksdagen 

oktober 2010 fattade beslut om. 

Problemformulering 

Vilka effekter har den nya Skuldsaneringslagen medfört för näringsidkare såväl som 

borgenärer? 

Syfte 

Vårt syfte med kandidatuppsatsen är att undersöka om införandet av den nya 

Skuldsaneringslagen (2006:548) gjort att de förväntade effekterna uppnåtts, samt om 

det inneburit att andra effekter uppstått. 

Metod 

Studiens syfte besvaras genom en personlig intervju samt flertalet enkäteter som har 

samlats in för det empiriska materialet. Bearbetningen av det empiriska materialet 

gjordes med en kvalitativ metod. Även remisser och propositioner har används för att 

hjälpa till att besvara kandidatuppsatsens syfte då referensramen och slutsatsen ställts 

mot varandra. 

Slutsats 

De faktiska effekter som den nya Skuldsaneringslagen (2006:548) inneburit är att 

enskilda näringsidkare kan skuldsanera om obeståndet beror på att denne inte kunnat 

arbeta under en längre period och därför hamnat i ekonomiskt trångmål. Vid ett 

ekonomiskt trångmål beaktas inte skuldernas ålder på samma sätt som tidigare vilket 

gjort att en gäldenär kan ansöka om skuldsanering i ett tidigare stadie. Att detta skulle 

bidra till försämrad betalningsmoral och förhöjda räntor visar sig oförändrad. Vid 

förändring av rekvisit såsom skuldernas ålder syns en tydlig effekt på antalet 

skuldsaneringsärenden. 

Nyckelord 

Insolvenslagstiftning, effekter, skuldsaneringslag, enskilda näringsidkare, borgenärer. 

 



 
 

DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

Ord/förkortning Beskrivning 

Näringsidkare En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som 

har samband med egna näringsverksamheten (Lagen.nu nr 1, 

2013). 

Fysisk person Enskild människa (Kronofogdemyndigheten nr 1, 2013). 

Juridisk person Exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag, som precis som 

en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd 

inför domstol (Kronofogdemyndigheten nr 2, 2013). 

Borgenär Den som har en fordran på någon (Lagen.nu nr 2, 2013). 

Gäldenär Den som har en skuld till en annan (Lagen.nu nr 3, 2013). 

Obestånd En situation som föreligger när en gäldenär inte varaktigt kan 

betala sina skulder (Nationalencyklopedin nr 1, 2013). 

Insolvens Någons oförmåga att betala sina skulder 

(Nationalencyklopedin nr 2, 2013). 

Kvalificerat insolvent Gäldenären måste vara så skuldsatt att han eller hon inte kan 

antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid. 

Detta betyder att det i princip inte ska gå att se att insolvensen 

någonsin kommer att upphöra (Regeringen, 1994). 

KFM Kronofogdemyndigheten 

SOU Statens offentliga utredningar 

HD  Högsta domstolen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 
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1 INLEDNING 

edan följer en beskrivning av de ändringar som introduserades i 

Skuldsaneringslagen gällande näringsidkares nya möjligheter till skuldsanering. 

Här presenteras även bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Skuldsanering infördes i svensk rätt genom Skuldsaneringslagen (1994:334). Den lagen 

ersattes den 1 januari 2007 av den nuvarande Skuldsaneringslagen (2006:548). Genom 

beslut 19 april 2007 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppgift att lämna 

förslag om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt 

betalningsansvar för företagets skulder, det vill säga fysiska personer. Utredningen 

ledde fram till regeringens proposition 2010/11:31 som riksdagen beslutade den 21 

oktober 2010. (Regeringen, 2011) 

Bakgrunden till att det fattades ett beslut om att utreda skuldsanering för enskilda 

näringsidkare var att företagsrekonstruktion inte var en möjlig utväg för enskilda 

näringsidkare som hamnat i ekonomiskt obestånd. (Ertsborn, 2008) 

Efter utredningen i juli 2011 ändrades därmed Skuldsaneringslagen. Den största 

förändringen var att möjligheten för näringsidkare att beviljas skuldsanering 

utvidgades. Detta innebar att näringsidkare med mer ringa omfattning gavs denna 

möjlighet. Ändringarna syftar till att skuldernas ålder inte längre ska beaktas särskilt, 

även om i fall då merparten av skulderna är relativt nya skall skuldsanering kunna 

beviljas om detta i övrigt är motiverat. Dessa ändringar är till för att skapa förbättrade 

förutsättningar för näringsidkare att fortsätta bedriva näringsverksamhet eller att starta 

om efter ekonomiska förutsättningar. (Ibidem) 

1.2 Problemformulering 

Regeringen ansåg att Skuldsaneringslagen (1994:334) var för begränsad. Det var svårt 

för enskilda näringsidkare att bedriva verksamhet, då omständigheter inträffat som kan 

innebära att verksamheten är tvungen att läggas ned. Regeringen startade därför en 

utredning som skulle utreda möjligheten för att enskilda näringsidkare skulle kunna bli 

beviljade skuldsanering. Under utredningen togs det upp två exempel som skulle gynnas 

av en ny Skuldsaneringslag.  

Det första exemplet var en hårfrisörska som klippte sig i handen och därför inte kunde 

jobba på ett halvår och av den anledningen hamnat i ekonomiskt obestånd. Det andra 

exemplet var en näringsidkare som bedrev skogsverksamhet, även denna näringsidkare 

skadade sig kraftigt och kunde därför inte jobba under en lång period. Vilket naturligtvis 

även i detta fall ledde till ekonomiskt obestånd och därmed skuldsanering.  

Det finns många rekvisit som ska uppfyllas för att en näringsidkare ska bli beviljad 

skuldsanering och frågan är om det verkligen blivit någon direkt skillnad. Till exempel 
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måste en utredning säkerställa att näringsidkare kommer kunna fortsätta att bedriva sin 

verksamhet efter skuldsaneringen genomförts. 

För många enskilda näringsidkare leder verksamhetens misslyckande till en 

privatekonomisk katastrof och en skuldbörda som under lång tid omöjliggör alla försök 

att starta företag på nytt. Har det förändrats med införandet av den nya 2011 års 

uppdatering i Skuldsaneringslagen (2006:548)? Hur har borgenärerna påverkats? 

 
Ovanstående frågor leder fram till studiens huvudproblem: 

Vilka effekter har den nya Skuldsaneringslagen medfört för näringsidkare såväl 

som borgenärer? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med kandidatuppsatsen är att undersöka om införandet av den nya 

Skuldsaneringslagen (2006:548) gjort att de förväntade effekterna uppnåtts, samt om 

det inneburit att andra effekter uppstått. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har under vårt förarbete diskuterat tre olika respondenter som den nya 

Skuldsaneringslagen berör; näringsidkare, kreditgivare samt övriga myndigheter och 

organisationer som deltog i SOU 2008:82. Vi har i vår studie avgränsat vårt arbete till att 

endast studera enkätsvar från kreditgivare samt myndigheter och organisationer som 

deltog i SOU 2008:82.  
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2 METOD 
 detta kapitel presenteras det tillvägagångsätt som använts, vidare kommer det att 

föras en diskussion kring val av respondenter och metod. Även validitet och reliabilitet 

kommer att förklaras. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ studie 

Det finns två typer av studier, kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativa studier har ett 

deduktivt synsätt vilket innebär att man utgår från befintliga teorier. Tyngden ligger 

således i att man prövar teorier. Kvantitativ forskning fokuserar på insamling av 

numerisk information för att sedan analysera den numeriska informationen. Det som 

skiljer den kvalitativa forskningen från den kvantitativa forskningen är att den lägger 

större vikt vid ord än siffror. När man bedriver kvalitativ forskning lägger man 

merparten av tiden att behandla en teori som kommer från tidigare studier (Bryman, 

2002).  

I denna studie kommer ett kvalitativt angreppssätt användas då tyngdpunkten ligger på 

att genomföra en omfattande analys av de faktiska förändringar som den nya 

Skuldsaneringslagen inneburit. 

Den kvalitativa studien kommer att bestå av en undersökning som fokuserar på de 

faktiska förändringar som Skuldsaneringslagen resulterat i. Studien av de förändringar 

som skett kommer att bedrivas med hjälp av kvalitativa enkätfrågor. 

De enkätfrågor som har formulerats kring undersökningen har dels tagits från en 

tidigare magisteruppsats (Kohlin & Lindberg, 2011) där de undersöker vilka effekter 

som lagändringen kan komma att ha. Enkätfrågorna grundar sig även på SOU 2008:82 

och tidigare förarbeten till den nya lagen. Frågorna som besvaras i denna undersökning 

kommer till största del behandla förändringar som Skuldsaneringslagen har medfört för 

näringsidkare och deras borgenärer. 

2.2 Induktion och deduktion 

Ett deduktivt synsätt innebär att man i sitt vetenskapliga arbete använder sig av 

allmänna principer för att dra slutsatser, man använder sig således av en välkänd teori 

som redan finns för att sedan dra egna slutsatser. Det deduktiva synsättet är vanligast 

när man bedriver kvantitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011). 

När man utgår från ett induktivt synsätt arbetar man utifrån de slutsatser man kan dra 

av studien för att sedan kunna sätta ihop dessa upptäckter till principer. De principer 

man kommit fram till bildar i slutändan en teori. Det induktiva synsättet är vanligast vi 

kvalitativa studier (Ibidem). 
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Den här studien kommer att bedrivas utifrån det induktiva synsättet, detta då vi anser 

att studien inte kommer att utgå från vedertagna teorier och principer när slutsatser 

kommer att fattas. 

2.3 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är data/information som forskaren själv samlar in. Vid insamling av 

primärdata är det vanligt att forskaren använder sig av antingen enkäter eller intervjuer. 

Val av insamlingsmetod beror ofta på om studien är kvalitativ eller kvantitativ (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vid Sekundär datainsamling använder man sig således av litteratur och 

vetenskapliga artiklar som grundar sig på primära källor (Bryman, 2002).  

I den här studien har primärdata samlats in till referensramen och underlag för våra 

frågeställningar samt för att skapa en starkare förankring i teorin. I studien har det 

använts enkäter, artiklar, böcker samt statens proposition 2010/11:31 och SOU 

2008:82. Det är viktigt att man kontrollerar trovärdigheten på de källor man använder 

sig av.  

Litteraturen som använts har hämtats från Linköpings universitetsbibliotek, även 

artiklarna är hämtade från Linköpings universitetsbiblioteks hemsida. Artiklarna har 

inhämtats från databasen Scopus, sökorden som vi använt är bankruptcy law, 

entrepreneurial exit, risk and entrepreneurship, bankruptcy, dept rescheduling och 

small firms. 

2.4 Material och tillvägagångssätt 

2.4.1 Introduktionsbrev 

Introduktionsbrevet syftar till att fånga respondenternas uppmärksamhet och intresse. 

Introduktionsbrevet skickades ut tillsammans med enkäten och innehöll beskrivande 

uppgifter om studiens syfte samt kontaktuppgifter till författarna ifall respondenterna 

skulle ha några frågor. Det är viktigt att man vidtar åtgärder för att minimera bortfallet 

när man använder sig av enkäter och att utforma ett bra introduktionsbrev är ett bra 

sätt att minska bortfallet (Bryman, 2002). 

2.4.2 Formulär 

Enkätfrågorna har framtagits genom bearbetning av SOU 2008:82 (Ertsborn, 2008) samt 

ett urval av frågor från en magisteruppsats (Kohlin & Lindberg, 2011) som innan lagens 

ikraftträdande redogjort för eventuella effekter. Frågorna har delats upp i två delar. 

Första delen riktar in sig mot de organisationer och företag som var företrädare i SOU 

2008:82. Den andra delen är riktad mot borgenärer, i denna studie är det banker som 

företräder borgenärerna. 

I enkäterna har vi valt att använda oss av öppna frågor och inte kryssfrågor. Det är att 

föredra när man vill att respondenterna fritt ska uttrycka sina åsikter för att uppnå en 

högre subjektivitet.  För att det ska vara lättare för respondenterna att orientera sig är 

frågorna uppdelade i olika kapitel samt att frågorna är numrerade. 
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När frågorna formulerades undveks negationer i största möjliga mån för att undvika att 

respondenternas svar skulle påverkas av vår frågeställning.  

2.4.3 Intervju 

Intervjufrågorna var nästintill de samma som enkätfrågorna, detta var ett medvetet val 

för vi ville se om respondenterna gav liknande svar eller om de skiljde sig åt. Frågorna 

till intervjun grundar sig därmed till största del på samma information som 

enkätfrågorna. Det vill säga genom bearbetningen av SOU 2008:82 (Ertsborn, 2008) och 

frågor från en magisteruppsats (Kohlin & Lindberg, 2011).   

Eftersom att vi använde oss av de frågor som vi tidigare använt i enkäten blev detta ett 

exempel på en strukturerad intervju där intervjuaren använder sig av ett tydligt 

intervjuschema. I den strukturerade intervjun använde vi oss av öppna frågor för att få 

en så djup inblick som möjligt. 

De strukturerade intervjuerna anses vara bra därför att respondenterna ställs inför 

samma situation. Ett av målen gällande denna konstellation av frågeformulär är att höja 

reliabiliteten, vilket görs genom att respondenterna utsätts för samma kontext (Bryman, 

2002). 

2.4.4 Design 

Enkäter är bra därför att de är kostnadseffektiva och snabbare att administrera än vad 

strukturerade intervjuer är. En annan fördel är att när man använder sig av enkäter 

undviker man att respondenten påverkas av intervjuareffekten (Bryman, 2002). När 

enkäterna utformades undveks negationer och ledande frågor, för att respondenterna 

ska ha påverkats i minsta möjliga mån. 

De frågor som finns med i enkäten skildrar kreditgivarnas samt insolvenshanterande 

organisationer och myndigheters åsikter om effekterna av lagändringen. 

Respondenternas uppfattning om rekvisitförändringar, förändringar i 

betalningsmoralen, kreditgivning och fortlevnadsmöjligheter är bara några av frågorna 

som kommer att besvaras. Frågorna återfinns i bilaga två och tre.  

En annan aspekt är att intervjuaren måste ställa frågorna på samma sätt till varje 

respondent samt att frågorna även bör komma i samma ordning (Ahrne & Svensson, 

2011). Därmed ansåg vi att det var bra att inleda intervjun med de frågor som ingick i 

enkäten, eftersom att vi på ett tydligt sätt ville jämföra enkät- och intervjusvaren. 

2.4.5 Deltagare 

De deltagare som vi skickat ut enkäterna till representerar antingen en kreditgivare eller 

varit med i statens offentliga utredning SOU 2008:82 som ledde fram till propositionen 

för den förändring som genomfördes 2011 av Skuldsaneringslagen. 

De deltagare som deltagit i studien har gjort det frivilligt och helt och hållet anonymt, 

kön och ålder har inte haft någon betydelse för urvalet. Deltagarna representerar 

följande institut och organisationer; Handelsbanken, Nordea, KFM samt Kommunens 
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Budget och Skuldrådgivning. I studien deltog även en sakkunnig person som deltagit i 

förarbetena till SOU 2008:82, personen och dess organisation förblir helt anonym 

igenom studien. 

Deltagarna i studien valdes genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 

genomfördes därför att etablerade kontakter redan fanns samt var lättillgängliga 

(Bryman, 2002). 

2.4.6 Anonymitet 

Anonymitet kan för många respondenter vara en viktig förutsättning för att man ska 

kunna delta i en studie. Det finns en mängd förklaringar till varför man vill vara anonym 

som respondent. Kriteriet som måste uppfyllas för att anonymitet ska vara uppfyllt är 

”anonymitet föreligger om data är avidentifierad och varken forskare eller obehöriga 

kan identifiera enskilda individer” (Olsson & Sörensen, 2011). 

I presentationen av denna studie kommer alla respondenterna att vara anonyma så att 

det inte går att identifiera enskilda individer. Detta för att eliminera ett eventuellt 

bortfall och för att säkerhetsställa öppna svar. 

2.4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet. Det är viktigt att man kan styrka en 

vetenskaplig studie. När en studie har hög reliabilitet innebär det att om studien skulle 

göras om på nytt skulle man komma fram till samma resultat och slutsats. En hög 

reliabilitet innebär således att studien på ett visst problem kommer att få samma 

studieresultat varje gång man gör om studien. (Bryman, 2002) 

Eftersom författarna och respondenterna inte har någon personlig koppling till varandra 

stärks reliabiliteten i denna studie. Detta medför att om studier genomförs av andra 

författare vid ett annat tillfälle kommer att erhålla likartat resultat.  

En aspekt som man däremot bör se till när man talar om reliabilitet är att det kan vara 

mycket svårt att veta om det förvekligas. Då eftersom att vi ansåg att det var mycket 

viktigt att frågorna ställdes i samma ordning vare sig det gällde enkäter eller intervjuer. 

Det som dock kan vara svårt att avgöra i detta fall är att vi inte var på plats när 

respondenterna besvarade enkäterna vilket gör att vi inte kan veta om frågorna 

besvarades i “rätt” ordning. Detta var dock något som vi kunde styra under intervjun. 

Därmed anser vi att vi inte kan vara helt säkra på att reliabiliteten är av högsta grad.  

Validitet är även det ett mycket viktigt begrepp när man bedriver vetenskapliga studier. 

Validiteten bedömer om det resultat studien genererat hänger ihop med verkligheten 

eller inte (Bryman, 2002). 
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För att öka validiteten i den här studien skickas enkäten ut till sakkunniga och experter 

som alla är oberoende av varandra. Vid valet av respondenter beaktades vilka som 

skulle delta, och efter litteraturstudien beslöts att företrädare för myndigheterna och 

organisationerna som deltagit i förarbetena till lagändringen skulle vara respondenterna 

även i denna studie. Vid kontakten med kreditgivare valdes också här flera 

respondenter. Detta för att kunna jämföra resultaten mot varandra för att öka studiens 

trovärdighet.  

Den empiriska studien hade stärkts ytterligare genom kontakt med flera kreditinstitut 

och insolvensberörda organisationer. Detta var dock inte möjligt eftersom studien 

bedrevs under en begränsad tid. 

2.5 Analysmetod 

Intervjun spelades in för att sedan transkriberas, detta för att underlätta bearbetningen 

av materialet eftersom en inspelning förbättrar minnet. Att transkribera intervjun 

förhindrar att intervjun kan komma att transkriberas annorlunda i framtida studier 

(Bryman, 2002). En aspekt som man däremot bör se till är att inspelning av intervjuer 

kan leda till en negativ effekt på respondenterna då denne kan störas av 

inspelningsutrustningen (Ibidem). Även enkäterna transkriberades för att lättare kunna 

sammanställa respondenternas åsikter.  

Användningen av transkribering är en vanlig metod för att bryter ner materialet i 

mindre beståndsdelar och därefter kunna upptäcka mindre detaljer som finns i de 

datamaterial som har insamlat. Det blir även lättare att hantera materialet om det består 

av mindre delar, en uppdelning av teman kan även göras. Detta för att se om det finns 

något som för intervjuerna samman. (Ibidem) 

2.6 Källkritik 

Det är viktigt att den information som används i studien inte är föråldrad, det kan 

innebära att informationen leder till att man drar felaktiga slutsatser och på så sätt 

sänker studiens validitet.  Det är även viktigt att använda information som är framtagen 

av tillförlitliga källor, därför har vi använt oss av information som är framtagen av 

myndigheter samt större etablerade organisationer.  

Det är viktigt att inte vinkla den information som samlats in under studiens gång samt 

att även granska den information som används för att undersöka om den kan vara 

vinklad av författarna. Vinklade källor ska undvikas i största möjliga mån. 

För att säkerhetsställa att informationen inte blivit vinklad i studien har den information 

som samlats in endast sammanfattats i uppsatsen. Vi har varit noga med att bevara 

respondenternas nyckelord för att inte vinkla innehållet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 detta kapitel kommer förutsättningar för de olika insolvensinstituten att skildras. En 

grundläggande bild över skuldsanering, konkurs och företagsrekonstruktion kommer 

att behandlas. 

3.1 Skuldsanering 
Det huvudsakliga syftet med Skuldsaneringslagen är att vara rehabiliterande för svårt 

skuldbelastade personer genom att bereda möjligheten till ett mer samhällsnyttigt och 

drägligare liv (Mellqvist & Welamson, 2012). Skuldsanering finns i två former; frivillig 

eller så kallad formlös skuldsanering (Mellqvist, 2011), som utarbetas mellan borgenären 

och näringsidkaren själva utan hjälp från tredje part, eller att skuldsaneringen fastställs 

av KFM. Därefter finns det ett tvingande förfarande som är ett beslut av tingsrätten 

(Adlercreutz & Pfannenstill, 2012). Avsikten är att en skuldsanering skall vara definitiv, 

dock finns vissa bestämmelser som möjliggör en omprövning av beslutet (Mellqvist & 

Persson, 2010). 

Enskilda näringsidkare gavs i samband med den nya Skuldsaneringslagens 

ikraftträdande möjligheten till skuldsanering om näringsverksamheten är av ringa 

omfattning och det finns särskilda skäl med hänsyn till dess enkla beskaffenhet. 

Gäldenären måste vara folkbokförd i Sverige och vara ”kvalificerat insolvent” samt på 

obestånd. För att skuldsaneringen ska biviljas ska gäldenärens ekonomiska och 

personliga förhållanden vara skäligt. Skälighetsrekvisiten beaktar särskilt 

omständigheterna vid skuldernas uppkomst, skuldernas ålder, gäldenärens 

ansträngningar för att på egen hand fullgöra sina förpliktelser med sina borgenärer. 

Vidare vid tillämpningen av skälighetsrekvisiten beaktas på vilket sätt gäldenären har 

medverkat vid handläggningen av skuldsaneringsärendet. En gäldenär får inte bli 

beviljad skuldsanering om han tidigare blivit ålagd näringsförbud. Har en gäldenär 

tidigare blivit beviljad skuldsanering gäller detsamma, om det inte finns synnerliga skäl 

till en ny skuldsanering. (Mellqvist & Welamson, 2012) 

Lagen föreskriver att en skuldsanering omfattar alla fordringar på pengar som har 

uppkommit före beslutet att inleda skuldsaneringen. Dröjsmålsavgifter och ränta på en 

sådan fordran bortfaller för tiden efter nämnda dag.  (Ibidem) 

Följande fordringar undantas från skuldsaneringen utan vidare; fordran för vilken 

borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt eller retentionsrätt, till den del 

säkerheten föreslår till betalning av fordringen. Fordringar på familjerättligt underhåll. 

Fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären 

tillhandahåller en motprestation samt om en fordran är tvistig. Fordran för vilken 

borgenären innan beslut att inleda skuldsanering meddelats har fått förmånsrätt på 

grund av utmätning, såvitt avser egendom som har tagits i anspråk vid verkställighet. 

Alla fordringar som omfattas av skuldsaneringen har som regel lika rätt. Undantag gäller 

dock om borgenär medgivit att hans fordran ges sämre rätt (Ibidem). 

I 
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Blir gäldenären beviljad skuldsanering skall han allt vad han förmår utöver vad som går 

åt till gäldenären och hans familjs försörjning betala borgenärerna under en 

femårsperiod. Gäldenären är definitivt befriad från skyldigheten att betala ytterligare på 

de skulder som omfattas av skuldsaneringen efter utgången av denna period. (Mellqvist 

& Persson, 2010) 

3.1.1 Skuldsaneringslagen, då och nu 
Den nya Skuldsaneringslagen medförde tre väsentliga förändringar. Den första 

förändringen medförde att ”skuldernas ålder inte längre beaktas”, vilket lagen tidigare 

gjort. Vidare så medförde den nya Skuldsaneringslagen att ”om gäldenären är 

näringsidkare får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska förhållandena i 

näringsverksamheten är enkla att utreda”. Den sista förändringen av den nya 

Skuldsaneringslagen är den att ”5 § upphör att gälla”, vilket tidigare innebar att en 

gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud får inte 

beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gäldenär som tidigare beviljats 

skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för skuldsanering. Bilaga 1 visar 

lagändringen ord för ord. (Regeringen, 2011) 

3.2 Konkurs 

En konkurs syftar till att använda en gäldenärs samlade tillgångar för att på så sätt 

kunna ge så stor utdelning som möjligt till gäldenärens borgenärer. Ett annat syfte med 

konkursförfarandet är att gäldenärens verksamhet ska avvecklas. Därefter säljs 

tillgångarna i företaget för att sedan fördela försäljningsvinsten mellan borgenärerna. 

När en gäldenär försätts i konkurs tillämpas likabehandlingsprincipen, med det menar 

man att samtliga borgenärer får proportionell utdelning på sina fordringar beroende på 

storleken på fordringarna. (Mellqvist, 2011) 

3.3 Företagsrekonstruktion 

En företagsrekonstruktion ska prövas av tingsrätten efter att en ansökan lämnats av 

företaget som hamnat i ekonomiskt obestånd. För att en enskild näringsidkare ska 

kunna bli beviljad skuldsanering krävs det att näringsidkaren antingen har skulder som 

är förfallna samt att man inte har möjlighet att betala dessa skulder eller att man inom 

kort kommer att hamna i ekonomiskt obestånd. 

En företagsrekonstruktion syftar till att rekonstruera företaget främst finansiellt men 

även verksamheten vill man rekonstruera, alternativet till företagsrekonstruktion är att 

företaget går i konkurs. Det innebär att tingsrätten måste pröva företagets utsikter 

genom att göra en prognos för företagets framtida möjligheter till fortlevnad. 

Därför ska företaget som ansöker om företagsrekonstruktion i sin ansökan beskriva hur 

man i framtiden tänker bedriva verksamheten samt hur en uppgörelse ska kunna 

genomföras med borgenärerna. Ett viktigt kriterium för att bli beviljad skuldsanering är 

att företaget har möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet efter skuldsaneringen, 

det är alltså endast företag med överlevnadspotential som ska kunna bli beviljade 
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skuldsanering. Det är av stor vikt att företaget som ansöker om företagsrekonstruktion 

har möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten efter skuldsaneringen. Detta för att 

skuldsaneringen ska rädda företaget från att gå i konkurs, om företaget ändå inte har en 

chans att överleva på längre sikt är det inte någon mening att genomföra en 

skuldsanering. (Mellqvist, 2011) 

3.4 Tidigare forskning 

Enskilda individers synsätt gällande ekonomiska frågor samt anställningsformer är ett 

mycket omdebatterat ämne inom tidigare forskning. I en studie påvisas bland annat att 

psykologer anser att majoriteten av de enskilda individerna är alltför optimistiska 

gällande förväntningar av olika event genom livet. Särskilt höga förväntningar har den 

enskilda individen på de event som sker under individens kontroll. Det som anses vara 

under individens kontroll är bland annat anställningsform, där man tydligt kan se att 

egenföretagare är mer optimistiska än individer med annan anställningsform. Denna 

slutsats kunde enligt studien dras då man använt sig av ekonomiska frågor, då gällande 

hur den enskilda individen ansåg att dennes ekonomi ser ut om man ser tillbaka i tiden, 

nutid och framtid. Nästkommande år lades fler kategorier till i enkäten, då bland annat 

ålder, kön, utbildning samt anställningsform. Vilket ledde till ovanstående resultat, 

egenföretagare är mer optimistiska än andra, de drivs av önsketänkande 

(Arabsheibania, Mezab & Maloneyc, 1999). 

De ekonomiska frågorna återkommer i en annan studie, där riktar man in sig på små 

företag i konkurs och hur man kan optimera omläggningen av lån för större 

fordringsägare. Dels ser man till återgivandet av lån, då menar man att en omläggning av 

lånet ska ske och att en minskning av skuldens betalningar ska genomföras. Omläggning 

av lån är något som tydligt hänger samman med låntagare som har fallerat marginellt. 

Återläggningsteori förtydligar vikten av konkurskostnader och tillvägagångsvärden, 

vilka sedan kan komma att användas när banken beslutar om framtida lån. Något som 

tydligt framgår i studien är att de företag som har lägre konkurskostnader och högre 

tillgångsvärden fick större initiala lån av banken. (ibidem) 

Om företaget även hade en högre förväntad vinst ökade även sannolikheten för 

omläggning av lån vid en eventuell konkurs, detta genom att minska bankens 

avskrivningar från omläggningen av lån i den andra perioden (ibidem). 

Den slutsats som dragits i Cressy´s studie (1996) var att konkurskostnader och 

tillgångsvärden för ett företag påverkar bankens beslut, både gällande framtida lån men 

även omläggning av lån vid eventuell konkurs. 

Svenskt Näringsliv nämner i ett remissyttrande att en betungande skuldbörda kan leda 

till att nyföretagande omöjliggörs och att gäldenärens betalningsförmåga omintetgörs, 

vilket i förlängningen även drabbar borgenärerna. Ur ett samhällsperspektiv är det 

därför viktigt att en seriös företagare snabbt kan komma tillbaka efter en konkurs och 

starta ny verksamhet. Samtidigt är det viktigt att konkurrensen inte snedvrids, att 
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respekten för ingångna avtal inte urholkas, och att betalningsmoralen inte försämras. 

(Föreningen svenskt näringsliv, 2008) 

I en studie gjord av Armour, J. och Cumming, D. (2008) visas att en insolvenslagstiftning 

har en signifikant ekonomisk effekt på självsysselsättningen vid kontroll för BNP-

tillväxten, aktieavkastningarna, och en mängd andra rättsliga och ekonomiska faktorer. 

En "förlåtande" insolvenslagstiftning kommer att öka utbudet av blivande företagare. Ett 

EU-initiativ har rekommenderat lättillgängligheten av en "nystart" genom en personlig 

insolvenslagstiftning som en mekanism för att främja entreprenörskap. En mer 

förlåtande insolvenslag kan förstås som att erbjuda företagare partiell försäkring mot 

konsekvenserna av ett misslyckande. Genom att sänka den nödvändiga tröskeln för 

risktolerans, kan detta förväntas stimulera inträde av entreprenörer som annars skulle 

vara alltför riskbenägna att starta eget företag. 

I tidigare studier inom området som syftat till att studera eventuella påföljder som kan 

komma av den nya Skuldsaneringslagen har det påvisats att KFM tror att det kommer att 

komma in fler ansökningar om skuldsanering. Detta anser KFM beror på att man i och 

med den nya lagstiftningen breddat behörighetsgruppen som kan ansöka om 

skuldsanering.  En annan orsak till att KFM misstänker att ansökningarna kommer att 

öka beror på att frågan har tagits upp mycket i medier i och med den diskussion som 

förts kring införandet av den nya lagen.  

Vidare trycker KFM på att det är bra att även näringsidkare kan bli beviljade 

skuldsanering i och med att samhället är beroende av företagande, och företagande i sin 

tur är alltid förknippat med en risk. Därför behövs det individer som vågar ta risker och 

starta egna verksamheter. 

En annan orsak som gör att KFM tycker att den nya lagen är bra för företagandet är att 

om en näringsidkare blir sjukskriven under en längre period kan det innebära att denna 

får ekonomiska bekymmer: Då menar KFM att en sådan näringsidkare kan bli hjälpt 

genom att bli beviljad skuldsanering och på detta sätt få en andra chans. 

KFM tror inte att betalningsmoralen kommer att försämras i och med förändringen av 

Skuldsaneringslagen. Det förts en diskussion när den Skuldsaneringslagen 

introducerades första gången, där trodde man att betalningsmoralen skulle försämras 

när lagen trädde i kraft. Dock har KFM inte sett att utfallet blev som det befarades utan 

betalningsmoralen har varit fortsatt stabil. 

Skuldernas ålder kommer inte längre att ha lika stor betydelse när den nya 

Skuldsaneringslagen blir antagen. Vid bedömning om skuldsanering, om skulderna är 

nya ska det inte längre utgöra ett hinder för att en enskild näringsidkare ska kunna bli 

beviljad skuldsanering. Skuldernas ålder kommer fortfarande att finnas med i 

bedömningen men tyngdpunkten kommer framförallt att ligga på omständigheterna 

kring skuldernas uppkomst än hur gamla de är. (Kohlin & Lindberg, 2011) 
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3.5 Förväntade effekter 

3.5.1 Allmänt 

Att driva en verksamhet i egen firma istället för juridisk firma utan personligt ansvar är 

väl känt mot bakgrunden att de ekonomiska riskerna är större i egen firma. Det är därför 

viktigt att inte göra någon praktiskt åtskillnad mellan överskuldssatta personermed 

skulder från näringsverksamhet och fysiska personer som gått i konkurs på grund av sin 

näringsverksamhet. Detta skulle kunna få olyckliga effekter på frågan om vilken 

företagsform en näringsidkare bör välja. (Ertsborn, 2008) 

3.5.2 Kreditgivning 

Ytterligare en nackdel med regelverket är den negativa effekten på möjligheten för 

gäldenärer att erhålla krediter med längre löptid. Regelverket kan medföra att en 

borgenär ser sig tvingad att ansöka om betalningsföreläggande vid minsta dröjsmål 

istället för att öppna upp möjligheten för en avbetalningsplan. Detta skulle kunna, även 

vid frågan om tämligen små belopp, ge upphov till otaliga ”onödiga” 

betalningsanmärkningar. Regleringen som innebär att fler fysiska personer kan medges 

skuldsanering kan däremot innebära konsekvenser för företagens kostnader och 

därmed en skärpning av kreditgivningen. Detta leder till att det kan finnas mindre 

kreditvärdiga näringsidkare som i praktiken kommer vägras krediter samt 

näringsidkare som får betala mer för sina krediter till följd av de nya, gäldenärsvänliga 

reglerna. Även småföretagare kommer få svårare att erhålla billiga krediter. Inte heller 

på möjligheten att erhålla krediter mättes några negativa effekter om 

Skuldsaneringslagen utsträcks till att gälla samtliga evighetsgäldenärer. (ibidem) 

3.5.3 Ränta 

Den ökade risken för nedsättningen av fordringar speglar även en höjning av räntan hos 

offentliga finansiärer som lämnar så kallade mikrokrediter. Mikrokrediter är belastade 

med en högre ränta och är särskilt vanliga bland småföretagare som har svårigheter att 

lämna säkerheter. En utvärdering har ännu inte genomförts av regelverkets effekter. De 

observationer som emellertid har gjorts på departementsnivå visar att kreditgivningen 

inte har påverkats. Det har varken blivit dyrare eller svårare att låna pengar. (ibidem) 

3.5.4 Utdelning 

Om en gäldenär befinner sig i ett insolvensförfarande och rörelsetillgångarna är få kan 

det tillsynes kunna innebära att borgenärerna möjligen skulle kunna få ett större utbyte. 

Detta om gäldenären under fortsatt drift ger borgenärerna större utdelning på 

fordringarna under en fastställd betalningsperiod, än om rörelsen omedelbart hade 

avvecklats vid en konkurs. 
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3.5.5 Samhällsnytta 

En anpassning av skuldbördan medför inte bara negativa effekter utan även positiva 

effekter, såsom samhälleliga. En anpassning av skuldbördan ger den enskilda 

möjligheten att själv påverka sin situation genom att öka nyttan för sig själv, för 

borgenärerna och för samhället. Om fler människor beviljas skuldsanering kan detta få 

en påtaglig effekt i form av ett ökat beskattningsunderlag. Förhoppningsvis kan fler 

gäldenärer från att inte haft eller inte ha någon redovisad skattepliktig inkomst till att ha 

skaffat sig en redovisad inkomst, vilket tillför allmänna skatteinkomster och minskat 

socialt bistånd. Att skaffa sig en redovisad inkomst eller att höja den kan ge incitament 

för att orka arbeta mera sedan de har fått hjälp med sina överskuldsättningsproblem. 

Överskuldsättningsproblem kan vid ett tidig stadie i form av en kommunal hjälpinsats 

med ekonomisk rådgivning underlätta vid frivilliga uppgörelser och något som en 

gäldenär kan dra nytta av, inte bara för att bli skuldfri, utan också för att bli 

samhällsnyttig och komma på fötter. (ibidem) 

3.5.6 Fortlevnad 

Fortsätter förutsättningarna för den misslyckade näringsidkaren att hålla rörelsen vid 

liv som vid en skuldsanering, förbättras möjligheter att starta på nytt vid tidpunkten för 

betalningsperiodens slut, då skuldbördan rensats bort. Dock kan de positiva effekterna 

elimineras genom att borgenärer och leverantörer begär förskottsbetalning, höjer sina 

priser eller begär säkerhet för att kompensera sig för den ökade risken att deras 

fordringar nedsätts. Att öppna upp skuldsaneringsförförandet som utredningen föreslår 

riskeras dessa positiva effekter för företagare att komma på fötter igen. (ibidem) 

3.5.7 Betalningsmoralen 

I praktiken leder sällan åtgärdsförslag som gynnar konsumenter regelmässigt till fullt så 

kraftiga effekter som kritiker varnar för. Dessa åtgärdsförslag brukar förkastas av 

marknaden såsom ”alltför omvälvande” och utgör inte skäl för att lättsinnigt avfärda 

olika scenarion som tar sikte på utvecklingen på kreditmarknaden och i förlängningen 

möjligen även handeln och tillväxten. Konsekvenserna för kreditmarknaden med en 

alltför långtgående lagstiftningsåtgärd mot överskuldsatta är om betalningsmoralen 

påverkas, inte minst om åtgärderna gynnar ”fel” personer. Det krävdes därför analyser 

av effekterna av varje enskilt lagstiftningsinitiativ som gjorde bedömningen, att 

ändringarna i Skuldsaneringslagen inte kommer att föra med sig några negativa effekter 

på den allmänna betalningsmoralen. (ibidem) 
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4 EMPIRI 

 avsittet nedan återfinns den primära informationen som har insamlats för studien. 

Empirin grundar sig på enkäter, där respondenternas svar redovisas i en 

sammanställning. 

4.1 Redovisning av enkätsvar från företrädare 

Den empiriska undersökningen för kreditgivare består av en enkät som skickats ut till 

anställda på banker. 

4.1.1 Allmänt 

Företrädare för den nya Skuldsaneringslagen anser att det huvudsakliga syftet med den 

nya uppdateringen var att enskilda näringsidkare skulle få möjlighet att lösa sina 

ekonomiska problem. Innan uppdateringen fanns det inte någon möjlighet för enskilda 

näringsidkare att lösa sitt ekonomiska obestånd i och med att varken skuldsanering eller 

företagsrekonstruktion var möjligt. Dock ska det poängteras att den nya 

Skuldsaneringslagen (2006:548) endast syftar till att lösa en enskild näringsidkares 

ekonomiska problem som inte återspeglas av den pågående verksamheten.  

Enligt företrädarna har antalet ansökningar om skuldsanering inte ökat i särskilt stor 

utsträckning sedan den nya Skuldsaneringslagen infördes, detta beror på att många som 

står som enskilda näringsidkare idag även hade möjlighet att skuldsanera tidigare. Detta 

beror på att de haft en sidoverksamhet till exempel en ålderspensionär med en enskild 

firma. 

När ansökningar om skuldsanering inkommer är det vanligt att näringsidkaren redan 

har betalningsanmärkningar. Därför tycker de näringsidkare som blir beviljade 

skuldsanering att det ger verksamheten en stor positiv effekt, för dem innebär 

skuldsaneringen att de kan börja planera framåt och att den ekonomiska belastningen 

minskar. 

4.1.2 Fortlevnad 

Något som företrädarna påpekar är att det är viktigt att den nya Skuldsaneringslagen 

inte syftar till att hålla svaga företag vid liv, utan istället är det välfungerande företag 

som ska få möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. I och med att näringsidkarna 

kan bli beviljade skuldsanering kan de till exempel behålla sin företagsskattsedel och på 

så sätt kan de fortsätta bedriva sin verksamhet och förhoppningsvis undvika en konkurs. 

4.1.3 Utdelning 

Konkurs är överordnad skuldsanering, detta innebär att en ansökan om skuldsanering 

förfaller om den skuldsatte försätts i konkurs. Borgenärerna har oftast inget att vinna på 

att gäldenären försätts i konkurs, i bästa fall kan borgenärerna få utdelning genom 

skuldsanering eller så får det ingen utdelning. När någon försätts i konkurs är det redan 

utrett att det i sort sätt inte finns några tillgångar för borgenärerna att hämta. Detta är 

dock inte vanligt enligt företrädarna därför att kraven för att bli beviljad skuldsanering 

I 
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är väldigt högt satta, och är näringsidkaren överskuldsatt är chansen att bli beviljad 

skuldsanering liten.  Även i fortsättningen anser företrädarna att konkurs bör vara 

överordnad skuldsanering. 

Det finns även de företrädare som anser att en ansökan om skuldsanering inte ska 

kunna förfalla om en borgen lämnar in en konkursansökan.  En lösning på detta som 

företrädarna tar upp är att göra skuldsaneringsförfarandet till ett fristående institut. 

4.1.4 Betalningsmoralen 

Betalningsmoralen har inte försämrats bland näringsidkarna sedan den nya lagen 

infördes enligt företrädarna. Den har inte heller försämrats sedan Skuldsaneringslagen 

introducerades från första början.  Det finns inte några tendenser som indikerar på att 

näringsidkare skulle bli mer riskbenägna nu när de kan bli beviljade skuldsanering. Om 

man blir beviljad skuldsanering finns ett krav på att gäldenären ska leva på 

existensminimum i minst fem år. Det är därför ingen som kalkylerar med att ta stora 

ekonomiska risker för att om det går dåligt kan man ändå bli beviljad skuldsanering. 

Men det förekommer att näringsidkare tar stora ekonomiska risker, och det är inte 

vanligt att de tagna riskerna är kopplade till att de ändå kan få skuldsanering om 

chansningen inte går vägen. 

Något som företrädarna påpekar om näringsidkarna och borgenärerna är vikten av att 

det finna en stabilitet i inkomsten, det gör att det blir lättare för gäldenären att 

återbetala sina skulder till borgenärerna. 

En skuldsanering för en näringsidkare innebär att det blir betydligt svårare att till 

exempel få leveranser mot faktura, teckna abonnemang och byta lokal. Därför är det 

vanligt att många näringsidkare försöker lösa sina ekonomiska problem på annat sätt än 

skuldsanering.  Därför anser företrädare att betalningsmoralen inte påverkats då en 

skuldsanering påverkar näringsidkarens verksamhet negativt.  

4.1.5 Rekvisit 

När den nya Skuldsaneringslagen antogs 2011 var det inte bara förändringen att 

enskilda näringsidkare nu har möjlighet att skuldsanera. En annan förändring som 

infördes var att skuldernas ålder inte beaktas på samma sätt som tidigare. Man lägger 

betydligt mindre vikt på skuldernas ålder med den nya lagen jämfört med den gamla.  

Om skulderna är yngre än tre till fyra år gamla utgör inte detta längre en avslagsgrund 

om allt annat talar för skuldsanering. I och med den nye Skuldsaneringslagen 

(2006:548) räcker det med att skulderna är ett till två år gamla för att gäldenären ska 

kunna bli beviljad skuldsanering. Detta har inneburit att gäldenären i många fall 

befinner sig i en ekonomisk situation som är lättare att utreda, eftersom att de inte 

befunnit sig i ett ekonomiskt obestånd under en längre tid. 
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4.2 Redovisning av enkätsvar från kreditgivare 

Den empiriska undersökningen för kreditgivare består av en enkät som skickats ut till 

anställda på banker.  

4.2.1 Rekvisit 

Kreditgivarna kan tydligt se att sedan förändringen av Skuldsaneringslagen har antalet 

gäldenärer som är kvalificerade att ansöka om skuldsanering ökat. Vidare har en större 

grupp näringsidkare blir beviljade skuldsanering vid ett tidigare stadie. Detta beror dels 

på att näringsidkare kan ansöka om skuldsanering men även att skuldernas ålder inte 

längre har samma betydelse vid en bedömning om skuldsanering. Tidigare beviljades 

inte skuldsanering om skulderna betraktades som nya, med den nya 

Skuldsaneringslagen kan enskilda näringsidkare nu bli beviljade skuldsanering även om 

skulderna endast är ett par år gamla. Det som är relevant om en gäldenär ska bli beviljad 

skuldsanering eller inte beror på under vilka omständigheter skulderna skapades. 

4.2.2 Fortlevnad 

Densamme återbetalningsförmåga ligger till grund för möjligheterna att fortsätta 

bedriva sin verksamhet. Kreditgivarna belyser att ingen skillnad har skett gentemot 

innan lagens ikraftträdande i och med att gruppen som berörs av lagen är relativt låg. 

Kreditgivarna bedömer därmed att näringsidkarnas chanser till att bedriva sin 

verksamhet under en skuldsanering som goda. 

4.2.3 Betalningsmoralen 

Kreditgivare kan inte se att betalningsmoralen har försämrats hos de enskilda 

näringsidkarna efter att den nya Skuldsaneringslagen (2006:548) införts. Att inte 

betalningsmoralen försämrats anser kreditgivarna beror på flera orsaker. En viktig 

orsak är att en person eller näringsidkare som beviljas skuldsanering måste leva på 

existensminimum fem år efter det att skuldsaneringen genomförs. Det är en orsak som 

bidrar till att skuldsanering inte är något som någon egentligen tycker är en bra utväg. 

Något annat som enligt kreditgivarna bidrar till en bra betalningsmoral är att ingen 

näringsidkare vill ha betalningsanmärkningar därför det blir svårare att ta lån samt att 

många leverantörer vill ha kontant betalning om en kund har många 

betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar leder således till att det blir svårare 

att bedriva en verksamhet då man i många fall inte kan få kostnader fakturerade. 

Att en mer generös skuldnedsättning skulle kunna leda till en förändrad attityd mot 

näringsidkarna anser kreditgivarna att så inte skett. Det är återbetalningsförmågan som 

först och främst tas i beaktande samt att densamme skall kunna fullgöra sina åtaganden 

vid en obeståndssituation. 
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4.2.4 Utdelning 

Vidare anser kreditgivare att det är bra att konkurs är överordnat skuldsanering, vilket 

innebär att en skuldsaneringsansökan förfaller om näringsidkaren försätts i konkurs. 

Endast näringsidkare där skulderna överskrider tillgångarna försätts i konkurs. En 

skuldsanering skulle alltså inte i ett sådant läge kunna gynna borgenärerna på något 

sätt. Återvinngen är därmed låg. 

4.2.5 Kreditgivning 

Kreditlivet, betalningsmoral samt kraven på enskilda näringsidkare har inte förändras 

gentemot innan ikraftträdandet av den nya lagen eftersom ingen vill hamna i en 

insolvenssituation. Kreditgivarna anser därför att det inte uppstått några negativa 

effekter på kredit- och näringslivet. Vid kreditgivningen ser banken först till 

återbetalningsförmågan, i nästa steg säkerheter och möjlighet att fullgöra sina 

åtaganden. Är det i det läget inte täckt är den en kalkylerad risk banken är villig att ta 

eller förlora. Kreditgivarna kontrollerar betalningsförmåga och betalningsanmärkningar 

innan lån och andra krediter beviljas, dessa kontroller genomfördes även innan den nya 

Skuldsaneringslagen (2006:548) trädde i kraft. 

4.2.6 Ränta 

Vidare vid räntesättningen bedöms räntan efter bolagets styrka och påverkas därför inte 

av lagändringen. Kreditgivarna var innan lagen trätt i kraft rädda för att det eventuellt 

kunde bli så att de kunde bli tvungna att skriva ned en del skulder i och med att 

näringsidkarnas möjlighet till skuldsanering. Detta har dock inte inträffat.  
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5 ANALYS 

 avsnittet nedan kommer den teoretiska referensramen och empirin att ställas mot 

varandra. Respondenternas svar och den teoretiska referensramen kommer att 

analyseras med hjälp av egna tankar kring ämnesområdet. 

5.1 Analys enkätfrågor – företrädare och kreditgivare 

5.1.1 Allmänt 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka effekter den nya Skuldsaneringslagen 

fått, efter en sammanställning av enkäterna kunde vi tolka ett samband mellan den 

teoretiska referensramen och empirin. Det påvisades att näringsidkare kan ha en 

tendens till att vara allt för optimistiska angående sina egna verksamheter. Vilket även 

kan kopplas samman i studien där Arabsheibania, Mezab och Maloneyc drog slutsatser 

om att egenföretagare hade en tendens att vara mer optimistiska än individer som hade 

en vanlig anställningsform. 

En annan aspekt som även behöver diskuteras nämns både i den teoretiska 

referensramen samt i svaren på de enkäter vi fått in är att införandet av den nya 

Skuldsaneringslagen inte har medfört någon förändring gällande ansökningar om 

skuldsanering. Vilket till stor del beror på att många som idag står som enskilda 

näringsidkare även tidigare gjorde det, då de bland annat haft denna verksamhet som en 

sidoverksamhet. Vanligt är ålderspensionärer med enskild firma. Då denna aspekt 

återkommer i både teori och empiri anser vi att detta är en aspekt som är värd att 

diskutera. Det som vi anser är bra med den nya Skuldsaneringslagen är att den inte 

medfört fler ansökningar gällande skuldsanering. Det har medfört att svaga företag inte 

överlever på grund av att detta inte är ett system för den enskilda näringsidkaren med 

en svag fortlevnadsprognos. 

Trots att det efter införandet är likvärdiga siffror för antalet enskilda näringsidkare som 

ansöker om skuldsanering som innan införandet, har antalet som är kvalificerad att söka 

skuldsanering ökat. Varför detta inte fått ett utslag i praktiken är svårt att sia om. En 

anledning kan vara den att de näringsidkare som har yngre skulder och därmed nu är 

kvalificerade att ansöka om skuldsanering i mindre utsträckning hamnar i en 

insolvenssituation. Detta kan bero på att verksamheten är nystartad och att samma 

långtgående skulder inte existerar samt att man fortfarande är i uppstartingsfasen av sin 

verksamhet och vill därmed kämpa mer för sin verksamhet. 
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5.1.2 Utdelning 

Eftersom konkurs är överordnad skuldsanering förfaller en ansökan om skuldsanering 

om den skuldsatte försätts in konkurs. Detta kan leda till att borgenären inte får lika stor 

utdelning än om näringsidkaren blev beviljad skuldsanering. Dock ges indikationer på 

att så inte är fallet. Den generella bilden är att borgenärerna i bästa fall kan få utdelning 

via en skuldsanering och i en konkurs så har borgenärerna inte så mycket att vinna. Här 

ser vi att det inte är någon större skillnad mellan de två insolvensinstituten när det 

gäller utdelningen för borgenären. 

En skillnad som vi ser mellan kreditgivarna och företrädarna är att kreditgivarna anser 

att det är bra att konkurs är överordnat skuldsanering. Kreditgivarna anser att om det 

inte finns några tillgångar att hämta när en näringsidkare ska försättas i konkurs istället 

för att skuldsaneras. Detta skulle innebära att kreditgivarena ökar sina chanser att få 

tillbaka tillgångar om möjligt med förmånsrätter med mera. Här anser företrädarna 

annorlunda både mot kreditgivarna och mellan varandra. Företrädare som jobbar 

initialt med överskuldsatta näringsidkare önskar här en bredare lösning på 

insolvensordningen där de gärna ser att skuldsanering bör vara ett fristående institut 

eller att lagstiftningen ändras ytterligare, medan företrädare på beslutsnivå följer i 

kreditgivarnas argument. 

Om en ny lag skulle lösa problemet är svårt att säga men att en sådan lagstiftning skulle 

ta lång tid att utforma är troligtvis ett starkt påstående då den nuvarande 

Skuldsaneringslagen tog drygt fem år att genomföra. Att försöka hitta lösningar i 

lagstiftningen kan ses som en lättare lösning än att göra skuldsaneringen till ett 

fristående institut. Att inte skuldsanering skulle vara underordnat konkurs skulle skapa 

allt fler praktiska problem än en översyn av den befintliga lagen anser vi. 

5.1.3 Kreditgivning 

Vid en betungande skuldbörda kan nyföretagande omöjliggöras och att detta har med 

återbetalningsförmågan efter ett beslut om skuldsanering är tydligt. Under denna period 

är utrymmet för att rent finansiellt starta en ny verksamhet svårt och att även teckna 

eventuellt nya krediter om man fortsätter sin verksamhet. 

5.1.4 Betalningsmoralen 

Gällande betalningsmoralen är kreditgivare och företrädare rörande överens om att 

näringsidkarnas betalningsmoral sedan den nya lagen infördes inte har försämrats. Den 

har inte heller försämrats sedan Skuldsaneringslagen introducerades från första början. 

Detta stämmer bra överens med de förarbeten som gjordes där bedömningen att 

ändringarna i Skuldsaneringslagen inte får några mätbara negativa effekter på den 

allmänna betalningsmoralen. 
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Inga mätbara negativa effekter på möjligheterna att erhålla krediter har nämnts av 

kreditgivarna. Dock så togs det upp i förarbeten som en negativ effekt att just kreditlivet 

skulle kunna ha försämras vid införandet av den nya Skuldsaneringslagen. Det samma 

gäller räntesättningen som enligt kreditgivarna inte berörs av lagändringen därför att 

räntesättningen har andra kriterier än lagstadgade. 

5.1.5 Fortlevnad 

Gällande fortlevnad ser vi en väldigt tydlig tendens. I tidigare studier nämns att en 

betungande skuldbörda kan leda till att nyföretagande omöjliggörs och att detta har med 

återbetalningsförmågan efter ett beslut om skuldsanering är tydligt. Enligt kreditgivarna 

utgör återbetalningsförmågan en väldigt central roll om ett företag ska kunna fortleva 

men även att nyföretagande ska kunna genomföras. 

En skuldsanering innebär att det blir svårare för en näringsidkare att få leveranser på 

faktura, att teckna abonnemang eller byta lokal för att nämna några exempel. Många 

näringsidkare försöker därför in i det längsta att lösa sina skuldproblem på annat sätt än 

skuldsanering. Detta är även kopplat till att en näringsidkare som skuldsanerat måste 

leva på existensminimum i fem år efter ett avslutat ärende. 

Något som företrädarna påpekar är att det är viktigt att den nya Skuldsaneringslagen 

inte syftar till att hålla svaga företag vid liv, utan istället är det välfungerande företag 

som ska få möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Vi ser här att rekvisit kvarstår 

trots att lagtexten har ändrats. 

I 4§ Skuldsaneringslagen återfinns tre rekvisit. Det första rekvisitet är det att gäldenären 

måste ha sin hemvist i Sverige och vara fysisk person. Vidare måste gäldenären vara på 

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

skulder inom överskådlig tid, samt att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens 

personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne. 

Ser vi vidare till 5§ som numera är upphävd stod det att aktiva näringsidkare inte ska 

kunna bli beviljade skuldsanering om det inte finns särskilda skäl. Med särskilda skäl 

menas att hänsyn tas till näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla 

beskaffenhet. Här görs idag fortfarande denna bedömning om dess omfattning och 

beskaffenhet då svaga företag inte beviljas skuldsanering utan istället endast 

välfungerande företag.  
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6 SLUTSATS 

 avsnittet nedan redovisas svaren på kandidatuppsatsens problemformulering som 

har utformats utifrån analysen. Förslag på vidare forskning presenteras i slutet av 

kapitlet. 

 

6.1 Faktiska effekter 

De faktiska effekter som den nya Skuldsaneringslagen (2006:548) inneburit är att 

enskilda näringsidkare kan skuldsaneras, men i praktiken är det inte så många 

näringsidkare som kan använda denna utväg. Men i och med att det finns kriterier som 

säger att näringsidkaren ska ha fortlevnadspotential om skuldsaneringen genomförs är 

det många näringsidkare som inte kan bli beviljade skuldsanering. I och med att en 

näringsidkare som ansöker om skuldsanering måste kunna påvisa att obeståndet beror 

på andra orsaker än verksamheten, detta är en effekt av kravet på fortlevandspotential. 

De ansökningar som kan bli beviljade skuldsanering enligt ovanstående kriterier är i 

praktiken endast näringsidkare som hamnat i ekonomiskt obestånd på grund av 

långvarig frånvaro från verksamheten. 

En annan skillnad är att åldern på skulderna inte beaktas på samma sätt längre vilket 

gjort att en gäldenär eller näringsidkare kan ansöka om skuldsanering i ett tidigare 

stadie vilket gör att skuldsaneringsförfarandet i många fall blir lättare eftersom att 

skulderna inte hunnit bli lika stora.  

Andra effekter som många tidigare spekulerade i var bland annat att betalningsmoralen 

skulle bli sämre, denna studie visar dock att betalningsmoralen har förblivit oförändrad. 

Detta beror på att det finns krav om att gäldenären ska leva på existensminimum fem år 

efter skuldsaneringen samt att det kan vara svårt att bli beviljade krediter och betalning 

via faktura när man blir beviljad skuldsanering. Det var även spekulationer om att det 

kunde komma räntehöjningar efter införandet av den nya lagen, detta har dock inte 

skett eftersom kreditinstituten beräknar räntan efter gäldenärens betalningsförmåga 

innebär detta att räntorna har blivit oförändrade. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att titta närmare på näringsidkarens perspektiv för 

att se vilka effekter lagändringen haft för den enskilda. Vidare kan en analys av statistik 

för skuldsaneringsärenden för enskilda näringsidkare ställas mot andra 

insolvensinstitut, såsom konkurser och företagsrekonstruktioner. Detta för att se om 

möjliga trender har uppstått som berör antalet ansökningar, fattade beslut eller avslag. 

Under studiens gång har vi läst en hel del om rekvisiten för skuldsanering, både de som 

återges i lagtext men även de som återfinns i förarbetena. Här anser vi att en studie om 

hur de används i praktiken skulle skapa en större förståelse för hanteringen och 

bedömningen av skuldsaneringsärenden. 

Gällande etableringströsklar ser vi att en studie där man följer upp om 

återbetalningsförmågan har skapat en negativ effekt på nyföretagandet men också 

studera fortlevnadsprognosen hos enskilda näringsidkare som har blivit beviljade 

skuldsanering.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Skuldsaneringslagen, då och nu 

Här nedan redovisas den dåvarande lydelsen i den vänstra spalten och den nuvarande 

lydelsen i den högra spalten. I de stycken där det inte skett några ändringar sträcker sig 

stycket över båda spalterna. Ändringar och tillägg redovisas med kursiv stil (Regeringen, 

2011). 

 Dåvarande lydelse Nuvarande lydelse 

 4 § 

 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 ekono- 

miska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne. 

Den som är folkbokförd i Sverige Den som är folkbokförd i Sverige 

skall vid tillämpningen av första ska vid tillämpningen av första 

stycket anses ha hemvist i Sverige stycket anses ha hemvist i Sverige. 

Vid tillämpningen av första stycket Vid tillämpningen av första stycket 

2 skall särskilt beaktas skuldernas 2 ska särskilt beaktas omständig- 

ålder, omständigheterna vid deras heterna vid skuldernas tillkomst, 

tillkomst, de ansträngningar gälde- de ansträngningar gäldenären 

nären har gjort för att fullgöra sina har gjort för att fullgöra sinaförplikt- 

förpliktelser och det sätt på vilket telser och det sätt på vilket gälde- 

gäldenären har medverkat under nären har medverkat under hand- 

handläggningen av ärendet om läggningen av ärendet om skuld- 

skuldsanering. sanering. 

 Är gäldenären näringsidkare, 

 får skuldsanering beviljas endast 

 om de ekonomiska förhållandena i 

 näringsverksamheten är enkla att 

 utreda. 

 5 § upphör att gälla. 
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Dåvarande lydelse Nuvarande lydelse 

 13 § 

 Om det framgår av ansökan om  Om det framgår av ansökan om 

 skuldsanering eller annan tillgäng- skuldsanering eller annan tillgäng 

 lig utredning att gäldenären inte -lig utredning att gäldenären inte 

 uppfyller villkoren enligt 4 eller uppfyller villkoren enligt 4 § eller 

 5 § eller inte får beviljas skuld- inte får beviljas skuldsanering på 

 sanering på grund av 6 §, skall grund av 6 §, ska Kronofogdemyn 

 Kronofogdemyndigheten avslå an- -digheten avslå ansökan. 

 sökan.  

 Om det, sedan beslut har med-  Om det, sedan beslut har med- 

 delats enligt 14 § andra stycket om delats enligt 14 § andra stycket om 

 att inleda skuldsanering, framkom- att inleda skuldsanering, framkom- 

 mer att förutsättningarna för skuld- mer att förutsättningarna för skuld- 

 sanering enligt denna lag inte är sanering enligt denna lag inte är 

 uppfyllda, skall Kronofogdemyn- uppfyllda, ska Kronofogdemyn- 

 digheten avslå ansökan. Ansökan digheten avslå ansökan. Ansökan 

 får också avslås, om gäldenären får också avslås, om gäldenären 

 inte inställer sig personligen vid inte inställer sig personligen vid 

 ett sammanträde eller om gälde- ett sammanträde eller om gälde- 

 nären i övrigt inte medverkar vid nären i övrigt inte medverkar vid 

 ärendets handläggning. ärendets handläggning. 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor företrädare 

SKULDSANERINGSLAGEN 2006:548 
och dess effekter 

 

En enkät till examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi 

Av: 
Jonas Erni 
Kåre Smedberg 
 

Anonymitet: 

Alla respondent som ingår i denna vetenskapliga studie skyddas för att säkerhetsställa att 

respondenten på individnivå inte ska kunna kännas igen varken av studieutformarna eller 

obehöriga. 

Organisation:________________________________________________________________ 

ALLMÄNT  
1. Intentionerna med skuldsaneringslagen var att öppna en möjlighet för småföretagare, som antogs inte 

kunna bära kostnaderna för en företagsrekonstruktion, att kunna lösa en insolvenssituation under 

ordnade former. Har dessa intentioner uppfyllts? 

 

2. En förhoppning med den nya skuldsaneringslagen var att det skulle medföra att ett större antal 

företag skulle kunna klara ekonomiska kriser eftersom insolvenshanteringen görs mer effektiv. Detta 

gäller såväl gäldenärer som borgenärer. Avspeglar den nya insolvenshanteringen effektivitet? 
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3. Skuldsanering är underordnad konkurs. I 32 § skuldsaneringslagen anges att en ansökan om 

skuldsanering förfaller om den skuldsatte försätts i konkurs. Det innebär att en fordringsägare som 

motsätter sig en skuldsanering skulle kunna ge in en konkursansökan i syfte att omintegöra en 

skuldsanering. Bör skuldsanering vara underordnat ett annat insolvensinstitut eller vara ett 

fristående institut? Eller ska alla insolvensinstitut slås samman till en lag, Lagen om Insolvens, IL? 

 

NÄRINGSIDKAREN 

4. Har konkurrensförhållandena förändrats för företagen i förhållande till hur dessa såg ut innan 

ikraftträdandet av den nya skuldsaneringslagen? 

 

5. Har lagen medfört att några etableringströsklar? 

 

6. Har den allmänna betalningsmoralen undergävts? 
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7. Om en aktiv näringsidkare beviljas skuldsanering, hur tror du då att möjligheterna att fortsätta 

bedriva verksamheten ser ut? 

 

8. Långtgående regler om möjlighet att undgå betalningsansvar kan stimulera gäldenärer att sätt igång 

projekt som har en orimlig riskprofil. Detta kan leda till vissa effektivitetsförluster inom näringslivet. 

Har ni uppfattat några effektivitetsförluster? 

 

REKVISIT 
9. Har utmönstrandet av skuldernas ålder från lagtexten samt överskuldsättningens längd uppnått en 

omvikt vid skälighetsbedömningen? 

 

10. Har skuldnedsättningsförfarandet med ribban vid kvalificerad insolvens istället för insolvens gett en 

större preventiv effekt? 

 

 



 
 

30 

  

ÖVRIGT 
11. Vad anser ni om den nya lagen? Tycker ni att den nya lagen är för förlåtande? 

 

12. Kan ni se några övriga förändringar i och med den nya skuldsaneringslagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt tack för allt vänligt deltagande i vår enkät 

 

Med vänliga hälsningsar 

 

Jonas Erni och Kåre Smedberg 
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Bilaga 3 – Enkätfrågor kreditgivare 

 

SKULDSANERINGSLAGEN 2006:548 
och dess effekter 

 

En enkät till examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi 

Av: 
Jonas Erni 
Kåre Smedberg 
 

Anonymitet: 

Alla respondent som ingår i denna vetenskapliga studie skyddas för att säkerhetsställa att 

respondenten på individnivå inte ska kunna kännas igen varken av studieutformarna eller 

obehöriga. 

Organisation:________________________________________________________________ 

ALLMÄNT  
13. Vad anser ni om den nya lagen? Tycker ni att den nya lagen är för förlåtande? 

 

14. Vad anser ni om att skuldernas ålder inte längre beaktas på samma sätt vid bedömningen om en 

skuldsanering? 
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15. Om en aktiv näringsidkare beviljas skuldsanering, hur tror du då att möjligheterna att fortsätta 

bedriva verksamheten ser ut? 

 

16. Har en mer generös skuldnedsättning lett till en förändrad attityd mot näringsidkare? 

 

ER SOM FORDRINGSÄGARE 
17. Om man utgår från att en fordran på en näringsidkare som kan komma i fråga för skuldsanering 

framstår fordran som högst osäker samt att borgenärerna därför har skrivit ned (eller skrivit av) 

densamma sedan tidigare. Vad anser ni om att aktiva näringsidkare nu kan få skuldsanering och vad 

kommer det att innebära för er som fordringsägare? 

 

18. Har lagändringen lett till att ni fordringsägare gynnats eller missgynnats? 
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19. Har ni fordringsägare erhållit mer eller mindre betalt vid en skuldsanering, och hur ser den erhållna 

betalningen ut i förhållande mot en konkurs/företagsrekonstruktion? 

 

KREDITGIVNING 
20. Vid konsekvensanalysen av förslagen i SOU 2008:82 så nämns att en viss skärpning av 

kreditgivningen kan uppstå. Hur har kreditlivet påverkats? 

 

21. Har den allmänna betalningsmoralen undergävts? 

 

22. Ställer ni andra krav på enskilda näringsidkare idag, jämfört med vad ni gjorde innan lagförändringen 

genomfördes? 
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23. Har kriterierna vid utlåning skärpts på grund av lagändringen? Varför, varför inte? 

 

24. Har räntan till enskilda näringsidkare förändrats i och med lagändringen? Varför, varför inte? 

 

25. Har respekten för ingångna avtal kränkts och har det i så fall uppstått några negativa effekter för 

kredit- och näringslivet? 

 

ÖVRIGT 
26. Kan ni se några övriga förändringar i och med den nya skuldsaneringslagen? 

 

 

 

Varmt tack för allt vänligt deltagande i vår enkät 

 

Med vänliga hälsningsar 

 

Jonas Erni och Kåre Smedberg 


