
 

 

 

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 
id deras 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. 5 § I fråga om den 
som är näringsidkare gäller, utöver 
villkoren i 4 §, att skuldsanering får 
bevilja. 6 § En gäldenär som är ålagd 
näringsförbud enligt lagen om 
näringsförbud får inte beviljas 
skuldsanering. Detsamma gäller en 
gäldenär som tidigare beviljats 
skuldsanering, om det inte finns 
synnerliga skäl för skuldsanering. 
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Sammanfattning  
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Lärosäte: Mälardalens Högskola, Västerås 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Författare:  Sandra Kohlin och Lina Lindberg 

Handledare: Leif Carlsson 

Examinator: Cecilia Lindh 

Problemformulering: Kommer lagändringen i skuldsaneringslagen att uppfylla sitt syfte? 

Vilka effekter kommer förändringen i skuldsaneringslagen att medföra 

för enskilda näringsidkare? 

Syfte: Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva den kommande 

lagändringen i skuldsaneringslagen (2006:548) rörande näringsidkare. 

Syftet är vidare att undersöka om lagändringen kommer att uppfylla sitt 

syfte samt att belysa och undersöka de troliga effekterna av dessa 

förändringar. 

Metod: En kvalitativ metod valdes till uppsatsen för att få en mer djupgående 

förståelse av ämnesområdet. Personliga intervjuer har genomförts för 

att samla in det empiriska materialet. För att komma fram till 

uppsatsens slutsats har referensramen och empirin jämförts med 

varandra.  

Slutsats: Syftet med lagändringen är att utöka möjligheten för näringsidkare att 

antingen starta upp igen efter ett misslyckande eller att fortsätta bedriva 

verksamhet. Den första delen av lagändringens syfte kommer att 

uppfyllas i och med att det kommer bli lättare för en näringsidkare att 

starta om efter ett misslyckat företagande. Den andra delen av syftet 

kommer inte att uppfyllas helt då endast ett fåtal aktiva näringsidkare 

kommer bli beviljade skuldsanering. Effekter som lagändringen kan 

medföra är att ansökningar om skuldsanering ökar, aktiva näringsidkare 

kan beviljas skuldsanering, fler överklagar skuldsaneringsbeslut, 

kostnaden för olika instanser ökar, trycket på kommunernas budget- och 

skuldrådgivare kan öka, fordringsägare kan erhålla mer betalt vid en 

skuldsanering än vid en konkurs och osunda företag kan lämna 

marknaden fortare.  

Nyckelord: Insolvenslagstiftning, risker och företagande, skuldsaneringslag, 

enskilda näringsidkare. 
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Title: Expanded opportunities for debt rescheduling for small firms – The result 

of the changes in the debt rescheduling law (2006:548) 
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The main issue:  Will the change in debt rescheduling law fulfill its purpose? Which effects 

will the change in the debt rescheduling law concerning small firms cause? 

Purpose: The purpose of this master thesis is to describe the upcoming change in the 

debt rescheduling law (2006:548) concerning small firms. The purpose is 

further to investigate whether the change in the law will fulfill its purpose 

and also highlight and investigate the possible effects of these changes. 

Method: A qualitative method was chosen for this essay to get a deeper 

understanding of the subject. Personal interviews have been done to collect 

the empirical material. In order to draw the conclusion of the essay the 

reference framework and the empirical data were compared to each other. 

Conclusions: The purpose with the upcoming change in the law is to extend 

opportunities for small firms to either start up again after a failure or to 

continue to operate. The first part of the purpose of the change will be 

fulfilled, because it will be easier for a trader to restart after a failed 

enterprise. The second part of the purpose will not be completely fulfilled 

when only a few active traders will be granted debt rescheduling. Effects 

of the changes in the law that may occur is that the applications for debt 

rescheduling increases, active traders can be granted debt rescheduling, 

more appeal against the debt rescheduling decisions, the cost of different 

services increases, the pressure on the municipal budget and debt 

counselor can increase, creditors may receive more paid in a debt 

rescheduling process than in a bankruptcy procedure and unhealthy 

companies can leave the market more quickly. 

Keywords: Bankruptcy law, risks and entrepreneurship, debt rescheduling, small 

firms. 
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Definitioner och förkortningar 
Ord/förkortning Beskrivning 

ALMI:s företagsakut Är en gren inom ALMI Företagspartner som hjälper företag i kris 

med bland annat kostnadsfri rådgivning. (ALMI Företagspartner, 

2011)  

Finansbolagens Förening ”Föreningens medlemmar består av finansbolag som är 

kreditmarknadsbolag och finansbolag som är finansiella institut 

samt vissa banker och bankfilialer som driver 

finansieringsverksamhet” (Finansbolagens Förening, 

Ju2008/7782/L2) 

Insolvenslagstiftning Med insolvenslagstiftning menas i denna magisteruppsats 

lagstiftning som innefattar bestämmelser angående skuldsanering. 

Näringsförbud Ett näringsförbud syftar till att hindra personer som orsakat stor 

skada i en näringsverksamhet att kunna fortsätta ägna sig åt 

verksamheten. Näringsförbud utges när en person grovt åsidosatt 

sina förpliktelser till verksamheten. Det kan till exempel vara att 

näringsidkaren inte betalt skatt. När ett näringsförbud har 

meddelats måste all näringsverksamhet omedelbart upphöra. 

Domstol är den instans som beslutar om näringsförbud. 

(Kronofogdemyndigheten nr 1, 2011)     

Näringsidkare En person som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk 

art. Näringsverksamheten behöver inte drivas i vinstsyfte eller vara 

av någon större omfattning. En rörelse som bedrivs i mindre skala 

vid sidan av den ordinarie anställningen kan även betraktas som 

näringsverksamhet. (Mellqvist, 2007, s. 74) 

OECD Betyder på svenska organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling. Organisationen utvärderar och jämför bland annat 

olika medlemsländers politik och policys. Sverige är ett av 

medlemsländerna. (About OECD, 2011)  

Småföretag Med småföretag menas i denna magisteruppsats enskilda 

näringsidkare. 

SOU  Statens offentliga utredningar 

Tvistig fordran Borgenären och gäldenären är oense om något som rör skulden. De 

kan vara oense om till exempel hur stor skulden ska vara. 

(Kronofogdemyndigheten nr 2, 2011) 

Villkorad fordran Borgenären kan endast utkräva skulden om vissa villkor uppfyllts. 

(Kronofogdemyndigheten nr 2, 2011) 
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1 Inledning 
edan följer en kort beskrivning av skuldsaneringslagen och de kommande förändringar 

som rör näringsidkare. Uppsatsens problemformulering, syfte samt avgränsning 

kommer även att presenteras.  

1.1 Bakgrund  

Sverige fick sin första skuldsaneringslag år 1994 för att kunna rehabilitera djupt skuldsatta 

personer. Lagen ersattes den 1 januari 2007 av skuldsaneringslagen (2006:548) som till största 

del bygger på den äldre lagen. Undersökningar har visat på att en av de främsta anledningarna 

till skuldsanering är företagsskulder och konkurser (Sandvall, 2008, s. 72). Det beror på att 

många personer som har ett misslyckat företagande bakom sig ofta har en betydande 

skuldbörda. (Mellqvist, 2007, ss. 1,22,76) Regeringen har i sin proposition Bättre möjlighet 

till skuldsanering lagt fram ett förslag om att möjligheten för näringsidkare att beviljas 

skuldsanering ska utvidgas. Syftet med lagändringen är att utöka möjligheten för 

näringsidkare att antingen fortsätta bedriva verksamhet eller starta upp igen efter ett 

misslyckande. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 juli 2011. (Proposition, 

2010/11:31, s. 1) 

Olika studier har visat på att en mildare insolvenslagstiftning kan leda till att nyföretagandet i 

ett land ökar. En mer förlåtande lagstiftning kring skuldsanering ger även småföretagare ett 

slags skydd för konsekvenserna av utebliven framgång. (Armour & Cumming, 2008, ss. 303-

304, 306-307) Studier har även visat på att tidigare erfarenhet från företagande ofta leder till 

ett mer lyckat entreprenörskap i framtiden. Det är därför viktigt att företagare har en möjlighet 

till att kunna starta upp en verksamhet igen efter ett misslyckande.  (Wennberg, Wiklund, 

DeTienne, & Cardon, 2010, ss. 365; Svenskt Näringsliv, SN Dnr 261/2008, s. 1 )  

1.2 Problemdiskussion 

Sverige är ett av de länder i världen som har en av de hårdaste insolvenslagstiftningarna. En 

sträng insolvenslagstiftning för med sig konsekvenser som till exempel att ett misslyckat 

företagande kan bli väldigt kostsamt för den som har drivit en enskild firma. Efter att Sverige 

fått kritik från bland annat OECD för sin stränga lagstiftning har ett lagförslag arbetats fram 

som kommer att träda i kraft sommaren 2011. Syftet med lagändringen är att lätta upp de 

stränga reglerna och därmed utöka möjligheten för enskilda näringsidkare att starta om efter 

ekonomiska svårigheter eller att fortsätta bedriva näringsverksamhet. Frågan är dock om 

lagändringen kommer uppfylla sitt syfte och vilka andra effekter förändringen kan medföra.  

Tidigare studier inom området visar på att en mildare insolvenslagstiftning kan ge effekter 

som till exempel att bankerna skärper sin utlåning till småföretagare. Mindre tillgång på 

kapital leder till ett minskat företagande. Eventuellt kan även kostnader för olika instanser öka 

på grund av att fler kommer att ansöka om skuldsanering. Cirka 70 procent av alla företag 

som startas idag använder företagsformen enskild firma, varpå frågan om lagen kommer att 

uppfylla sitt syfte blir viktig och undersöks vidare i uppsatsen.     
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1.3 Problemformulering 

- Kommer lagändringen i skuldsaneringslagen att uppfylla sitt syfte? 

- Vilka effekter kommer förändringen i skuldsaneringslagen att medföra för enskilda 

näringsidkare? 

1.4 Syfte 

Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva den kommande lagändringen i 

skuldsaneringslagen (2006:548) rörande näringsidkare. Syftet är vidare att undersöka om 

lagändringen kommer att uppfylla sitt syfte samt att belysa och undersöka de troliga 

effekterna av dessa förändringar. 

1.5 Avgränsning 

Lagändringen i skuldsaneringslagen riktar sig till både privatpersoner och enskilda 

näringsidkare. Denna magisteruppsats är en företagsekonomisk studie som avgränsar sig till 

att beröra de ändringar i skuldsaneringslagen som rör enskilda näringsidkare.  
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2 Metod 
 följande kapitel kommer magisteruppsatsens tillvägagångssätt att redovisas. En förklaring 

ges till val av metod och respondenter. Även en diskussion angående magisteruppsatsens 

validitet och reliabilitet kommer att presenteras.  

2.1 Metod för uppsatsens genomförande 

Det finns två huvudsakliga forskningsperspektiv att välja mellan vid genomförande av en 

forskningsstudie, den kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa 

metoden kännetecknas av att informationen kan mätas eller värderas numeriskt, medan den 

kvalitativa metoden tar sin utgångspunkt i analys av ord snarare än siffror. Den kvalitativa 

metoden används även när en djupare förståelse för ett specifikt ämne önskas. (Björklund & 

Paulsson, 2003, ss. 63; Denscombe, 2000, s. 204; Olsson & Sörensen, 2007, s. 63) I uppsatsen 

kommer ett kvalitativt forskningsperspektiv att användas då en mer djupgående analys av 

ämnet genomförs. I uppsatsen finns en strävan efter att få en helhetsbild av vilka effekter som 

kan komma att uppstå i och med lagändringen, vilket motiverar valet av det kvalitativa 

forskningsperspektivet.      

2.2 Datainsamling 

Datainsamling kan ske med hjälp av sekundärdata och primärdata. Sekundärkällor är 

exempelvis böcker, artiklar och forskningsrapporter som grundar sig på primära källor som 

redan har samlats in av andra forskare. Med andra ord kallas sekundärkällor för 

andrahandskällor. (Booth, Colomb, & Williams, 2004, ss. 82; Olsson & Sörensen, 2007, s. 

31) En litteraturstudie har genomförts för att inhämta sekundärdata till magisteruppsatsen. 

Uppsatsens referensram grundar sig på litteratur, vetenskapliga artiklar, statens proposition 

2010/11:31 och statens offentliga utredning 2008:82 samt olika typer av rapporter inom 

ämnesområdet. Remissvar från olika instanser har även använts som sekundärdata i 

referensramen då personliga intervjuer har valts för att kunna inhämta mer aktuell information 

till uppsatsens empiridel.   

Litteraturen har inhämtats från Mälardalens högskolas bibliotek i Västerås och Eskilstuna 

samt Västerås Stadsbibliotek. Artiklarna är inhämtade från databasen LibHub samt 

ABI/INFORM Global (ProQuest). För att hitta relevant sekundärdata har följande sökord 

använts självständigt samt i kombination med varandra; skuldsanering, skuldsaneringslag, 

insolvenslagstiftning, insolvens, risker, risks, entrepreneurship, debt rescheduling, bankruptcy 

law, business failure, small firms.   

Primärdata är den data som forskaren själv har valt att samla in till den aktuella studien. 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 52) Vid insamlandet av primärdata kan antingen mer ytlig 

information från ett stort antal personer erhållas via exempelvis enkäter, eller så kan mer 

detaljerad information insamlas genom att genomföra intervjuer. Valet att använda intervjuer 

grundar sig ofta på att den information som ska analyseras behöver vara mer djupgående samt 

att respondentens tankar och ståndpunkter önskas fångas upp. Intervjurespondenterna har 

dessutom möjlighet att utveckla sina åsikter och idéer mer utförligt än vid en 

enkätundersökning. (Denscombe, 2000, ss. 130, 161) Informationen till uppsatsen behöver 

I 
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vara kvalitativ och mer djupgående för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och därför valdes 

intervjuer som metod för insamling av primärdata. 

Det finns olika typer av forskningsintervjuer, två av dessa är strukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att intervjufrågorna är 

uppgjorda i förväg i en bestämd ordning och där respondenten har ett begränsat antal av 

svarsalternativ. Vid en semistrukturerad intervju är frågorna även där förberedda innan 

intervjun men ordningsföljden är flexibel beroende på vilken inriktning intervjun tar. 

Intervjufrågornas svar är öppna och vikten ligger på att respondenten ska få utveckla sina 

idéer utförligt. (Denscombe, 2009, ss. 233-235) Till uppsatsen har semistrukturerade 

intervjuer valts för att öppna frågor passar bäst med tanke på uppsatsens syfte och 

problemformulering. Vid intervjuerna fanns en önskan om att få veta om det fanns några 

andra troliga effekter än dem som var angivna i referensramen. Då passade semistrukturerade 

intervjuer bäst eftersom respondenterna då själva kunde resonera och reflektera fritt omkring 

intervjufrågorna.  

Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är personliga intervjuer. Fördelen med 

personliga intervjuer är bland annat att uppfattningar och synpunkter framkommer tydligt 

under intervjun. (Denscombe, 2009, ss. 233-235) Personliga intervjuer valdes därför för att ge 

intervjurespondenterna chansen att utveckla sina tankar och åsikter kring ämnet. Intervjuer 

ger även en möjlighet till att ställa följdfrågor för att öka förståelsen och minska risken för 

missförstånd.   

2.3 Val av respondenter 

Det finns inga skrivna regler om hur intervjurespondenter ska väljas, antingen kan ett 

slumpmässigt urval genomföras eller så kan respondenter medvetet väljas ut. Huvudsaken är 

att studiens syfte kommer att uppnås genom de respondenter som valts. Informationen kan 

samlas in för att generalisera eller för att göra en mer djupgående studie av ämnesområdet. 

(Denscombe, 2000, s. 142) Syftet i denna uppsats är att genomföra en mer djupgående studie 

och därför har olika kompetenta personer inom ämnesområdet medvetet valts ut till de 

personliga intervjuerna. Intervjuer har genomförts med personer inom ALMI:s företagsakut, 

Handelsbanken, Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet, Länsförsäkringar Bergslagen, 

samt Nordea.  

På ALMI:s företagsakut finns stor erfarenhet av obeståndsrådgivning och arbete med 

småföretagare i kris. En intervju med en insatt person på ALMI:s företagsakut var värdefull 

med anledning av att denne är insatt i hur småföretagare resonerar i kris samt vilken 

inställning dessa företagare har till skuldsanering. För att få svar på frågan angående de 

konsekvenser som enligt tidigare studier kan uppkomma vid en mildare insolvenslagstiftning 

valdes tre olika banker ut som respondenter. Banker var viktiga som intervjurespondenter för 

att det är de som styr vilken risk enskilda näringsidkare behöver ta vid låntagande. Flera 

banker valdes för att kunna jämföra svar och argument som framfördes under intervjuerna för 

att öka trovärdigheten i uppsatsen. Den instans som kommer att märka av förändringarna i 

skuldsaneringslagen mest rent praktiskt är Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet. 
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Kronofogdemyndigheten är den instans som handlägger samtliga skuldsaneringsärenden och 

en intervju med Kronofogdemyndigheten var därmed betydelsefull för uppsatsen.  

De fem personliga intervjuerna har genomförts med följande respondenter på angivet datum 

och på angiven ort: 

- Charlotta Hallqvist Lindström, Handelsbanken, Chef företag, 2011-04-12, Västerås 

- Michael Gall, Länsförsäkringar Bergslagen, Företag Bank, 2011-04-14, Västerås 

- Gunnar Wahlsten, ALMI Företagspartner Mälardalen, Företagsrådgivare 

Företagsakuten, 2011-04-19, Västerås  

- Stefan Blom, Nordea, Senior Credit Manager, 2011-05-02, Stockholm 

- Anders Samuelsson och Ann-Charlotte von Feilitzen, Kronofogdemyndighetens 

skuldsaneringsenhet, jurister skuldsaneringsenheten, 2011-05-05, Sundbyberg 

2.4 Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågor ska endast bestå av frågor som är väsentliga för forskningen och det finns inget 

utrymme för vaga och opreciserade frågor. (Denscombe, 2009, s. 217) Vid utformning av de 

olika intervjufrågorna har referensramen legat som grund för att kunna utforma relevanta 

frågor. Intervjufrågorna är olika beroende på vilken typ av respondent som medverkat i 

intervjun (se bilaga 3-5). De tre olika bankerna har fått samma frågor för att de ska kunna 

jämföras med varandra. De resterande respondenterna har fått individuella intervjufrågor på 

grund av att frågorna ställs utifrån deras perspektiv. Bankerna har ett perspektiv som 

långivare och fordringsägare medan ALMI:s företagsakut fångar upp de skuldsattas 

perspektiv. Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet är handläggare för 

skuldsaneringsärenden och vet vilka resurser som kommer att behövas och vad lagändringen 

innebär i praktiken. När intervjufrågor utformas ska även ledande frågor undvikas, därför 

utformades öppna frågor för att respondenterna inte skulle bli påverkad att ge ett visst svar 

(Denscombe, 2009, s. 219).  

För att respondenter ska kunna besvara intervjufrågor måste de få en viss information och 

kännedom om frågornas ämne. (Denscombe, 2009, s. 218) För att respondenterna skulle ha en 

uppfattning av vad den kommande lagändringen innebar mailades en kort sammanfattning till 

respondenterna några dagar innan den inplanerade intervjun. I samma mail bifogades även 

intervjufrågorna till respondenterna för att få så bra svar som möjligt och ge respondenterna 

en chans att kunna förbereda sig. Nedan följer sammanfattningen:  

Lite kort om ändringen i skuldsaneringslagen (2006:548):  

Möjligheten att bevilja näringsidkare skuldsanering ska utvidgas. Enskilda näringsidkare ska 

inte hindras från att få skuldsanering om denne bedriver en verksamhet. Näringsidkare ska ha 

samma möjligheter som en vanlig löntagare att bli skuldfri. Ett annat förslag som föreslås är 

att skuldernas ålder inte ska beaktas vid bedömningen om det är skäligt att godkänna 

skuldsanering. Även om större delen av skulderna är tämligen nya ska skuldsanering kunnas 

beviljas ändå. Syftet med att genomföra förändringarna är att förbättra förutsättningarna för 

näringsidkare att starta om efter ekonomiska svårigheter eller att fortsätta bedriva 

näringsverksamhet. 
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En inledande intervjufråga utformades även angående om hur insatt respondenten var i 

lagändringen. Det för att kunna ge respondenten en djupare inblick i lagändringen ifall att 

respondenten inte var insatt i förändringarna samt för att minska risken för missförstånd.  

Att använda ljudupptagning under en intervju har en tydlig fördel, nämligen att det erbjuder 

en permanent och nästan fullständig dokumentation av intervjun. (Denscombe, 2009, s. 259) 

Vid samtliga intervjuer har en diktafon använts som hjälpmedel för att öka trovärdigheten i 

uppsatsen. Anteckningar har även förts av varje författare för att försäkra att det finns något 

nedskrivet såvida ljudfilen skulle gå förlorad.  

2.5 Bearbetning av insamlat material 

Efter att intervjuerna var genomförda bearbetades det insamlade materialet. Att transkribera 

en intervju är ansträngande men det är väldigt värdefullt då inget som sägs vid 

intervjutillfället går förlorat (Denscombe, 2009, s. 260). För att inte någon information skulle 

gå förlorad eller att missförstånd skulle uppstå så transkriberades varje intervju. Efter 

transkriberingen behandlades informationen och empirin sammanställdes. I analyskapitlet 

ställdes empirin mot referensramen för att försvaga eller förstärka de fakta som framkommit.  

Analysen mynnar ut i en slutsats som besvarar uppsatsens frågeställningar.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär i vilken utsträckning forskningsstudien verkligen mäter det den har för 

avsikt att mäta. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59) Resultat ska undvika att baseras på endast 

en intervju då liknande resultat i flera intervjuer kan indikera att det som sägs är trovärdigt. 

(Denscombe, 2000, s. 159) Genom att välja att intervjua tre olika banker ökar uppsatsens 

trovärdighet då resultatet kan jämföras med varandra för att bedöma riktigheten i uttalandena. 

Även en ordentlig litteraturstudie genomfördes före valet av intervjurespondenter vilket ökar 

validiteten då rätt sorts respondenter valdes ut för uppsatsens syfte.   

En forskare måste kunna lita på att mätningen som har utförts inte är påverkad av vissa 

parametrar. Samma resultat ska kunna uppnås om likadana mätningar görs vid ett senare 

tillfälle, detta förfarande kallas för reliabilitet. En hög reliabilitet kännetecknas av att 

mätningen ger samma resultat gång efter gång. (Denscombe, 2009, s. 424) Det finns ingen 

personlig koppling mellan författarna och intervjurespondenterna vilket gör att vem som helst 

skulle kunna genomföra en intervju med intervjurespondenterna och erhålla likartade svar. 

Det kan dock vara svårt att uppnå exakt samma resultat vid ett senare tillfälle, eftersom 

intervjufrågorna var semistrukturerade. Det är inget som ska påverka uppsatsens reliabilitet, 

eftersom semistrukturerade intervjufrågor snarare gav tillförlitligare svar. 

2.7 Källkritik 

Källkritik används för att avgöra om en källa är tillförlitlig eller inte. (Patel & Davidson, 

2003, s. 64) Alla källor ska granskas och kontrolleras noggrant för att kunna urskilja 

exempelvis om fakta i en källa speglas av åsikter. Ibland kan det vara svårt att skilja dessa åt 

då fakta och åsikter kan vara sammanflätade i varandra. (Svenning, 2003, s. 289) Den 

information som väljs ut får inte heller vara av sådant slag att den endast stödjer egna idéer 

och tankar. (Patel & Davidson, 2003, s. 64) Informationen blir då vinklad och en felaktig bild 
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kan målas upp. Det är även viktigt att kontrollera vem som står bakom informationen samt när 

och varför den är skriven. Ett tecken på att en källa inte är tillförlitlig är om det inte går att ta 

reda på vem, en person eller myndighet, som står bakom informationen. När en myndighet 

eller organisation har gett ut material betyder det däremot att källan har en stor tillförlitlighet. 

(Svenning, 2003, ss. 289-290) I uppsatsen har endast webbplatser utgivna av större 

myndigheter eller organisationer använts vilket betyder att tillförlitligheten är hög. Dessutom 

är internet en bra källa för att få tillgång till den senaste och mest uppdaterade informationen 

anser vi. Den litteratur som har använts har också granskats för att se till vilket syfte den är 

skriven för och för att försäkra att informationen inte är föråldrad. Samtliga artiklar och 

böcker som använts är skrivna inom de senaste åren. Vissa metodböcker är äldre men det på 

grund av att den informationen inte är något som förändrats speciellt mycket över tiden. De 

artiklar och remissvar som använts i uppsatsen har en del inslag av åsikter vilket tagits i 

beaktande vid informationsinsamlingen. Informationen som är insamlad är inte vinklad utan 

både fordringsägarnas och borgenärernas perspektiv avspeglas i referensramen.  
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3 Referensram 
edan presenteras bland annat hur skuldsaneringslagen är utformad idag, vad den nya 

lagändringen innebär, samt motiven bakom lagändringen. Även studier på hur 

insolvenslagstiftning kan påverka företagandet i ett land tas upp.   

3.1 Skuldsaneringslagens utformning idag 

Den 1 juli 1994 fick Sverige sin första skuldsaneringslag. Det var enligt Mellqvist (2007) 

ingen lätt uppgift för lagstiftaren att hitta en bra balans mellan de olika intressena gällande 

fordringsägarnas rättigheter att få betalt för sina fordringar och det allmänna samhällsintresset 

att rehabilitera personer i en svår ekonomisk situation. Från och med den 1 januari 2007 

ersattes lagen med den nuvarande skuldsaneringslagen (2006:548) som både bygger på och är 

en utveckling av den gamla lagen. Lagen är i princip densamma gällande de förutsättningar 

som krävs för att en skuldsanering ska beviljas men det som förändrades var att förfarandet 

vid en skuldsanering utformades till att bli mer smidigt och effektivt. (Mellqvist, 2007, ss. 

5,19,21-22) 

Syftet med lagen är att djupt skuldsatta personer ska kunna rehabiliteras ekonomiskt. Lagen 

avser att hjälpa de gäldenärer som vill, men inte kan, till en chans att göra rätt för sig och 

samtidigt få en bättre livssituation. (Mellqvist, 2007, s. 26) För att skuldsanering 

överhuvudtaget ska vara aktuellt krävs det att den betalningsansvarige har försökt göra allt 

som går för att betala sina skulder. Det innebär att den skuldsatte inte får äga värdefull 

egendom som till exempel bostadsrättslägenhet, bil eller båt om skuldsanering rimligen ska 

beviljas. (Mellqvist, 2005, s. 126) 

Efter att en skuldsanering har beviljats får den skuldsatte leva på existensminimum under 

normalt fem års tid. (Kronofogdemyndigheten nr 3, 2011) Ett förslag på en betalningsplan 

kommer att skickas ut till den skuldsattes fordringsägare. Även om någon av fordringsägarna 

skulle avslå förslaget så hindrar det inte Kronofogdemyndigheten att bevilja en skuldsanering. 

(Konsumentverket nr 1, 2011) När en betalningsplan gjorts upp får den skuldsatte själv 

ansvara för att betalningarna kommer in till fordringsägarna enligt planen. En fordringsägare 

kan under vissa omständigheter få en skuldsanering upphävd t.ex. om den skuldsatte inte 

betalar sina skulder enligt planen. Även om en skuldsanering skulle upphävas har den 

skuldsatte fortfarande ansvar att betala de skulder som fanns enligt betalningsplanen men med 

avdrag för de inbetalningar som redan gjorts. Utifall att den skuldsatte hamnar i en bättre 

ekonomisk situation kan en fordringsägare ändra beslutet om skuldsanering och önska att 

erhålla mer betalt. Den del av skulderna som inte ska betalas enligt betalningsplanen kommer 

den skuldsatte att bli befriad ifrån när planen gått ut. (Kronofogdemyndigheten nr 3, 2011) 

Den skuldsatte är skuldfri efter fem år. (Konsumentverket nr 1, 2011) Det finns dock 

fordringar som kan undantas från en skuldsanering.  Dessa är: 

- Skulder som är villkorade. 

- Skulder vars belopp inte är fastställt. 

- Skulder som faller till betalning långt fram i tiden. 

N 
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Studieskulder som inte förfallit till betalning brukar i de flesta fall inte omfattas av 

skuldsanering. Det finns även skulder som aldrig kan omfattas av en skuldsanering: 

- Underhåll för barn. 

- Skulder med panträtt eller annan förmånsrätt. 

- En skuld som kommer att betalas genom att gäldenärens egendom bli utmätt. 

- Framtida skulder. 

- Tvistiga fordringar. 

De fordringar som ingår i en skuldsanering har alla lika rätt. Det betyder att alla 

fordringsägare ska ha lika rätt till att få sin andel av sina fordringar betalda. Det finns dock en 

möjlighet om fordringsägarna samtycker att låta en fordring få mer eller mindre rätt, t.ex. kan 

en mindre skuld betalas av helt. (Kronofogdemyndigheten nr 4, 2011) 

Ett annat hjälpmedel för skuldsatta kan vara personlig konkurs. Det innebär att en persons alla 

tillgångar tas om hand för att betala av de skulder personen har. En person som sätts i 

personlig konkurs blir däremot inte skuldfri utan de kvarvarande skulderna efter konkursen 

kan krävas in vid ett senare tillfälle. Personlig konkurs är dock inte så vanligt utan står endast 

för cirka 20 % av samtliga konkursförfaranden. (Kronofogdemyndigheten nr 5, 2011) 

3.1.1 Skuldsaneringens olika instanser 

Det finns fyra olika instanser som hanterar ärenden angående skuldsanering och dessa är 

Kronofogdemyndigheten, Kommunerna, Konsumentverket samt Domstol. 

Kronofogdemyndigheten handhar skuldsaneringsärenden samt omprövningsärenden som 

första instans. Dock var Kronofogdemyndigheten inte från början ett självklart val till att 

hantera ärendena. En skuldsanering innebär att fordringsägarnas självständighet inskränks 

genom att de tvingas sätta ned sina fordringar mot sin vilja och då krävs domstols medverkan. 

Problemet löstes genom att Kronofogdemyndighetens beslut kan överklagas till domstol. Som 

instans har även kommunerna vissa förpliktelser när det gäller skuldsaneringsärenden. Enligt 

2 § skuldsaneringslagen ska kommunerna se till att gäldenärerna ska få det stöd och den hjälp 

som kan behövas vid en skuldsanering. (Mellqvist, 2007, ss. 38-39)  

Inom de flesta kommuner finns det idag budget- och skuldrådgivare som har till uppgift att 

arbeta förebyggande samt att hjälpa personer att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. 

Budget- och skuldrådgivarna kan vara behjälpliga vid en ansökan om skuldsanering men de 

stöttar även gäldenären under hela skuldsaneringsprocessen. Vissa kategorier av gäldenärer 

kan få förtur till rådgivarna, ett exempel är gäldenärer som har småbarn och som riskerar att få 

elen avstängd. Under 2010 fick hela 75 procent av alla skuldsaneringsansökningar hjälp av 

budget- och skuldrådgivarna hos kommunerna. (Konsumentverket nr 2, 2011)    

Konsumentverket har ett övergripande ansvar för frågor som rör kommunernas verksamhet 

avseende skuldsanering. Konsumentverket ska stödja och ge vägledning åt de kommunala 

budget- och skuldrådgivarna. Verket har tagit fram en handbok till rådgivarna och de erbjuder 

även kurser för rådgivarna. (Mellqvist, 2007, ss. 40-41) 
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De allmänna domstolarna arbetar med kontrollen av skuldsaneringsärenden. 

Kontrollfunktionen blir viktig med anledning av de internationella krav som finns, ett krav är 

att frågor som har betydelse för den enskilde individen alltid skall kunna prövas i domstol. 

Tingsrätten tar emot besluten som överklagas och skuldsaneringsärenden kan prövas ända upp 

till Högsta domstolen. (Mellqvist, 2007, ss. 40-41) 

3.1.2 Kriterier för att få skuldsanering 

De grundläggande förutsättningarna för att beviljas en skuldsanering finns i 4 § 

skuldsaneringslagen (2006:548), se bilaga 1. (Mellqvist, 2007, s. 49) 

Fysisk person 

I 4 § anges att det endast är fysiska personer som kan bli beviljade skuldsanering, alltså inte 

juridiska personer såsom bolag, föreningar eller liknande. Personer som har varit eller är 

näringsidkare utesluts inte ifrån möjligheten till skuldsanering, se 5 § bilaga 1. (Mellqvist, 

2007, s. 50) 

Hemvist i Sverige 

Enligt 4 § ska även den fysiska personen ha sin hemvist i Sverige. Med hemvist menas inte att 

personen måste ha svenskt medborgarskap utan endast att denne är folkbokförd i Sverige. 

Förutom kravet om hemvist måste även den fysiska personens ekonomi ha stark anknytning 

till Sverige. (Mellqvist, 2007, ss. 50-51) 

 

Kvalificerad insolvens 

I 4 § anges det att gäldenären ska vara på obestånd och så pass skuldsatt att han eller hon inte 

kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid för att en skuldsanering ska 

beviljas (Hellners & Mellqvist, 2007, s. 22). Med andra ord innebär det att gäldenären måste 

vara kvalificerad insolvent. Insolvens innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder och 

att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Kvalificerad insolvens går mycket djupare och 

sträcker sig över en ännu längre tid, enligt praxis betyder det cirka 15 år. Vid bedömning 

angående skuldsanering ska skuldernas ålder tas i beaktande. Förarbetena till lagen anger att 

skuldersanering inte ska beviljas om huvuddelen av skulderna inte är äldre än tre till fyra år 

gamla. (Mellqvist, 2007, ss. 52-53, 61)  

3.1.3 Skuldsanering för näringsidkare 

Då lagen om företagsrekonstruktion stiftades ansågs den inte vara anpassad för enskilda 

näringsidkare utan de hänvisades till skuldsaneringslagen istället. Ett sätt att värna om 

enskilda näringsidkare var att ge dem möjligheten till skuldsanering. Trots det är möjligheten 

för en aktiv näringsidkare att beviljas skuldsanering väldigt liten. Anledningen till det är 

kriterierna i 5 § skuldsaneringslagen (2006:548) är utformade på ett sätt som leder till att de 

personer som har företaget som huvudsaklig inkomstkälla utesluts. Förutom att en aktiv 

näringsidkare ska uppfylla de villkor som finns i 4 och 5 §§ så finns det två andra kriterier för 

att en skuldsanering ska beviljas. Det första kriteriet är att verksamhetens omfattning och 

omsättning inte får vara för stor. Näringsidkarens ekonomi får inte heller vara beroende av 

verksamheten, dessutom får inte näringsidkaren lägga ned för mycket tid på verksamheten. 

Det andra kriteriet är att verksamheten ska vara av enkel beskaffenhet. Det innebär att det inte 
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ska finnas betydande åtagande till utomstående part, ouppklarade förhållanden med till 

exempel skattemyndigheten eller att de ekonomiska förhållandena i verksamheten är 

komplicerade. Näringsidkare ska i princip ha sin huvudsakliga försörjning på annat håll och 

verksamheten ska mer ses som ett ”extraknäck”. Lagstiftaren är medveten om problematiken 

och därför tillsattes en utredningen om lagen. (Mellqvist, 2007, ss. 28,29,74-76)  

3.1.4 Skuldsanering för före detta näringsidkare 

När skuldsaneringslagen stiftades låg fokus på före detta näringsidkare. Den 5 § är inte 

tillämplig på före detta näringsidkare utan det är endast de allmänna villkoren i 4 § som tas i 

beaktande. Många personer som har drivit en näringsverksamhet och misslyckats dras ofta 

med en betungande skuldbörda. Enligt förarbetena till skuldsaneringslagen (2006:548) är 

skulder från en tidigare näringsverksamhet en anledning till att skuldsanering bör beviljas vid 

en bedömning. För att en skuldsanering ska beviljas måste dock näringsverksamheten ha varit 

seriös. Verksamheten får inte vara risktagande eller av spekulativ karaktär då den kommer att 

anses som oseriös. Det finns väldigt goda utsikter för en före detta näringsidkare att beviljas 

skuldsanering om denne bedrivit sin verksamhet på ett seriöst sätt. Att de skulder som 

härstammar ifrån näringsverksamheten är stora är inget hinder för att en skuldsanering ska 

beviljas, utan är snarare en fördel vid bedömningen då det kvalificerade insolvensrekvisitet 

kan anses vara uppfyllt. Personer med näringsförbud kan inte beviljas skuldsanering och de 

personer som tidigare beviljats skuldsanering kan endast bli beviljade igen i mycket sällsynta 

fall. (Mellqvist, 2007, ss. 74,76-78) 

3.2 Vad innebär lagändringen? 

Regeringen föreslår att möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare utvidgas. 

Näringsidkare ska inte hindras från att få skuldsanering om denne bedriver en verksamhet, 

utan ska ha samma möjligheter som en vanlig löntagare att bli skuldfri. Ett annat förslag som 

föreslås är att skuldernas ålder inte ska beaktas vid bedömningen om det är skäligt att 

godkänna skuldsanering. Även om större delen av skulderna är tämligen nya ska 

skuldsanering kunna beviljas ändå. (Proposition, 2010/11:31, s. 1) 

Syftet med att genomföra dessa förändringar är att förbättra förutsättningarna för 

näringsidkare att starta om efter ekonomiska svårigheter eller att fortsätta bedriva 

näringsverksamhet. (Proposition, 2010/11:31, s. 1) Regeringen poängterade i direktivet 

2007:29 att det är viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att en seriös företagare snabbt 

kan komma tillbaka efter ett misslyckande. Personen bedöms ha större chans till framgång 

och besitter då mer kunskap. (SOU , 2008:82, s. 31) Den föreslagna lagändringen innebär att 

5 § i skuldsaneringslagen ska upphöra att gälla samt att 4 § och 13 § ändras (se bilaga 2). Att 

5 § stryks i kombination med att 4 § ändras innebär att förutsättningarna för näringsidkare att 

fortsätta bedriva näringsverksamhet förbättras samt att det blir lättare att starta om efter 

ekonomiska svårigheter enligt propositionen. (Proposition, 2010/11:31, ss. 6, 22)  

Ett förslag som ogillades i utredningen kring ändringarna i skuldsaneringslagen var förslaget 

angående förkortad betalningsplan. Förslaget innebar att betalningsplanen som bestäms vid en 

skuldsanering endast skulle löpa i tre år istället för nuvarande fem år. Grundtanken bakom 

förslaget var att näringsidkaren ännu fortare skulle kunna starta om på nytt genom en kortare 
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Möjlighet till nystart

betalningsplan. Ett argument mot förslaget var att risken för en försämrad betalningsmoral 

ökar om en näringsidkare snabbt kan bli av med sina skulder. Utredningen misstänker även att 

konkurrensen kan snedvridas på grund av att en betalningsplan på tre år avviker från de 

femåriga betalningsperioder som normalt existerar inom näringslivet som till exempel vid 

finansiering, avbetalning samt leasing. Förslaget har kritiserats under utredningen och därför 

valde regeringen att inte lämna något förslag om förkortad betalningsplan. (SOU , 2008:82, 

ss. 270-271; Proposition, 2010/11:31, ss. 14-15 ) 

3.2.1 Motiv till ändringarna 

För att öka sysselsättningen och välfärden i Sverige är entreprenörskap avgörande och fler bör 

kunna få möjligheten att verkliggöra sina ambitioner genom att starta och driva företag menar 

regeringen. OECD gjorde år 2007 en granskning av Sverige där de konstaterade att riskerna 

med att driva företag behöver begränsas och de påpekade även att det är speciellt viktigt att 

insolvenslagstiftningen ändras (OECD, 2007, s. 9). I figur 1 nedan visas möjligheter till 

nystart rankad från 0 (låg) till 11 (hög), där Sverige är det land där möjligheterna är sämst. 

Möjligheterna som finns idag för näringsidkare att få sina skulder avskrivna efter en konkurs 

bedömde OECD som alltför restriktiva. Regeringen instämmer med OECD och menar att den 

svenska lagstiftningen innehåller en del onödiga begränsningar som hindrar näringsidkare. 

(Proposition, 2010/11:31, s. 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns många olika skäl till varför företag hamnar på obestånd. Det kan vara så enkelt som 

att en leverantör eller en viktig kund går i konkurs. Näringsverksamhetens skulder är 

samtidigt näringsidkarens skulder och det får stora konsekvenser för privatekonomin om 

näringsverksamheten måste avvecklas. Idag läggs en stor betydelse vid skuldernas ålder vid 

bedömning om en skuldsanering ska beviljas. En skuldsanering beviljas idag som tidigare 

Figur 1: Möjligheten till nystart för företagare, egen bearbetning. (OECD, 2008, s. 61) 
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nämnt endast om skulderna är mer än tre till fyra år gamla. Dagens praxis grundar sig på den 

allmänna tanken bakom skuldsaneringslagen; att gäldenären först ska ha försökt lösa sina 

ekonomiska problem på egen hand. Denna grundtanke ska finnas kvar men regeringen menar 

att kravet på skuldernas ålder innebär en klar nackdel och att det i onödan passiviserar 

gäldenärer. Näringsidkare som drivit företag och som vill starta om på nytt drabbas 

framförallt av passiviteten. Regeringen menar att om omständigheterna i övrigt talar för en 

skuldsanering bör en skuldsanering i sådant fall beviljas trots att huvuddelen av skulderna är 

nya. Att näringsidkaren ska behöva vänta på en skuldsanering tills skulderna blivit tre till fyra 

år gamla komplicerar återhämtningen och kan dessutom leda till sämre utfall för 

fordringsägarna. Skuldernas ålder ska därför inte längre speciellt beaktas vid bedömning 

angående skuldsanering. (Proposition, 2010/11:31, ss. 15-16)   

3.2.2 Påföljder och kostnader 

En positiv effekt regeringen förutspår med förändringarna i skuldsaneringslagen är att 

fordringsägarnas intäkter förväntas bli större jämfört med om en näringsidkare i stället skulle 

försättas i konkurs. Däremot kan denna effekt dämpas något till följd av att skuldernas ålder 

inte längre ska beaktas vid godkännande av en skuldsanering. Ett tidigare beslut angående en 

skuldsanering kan förmodas leda till en minskad social utslagning och mer samarbetsvilliga 

gäldenärer. Lagförändringen innebär en snabbare ekonomisk rehabilitering och som i sin tur 

leder till att näringsidkare kan starta om och försörja sig själva, istället för att passiviseras. 

Dessa positiva effekter förväntas slå igenom det första året. (Proposition, 2010/11:31, ss. 20-

21)  

Kronofogdemyndigheten förväntar sig ökade kostnader på grund av att antalet ansökningar 

angående skuldsanering antagligen kommer att fördubblas. Skatteverket kan även påverkas av 

ett ökat antal ansökningar angående skuldsanering eftersom att Skatteverket tillfrågas vid 

varje ärende där myndigheter kan förväntas ha fordringar. Sveriges kommuner och landsting 

kan även förväntas få ökade kostnader på grund av att antalet ärenden hos de kommunala 

budget- och skuldrådgivarna väntas öka samt på grund av att olika kompetenshöjande 

åtgärder kommer att behövas hos handläggarna. (Proposition, 2010/11:31, ss. 20-21)  

3.2.3 Beslutet i korthet 

Den 6:e april 2011 beslutade riksdagen att möjligheten till skuldsanering för näringsidkare ska 

utvidgas och därmed biföll riksdagen proposition 2010/11:31. Lagändringen träder i kraft som 

beräknat den 1 juli 2011. Riksdagen uppmanade även regeringen att återkomma med 

ytterligare ett lagförslag rörande skuldsaneringslagen, så att ännu fler svårt skuldsatta ska 

kunna få hjälp. Kravet att den skuldsatte ska vara kvalificerad insolvent innebär att den 

skuldsatte inte klarar av att betala sina skulder inom överskådlig tid. Inom överskådlig tid 

betyder i dagens praxis cirka 15 år. Det Riksdagen vill ändra på är att skuldsanering skall vara 

aktuellt om den skuldsatte inte klarar av att betala sina skulder de närmaste åren, vilket anses 

vara cirka 5 år. (Riksdagen, 2011) 
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3.3 Remissvar angående lagändringen 

Flera instanser har yttrat sig angående lagändringen i skuldsaneringslagen (2006:548). 

Försäkringskassan är en av dem som har yttrat sig positivt i sitt remissvar och har inga 

invändningar till lagförändringen. (Försäkringskassan, Dnr 25562-2010) Nedan följer 

remissvar från övriga instanser.  

Svenskt näringsliv 

Svensk näringsliv ställer sig positiv till lagändringen. Enligt remissyttrandet från Svenskt 

näringsliv kan ett nyföretagande omöjliggöras av en betungande skuldbörda. Den skuldsattes 

betalningsförmåga kommer att omintetgöras vilket även leder till att borgenärerna drabbas. 

Det är därför viktigt för seriösa företagare att ha en möjlighet efter en konkurs att snabbt 

komma tillbaka och starta upp en ny verksamhet. (Svenskt Näringsliv, SN Dnr 261/2008) 

Konsumentverket 

Även Konsumentverket har yttrat sig positivt till förändringarna men har en del synpunkter att 

tillägga. Konsumentverket tror att lagändringen kommer att bidra till att fler kommer att 

ansöka om skuldsanering vilket är positivt. Det kommer dock innebära mer arbete för 

Kronofogdemyndigheten och kommunerna. Konsumentverket är en samordnande och 

stödjande myndighet och kommer även de att märka av att antalet ansökningar angående 

skuldsanering kommer att öka. Verket befarar att trycket på kommunernas budget- och 

skuldrådgivare kommer att öka ytterligare och trots att fler kommer att ansöka om 

skuldsanering kommer det fortfarande vara av låg prioritet för kommunerna. I dagsläget har 

redan denna instans en låg prioritet i många kommuner och väntetiderna för att träffa en 

handläggare kan därför bli långa. En oro finns därför för att kommunerna inte ska ha resurser 

för att ta hand om alla ärenden. (Konsumentverket, Dnr 2010/474) 

Konsumentverket är emellertid positiv till lagändringen som möjliggör för näringsidkare, som 

försörjer sig på sin verksamhet, att kunna beviljas skuldsanering. Lagändringen innebär att 

skuldsanering kan bli aktuell om näringsverksamheten är av ”enkelt slag”. Konsumentverket 

tycker dock att vad ”enkelt slag” innebär bör förtydligas ytterligare. Dessutom får inte 

tolkningen av begreppet bli allt för snäv med risk för att lagens syfte då inte kommer att 

uppfyllas. Verket är även positivt till förslaget om att inte beakta skuldernas ålder vid 

bedömningen av en skuldsanering. De anser vidare att om betydelsen av skuldernas ålder 

minskar vid en bedömning kommer det att bidra till att minska risken för att den skuldsatte 

passiviseras och att denne kan rehabiliteras fortare. Konsumentverket är positiv till 

lagändringen men anser emellertid att det endast kommer att lösa problemen för ett fåtal 

skuldsatta och att fler åtgärder bör genomföras. Verket vill att fler förslag från statens 

offentliga utredning ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” ska introduceras. (Konsumentverket, 

Dnr 2010/474) 

Kronofogdemyndigheten 

Även Kronofogdemyndigheten är positiv till lagändringen som ska genomföras men har 

synpunkter att tillägga. Myndigheten håller med om att näringsidkare inte behöver ha egna 

regler för skuldsanering men anser att riskerna för oförutsedda utgifter är större för 

näringsidkare än för vanliga löntagare. Det eftersom att näringsidkares inkomster är mer 
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känsliga för konjunkturvändningar och att deras inkomster även är mer oregelbundna och 

varierande än för löntagare. (Kronofogdemyndigheten, Ju2008/7782/L2) 

Kronofogdemyndigheten påpekar precis som Konsumentverket att definitionen ”enkelt slag” 

vid bedömningen om en aktiv näringsidkare ska beviljas skuldsanering bör beskrivas mer 

ingående. En mer ingående förklaring av begreppet skulle underlätta för näringsidkare så de 

kan bedöma om de kan komma i fråga för skuldsanering. Även borgenärerna kan dra nytta av 

en bättre beskrivning av begreppet vid ett ställningstagande om en skuldsanering. 

Myndigheten anser även att det är många som är överskuldsatta och som inte utnyttjar 

möjligheten till skuldsanering, på grund av detta anser de att mer information behöver nå 

berörda parter. Konsumentverket och kommunernas budget- och skuldrådgivare pekas ut som 

viktiga aktörer till att informera och ge rådgivning. Kronofogdemyndigheten påpekar dock att 

väntetiderna till kommunernas budget- och skuldrådgivare är alldeles för långa. 

Kronofogdemyndigheten ser vidare positivt på om regeringen på längre sikt väljer att lätta på 

reglerna för skuldsanering ytterligare. (Kronofogdemyndigheten, Ju2008/7782/L2) 

Domstolsverket 

Domstolsverket är också positiv till lagförändringen. De påpekar dock att antalet ansökningar 

om skuldsanering kommer att öka markant. Det betyder att det kommer bli ett högre tryck på 

kommunernas budget- och skuldrådgivare och även på Kronofogdemyndigheten. I och med 

att ansökningarna till Kronofogdemyndigheten ökar kommer även antalet ärenden till 

Sveriges allmänna domstolar att öka då alla överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut 

prövas där. (Domstolsverket, Ju2008/7782/L2) 

Riksbanken 

Riksbanken är även de positiva till lagförändringen. Att enskilda näringsidkare ges samma 

möjligheter som en löntagare till skuldsanering tycker de är bra. Däremot avstyrker de 

ändringen om att skuldernas ålder inte längre ska beaktas vid bedömningen om en 

skuldsanering. Riksbanken anser att skuldsaneringslagen inte bör utformas på ett sätt som ger 

näringsidkare som lättvindigt hamnat på obestånd rätt att beviljas skuldsanering. En sådan 

utformning skulle kunna leda till att näringsidkare tar onödiga risker i sitt företagande och att 

kreditgivarna därmed kommer att vara striktare i sin utlåning och sätta högre räntor. 

Emellertid bör inte lagen heller bli för hårt hållen då den skuldsatte riskerar att passiviseras 

istället.  En avvägning måste därför göras i lagen för att se till att hjälpa dem som hamnat på 

obestånd att starta om igen, men även se till att förebygga så att låntagare undviker att hamna 

på obestånd. (Riksbanken, Ju2008/7782/L2) 

Utifrån detta avstyrker Riksbanken lagförändringen angående att skuldernas ålder inte ska tas 

med i bedömningen om en skuldsanering. Den regel som finns idag om att skuldernas ålder 

inte får vara mindre än tre till fyra år gamla om en skuldsanering ska beviljas anser de vara 

rimligt. Dock anser Riksbanken att i vissa undantagsfall bör ett avsteg ifrån att ta med 

skuldernas ålder i bedömningen kunna göras vid väldigt förmildrande omständigheter. 

(Riksbanken, Ju2008/7782/L2) 
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Finansbolagens Förening 

Föreningens inställning är att borgenärerna ska ha lika rätt till betalning som den skuldsatte 

ska ha rätt till hjälp att bli av med sina skulder. De anser att den stora frågan är hur den 

skuldsatte ska kunna betala sina skulder, inte hur denne ska kunna befrias från dem. 

Finansbolagens Förening anser vidare att det är statens uppgift att se till att höja 

betalningsmoralen, om en dålig betalningsmoral råder kommer kreditgivarna att bli striktare i 

sin utlåning och höja räntorna. (Finansbolagens Förening, Ju2008/7782/L2)  

Finansbolagens Förening är inte positiv till alla de lagändringar som ska träda i kraft. De 

anser vidare att skuldsanering inte ska vara ett alternativ för aktiva näringsidkare. Det på 

grund av att Kronofogdemyndigheten skulle kunna få problem med handläggningen av 

ärendena samt att en borgenär skulle kunna stoppa en skuldsanering genom att istället begära 

den skuldsatte i konkurs. (Finansbolagens Förening, Ju2008/7782/L2) 

Föreningen är däremot positiv till att förslaget om förkortad betalningsplan slopades. De anser 

att det annars är borgenärerna som får betala för samhällsintresset av ett nyföretagande. En 

annan aspekt de tar upp är risken för snedvridning i konkurrensen om betalningsplanen kortas 

ned. Inom näringslivet löper de flesta betalningsplaner under en längre tid som t.ex. leasing, 

avbetalningar och annan rörelsefinansiering. Dock kan det i undantagsfall vara motiverat med 

en kortare betalningsplan. (Finansbolagens Förening, Ju2008/7782/L2) 

Finansbolagens Förening är positiv till förslaget om att skuldernas ålder inte ska tas med i 

bedömningen om en skuldsanering ska beviljas. Föreningen menar på att lagändringen snabbt 

kan hjälpa ut en före detta näringsidkare i arbetslivet igen istället för att denne ska 

passiviseras i väntan på att skulderna ska bli tillräckligt gamla. (Finansbolagens Förening, 

Ju2008/7782/L2) 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningen är positiv till lagändringen. Föreningen anser att det borde vara 

självklart att löntagare och enskilda näringsidkare som i princip har samma 

försörjningsförhållanden ska ha lika rätt till skuldsanering. I lagförslaget angavs att om en 

aktiv näringsidkare skulle bli beviljad skuldsanering berodde det på att borgenärerna skulle 

gynnas istället för att näringsidkaren försattes i konkurs. För att syftet ska uppnås anser 

Svenska Bankföreningen att vissa ändringar bör genomföras angående vilka fordringar som 

ska omfattas av en skuldsanering. (Svenska Bankföreningen, Ju2008/7782/L2) 

3.4 Enskilda firmor 

Av de olika företagsformer som finns i Sverige idag drivs cirka 57 procent som enskild firma. 

(Aktuell statistik ur företagsregistret, 2010) Av samtliga nystartade företag är det hela 71 

procent som drivs i denna företagsform. Personer som drivit enskild firma och misslyckats är 

främst de personer som kommer att kunna ta del av den nya lagändringen. (SOU , 2008:82, s. 

116) I rapporten ”från skulsatt till skuldfri” nämns företagsskulder och konkurs som en 

huvudsaklig orsak till skuldsanering. Sandvall (2008) nämner att det i många fall handlar om 

en stark önskan att starta ett eget företag men att kunskaperna ofta är bristfälliga angående 
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företagsekonomi och den valda marknaden. Många företag startas även inom branscher som 

är väldigt nischade eller trendiga just för tillfället. (Sandvall, 2008, ss. 72-73) 

Småföretagare i form av enskilda firmor är viktiga och det har visat sig att under 

lågkonjunkturer är det dessa företag som står för den största tillväxten av nya arbetstillfällen. 

De företag som växer snabbast är även de företag som är viktigast under lågkonjunkturer. En 

gemensam faktor för många av dessa företag är att företagens grundare ofta har en tidigare 

erfarenhet av företagande. (Falkenhall & Wennberg, 2010, ss. 52,57) Även annan litteratur 

inom området anger att tidigare erfarenhet av företagande ofta leder till ett mer lyckat 

framtida entreprenörskap. (Wennberg, Wiklund, DeTienne, & Cardon, 2010, s. 365) 

3.5 Hur insolvenslagstiftning kan påverka företagande  

I dagens ekonomi ligger stort fokus på den ekonomiska lagstiftningen. Politiska diskussioner 

har fokuserat på vikten av en nystart för företagare som hamnat i ekonomiskt obestånd. Om 

en nystart möjliggörs genom en mildare skuldsaneringslagstiftning så uppmuntrar det till 

risktagande och mer nyföretagande inom ekonomin. En alltför strikt insolvenslagstiftning 

riskerar att medföra att nya företag inte vågar ta steget att växa utan förblir småföretag med en 

icke optimal storlek. Det leder till att arbetstillfällen inom det företaget uteblir samt att andra 

positiva externa effekter går förlorade. (Falkenhall & Wennberg, 2010, ss. 48-49) 

Armour och Cumming (2008) har gjort en empirisk studie inom ämnet som undersöker 

sambandet mellan en mildare skuldsaneringslag och en ökning av företagande i olika länder. 

Deras artikel Bankruptcy Law and Entrepreneurship visar på att det finns just ett sådant 

samband. Graden av ”straff” eller ”förlåtande” i lagstiftningen bestämmer konsekvenserna av 

ett misslyckande. En mer förlåtande lagstiftning kring skuldsanering ger småföretagarna ett 

slags skydd för konsekvenserna av en utebliven framgång. I studien visar författarna på att 

länder där skulderna från ett misslyckande tar lång tid att skriva av har lägre nivåer av 

entreprenörskap (exempelvis Sverige) jämfört mot länder med en kortare avskrivningstid 

(exempelvis Danmark). Genom att sänka risken med företagandet stimuleras personer som 

annars skulle vara för osäkra på grund av de risker som finns till att ändå ta steget till att starta 

ett eget företag. En annan faktor som spelar stor roll vid uppstarten av ett företag har i flera 

studier visat sig vara tillgången på kapital. Hur sträng insolvenslagstiftningen är spelar även 

en roll gällande tillgången av kapital till småföretagare. (Armour & Cumming, 2008, ss. 303-

304, 306-308, 330-331)  

En studie som White (2001) har genomfört visar även den på att förändringar i lagstiftningen 

kring skuldsanering har en stark påverkan på potentiella småföretagare. Det som dock bör 

beaktas är risken för att kreditgivare kommer att reagera negativt på en mer förlåtande 

lagstiftning kring skuldsanering. Det kan leda till att kreditgivare till exempel höjer 

räntekostnaderna och det i sin tur kan påverka småföretagares möjlighet till tillgång på 

krediter negativt. (White, 2001, ss. 19-20) Även Berkowitz and White (2004) visar på att en 

mer förlåtande skuldsaneringslagstiftning kan leda till högre räntor och ett mer begränsat 

kapitalutbud hos kreditgivarna. (Berkowitz & White, 2004, s. 83)  
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Barney, Lee och Peng (2007) visar i en studie att när den personliga kostnaden för ett 

misslyckat företagande minskar kommer antalet personer som vill driva företag att öka och 

samhället som helhet kommer att dra nytta av det. Det finns flera bevis på att konkurrens leder 

till att företag blir mer innovativa och kommer med nya lösningar vilket även det leder till 

nytta för samhället. En studie som har gjorts i Sydkorea efter den ekonomiska krisen år 1997 

visar på att förändringar i insolvenslagstiftningen leder till en mer produktiv tillväxt. Det 

genom att tillåta ineffektiva firmor att lämna marknaden, uppmuntra till nyföretagande och 

samtidigt stimulera redan existerande firmor till att bli mer effektiva. Med andra ord leder de 

minskade riskerna med företagande till högre konkurrens men samtidigt tvingas de ineffektiva 

företagen att lämna marknaden. Om kostnaden för ett misslyckat företagande vore högre 

skulle företag som går dåligt motvilligt lämna in en ansökan om konkurs och istället fortsätta 

driva firman trots fortsatta förluster. (Barney, Lee, & Peng, 2007, ss. 259-260) 

En insolvenslagstiftning kan påverka företagande både positivt och negativt. Till exempel kan 

en hårt hållen lag som nämnt ovan hindra aktörer från att lämna marknaden. Det beror på att 

en strängare lagstiftning leder till att en företagare inte kan lämna marknaden utan att dra på 

sig en stor skuldbörda och kan då försöka med alla medel att inte behöva avveckla 

verksamheten. Istället för att dessa firmor avvecklas kommer de att finnas kvar på marknaden 

och ta av resurser som annars skulle kunna användas till ett bättre ändamål. Samtidigt kan en 

strängare lagstiftning hindra nya aktörer från att starta företag på grund av rädslan för vad ett 

eventuellt misslyckande kan få för konsekvenser. En mer förlåtande lagstiftning kan dämpa 

dessa effekter genom att konsekvenserna av ett misslyckande inte blir lika hårt. (Barney, Lee, 

& Peng, 2007, ss. 260-261) I Danmark har det visat sig att regeringens försök till att lätta upp 

deras insolvenslagstiftning har gett positiva effekter på entreprenörskapet i landet. (Danish 

Entreprise and Construction Authority, 2008, s. 56) 
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4 Empiri 
 avsnittet nedan presenteras den primära informationen som har insamlats för uppsatsen. 

Empirin grundar sig på fem personliga intervjuer, där viktiga delar har valts ut och 

sammanfattats. Efter varje delkapitel följer en sammanfattande tabell för att lättare få en 

snabb överblick av respondenternas åsikter.  

4.1 Banker 

Nedan presenteras det material som har insamlats under intervjuerna med de tre olika 

bankerna. Bankerna presenteras i den ordning intervjuerna genomfördes.  

4.1.1 Handelsbanken  

Charlotta Hallqvist Lindström är företagsmarknadschef på Handelsbankens kontor i Västerås. 

Hallqvist Lindström har arbetat på Handelsbanken sedan år 1989 och har haft flera olika 

befattningar inom banken. Hon har bland annat arbetat på Handelsbankens kreditavdelning i 

Stockholm samt som företagsrådgivare på kontoret i Västerås.  

Bankernas kriterier för utlåning  

När det gäller bedömningen om ett lån ska beviljas brukar alltid Handelsbanken utgå ifrån 

kundernas återbetalningsförmåga vare sig det är privatpersoner eller företag. Banken ser på 

återbetalningsförmågan, kassaflödet, budgetar, likviditetsbudgetar och företagarens affärsidé. 

Handelsbanken tar en kreditupplysning på ägarna och ser vad de har för intäkter och fasta 

kostnader. De som arbetar på Handelsbanken vet av erfarenhet att en verksamhet ofta tar 

mycket längre tid att starta upp än vad en låntagare kan tro. Banken kollar därför om ägaren 

har eget kapital att gå in med om det går dåligt för verksamheten eller om det är banken som 

kommer att få ingripa i ett tidigt skede.  

Handelsbanken kommer troligen inte att genomföra några förändringar i och med att 

skuldsaneringslagen ändras tror Hallqvist Lindström då de har flera andra kriterier de utgår 

ifrån vad det gäller utlåning till enskilda firmor. De jobbar efter sin kreditprocess som gäller 

allt från enskilda firmor till börsnoterade bolag. Räntan på de lån som företagare beviljas 

bestäms efter det ”betyg” företaget får vid bedömningen. När det gäller räntorna utgår 

Handelsbanken från Basel II och Basel III reglerna som handlar om kapitaltäckning och olika 

likviditetspåslag. Det har blivit stora förändringar i och med finanskrisen och nu präglas 

banken alltmer av reglerna i Basel III som anger att en kund med sämre 

återbetalningsförmåga ska betala en högre ränta och en kund med bättre 

återbetalningsförmåga och bättre säkerheter ska betala en lägre ränta. Hallqvist Lindström tror 

vidare inte att lagändringen kommer att påverka de räntor som de enskilda näringsidkarna får 

vid ett lån.  

När det kommer till frågan om Handelsbanken är mer restriktiva i sin utlåning till företagare 

som har ett misslyckat företagande bakom sig svarade Hallqvist Lindström att de 

huvudsakligen tittar på återbetalningsförmågan, men om det finns betalningsanmärkningar så 

är banken mycket försiktigare i sin utlåning. Har banken och kunden en god relation och det 

finns en godtagbar anledning till varför anmärkningarna finns kanske de inte är lika 

I 
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restriktiva. Däremot om det är en helt ny kund är de försiktigare, vilket hon tror att alla banker 

är.  

När det gäller ändringen i lagen angående att skuldernas ålder inte längre kommer att beaktas 

vid en bedömning om skuldsanering tycker Hallqvist Lindström att ändringen egentligen inte 

kommer ge någon nytta. Hon kan förstå att en skuldsanering kan vara bra för att hjälpa den 

enskilde individen men när denne sedan ska starta upp igen är det nog inte lika enkelt. Det är 

klart att ingen vill stjälpa en kund, utan snarare hjälpa denne, men ibland kan banken hjälpa 

kunderna genom att säga nej.  

Enskilda näringsidkares inställning 

Hallqvist Lindström tror inte att enskilda firmor kommer att ansöka om lån i högre grad nu än 

förut på grund av lagändringen. De har ofta i grund och botten inte så mycket krediter. Ofta 

har låntagare pantsatt en del av huset eller att det finns någon annan form av säkerhet. Banken 

som har en rådgivande roll skulle aldrig råda någon att ta risken om en eventuell 

skuldsanering skulle tänkas äga rum i framtiden.  

Betalningsmoralen tror Hallqvist Lindström tyvärr är något som kan påverkas av att 

skuldsaneringslagen blivit mildare. Det finns alltid oseriösa personer som kommer att försöka 

utnyttja systemet på ett eller annat sätt. Dock anser hon att majoriteten av deras kunder är bra 

personer som tar ett stort ansvar, så för några få kommer säkerligen betalningsmoralen 

försämras, men för majoriteten blir det nog ingen markant skillnad. Hallqvist Lindström tror 

därför att betalningsmoralen inte kommer att försämras, eller hon vill tro det i alla fall.  

Lagändringens effekter 

Hallqvist Lindström tror inte att Handelsbanken kommer att påverkas så mycket av den 

kommande lagändringen. Hennes åsikt om lagen är den att hon tror att de flesta människor 

vill väl och inte kommer att utnyttja att det blivit lättare att få skuldsanering. Däremot 

kommer det alltid finnas de som inte sköter sig och de kommer alltid att hitta nya vägar att 

utnyttja systemet. Till exempel att få någon annan att stå för lån och dylikt för att komma runt 

kraven. Hon tror inte heller att lagändringen kommer att påverka företagandet bland enskilda 

firmor i Sverige. 

Hallqvist Lindström tycker att lagändringen om att aktiva näringsidkare ska kunna beviljas 

skuldsanering känns konstig. Det är banken som kommer att påverkas vid en sådan 

uppgörelse eftersom att det är de som får stå för risken och kostnaden, banken får alltså betala 

för kundernas risker. ”Jag tror inte det kommer att gynna företagarna utan snarare tvärtom 

då bankerna eventuellt kommer att bli ännu mer försiktiga i sin utlåning”. Utifall kunderna 

ska ha ett mindre betalningsansvar och bankerna samtidigt ska stå mer för riskerna tror hon 

inte att det kommer att gynna någon positivt. Bankerna kommer att analysera vissa parametrar 

mer och kanske till och med undvika att gå in i vissa riskengagemang på grund av vetskapen 

om att kunderna själva inte kommer att ha betalaningsansvar utan att det är banken som får stå 

för risken.  

Angående om lagförändringen kommer att påverka Handelsbanken som fordringsägare så tror 

Hallqvist Lindström att de tyvärr kan bli påverkade. Om banken skulle ha mycket osunda 
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krediter skulle de kunna påverkas eftersom att problemkunder då skulle kunna få sina lån 

nedskrivna enklare. Hon anger dock att det idag inte känns som om att Handelsbanken har så 

mycket osunda krediter. Det klart att det skulle kunna påverka banken på ett eller annat sätt.  

Hallqvist Lindström tror däremot att en positiv effekt av lagändringen kan bli att 

fordringsägare som banker kan erhålla mer betalt vid en skuldsanering istället för vid en 

personlig konkurs. Det bästa är oftast om ägaren själv får avyttra sina tillgångar eftersom de 

ändå har kunskapen om dem. Det för att ägaren får sälja ut allt denne har i lager och 

inventarier istället för att en konkursförvaltare genomför försäljningen, utfallet brukar i 

sådana fall inte bli lika bra. 

Att få sina skulder avskrivna kan vara något positivt då det blir lättare att starta upp en 

verksamhet igen, men det kan tyvärr vara personer som sätter det i system. Hon tycker därför 

att själva lagändringen kan vara negativ, men om en person arbetar på bra och det inte riktigt 

går som denne har tänkt sig kan det ändå vara en fördel att snabbt kunna komma på fötter 

igen, det är en väldigt svår avvägning.  

Hallqvist Lindström tillägger slutligen att effekterna av lagändringen kan vara svåra att se just 

nu. Det är precis som när revisionsplikten slopades, i dagsläget är det svårt att sätta sig in i 

situationen, men när det gått två till tre år kommer det gå att utvärdera ändringarna. Då 

kommer det säkerligen gå att urskilja vad som är bra och inte med förändringen.  Hon 

återkommer även till hur lagändringen kan komma att påverka Handelsbanken och tillägger 

att det är klart att de kan bli försiktigare med sin utlåning i framtiden om det visar sig att 

banken inte kommer att kunna kräva borgensmän på betalning utan att dessa fordringar måste 

skrivas ned. Avslutningsvis tillägger hon att det är många parametrar som ska vägas in. Det 

viktigaste är kundernas återbetalningsförmåga och att de tror på sin affärsidé.  

4.1.2 Länsförsäkringar Bergslagen  

Michael Gall arbetar sedan hösten år 2007 på Länsförsäkringar Bergslagen inom deras 

bankverksamhet. Gall började arbeta på privatsidan för att sedan under november år 2010 gå 

över till företagssidan. Länsförsäkringar Bergslagen är i grund och botten ett försäkringsbolag 

som år 1996 utökade sin verksamhet med banktjänster till privatpersoner. För ett och ett halvt 

år sedan utvidgades bankverksamheten även till företagssidan.  

 

Bankernas kriterier för utlåning 

Gall nämner att det är olika parametrar som styr utlåningen till småföretagare men att 

grundprincipen är att banken och företagaren själv ska tro på sin idé. Det är viktigt att det 

finns en tro om att verksamheten ska fortlöpa långsiktigt. Bokslut, budget samt affärsplan är 

även viktiga parametrar som banken granskar inför en eventuell utlåning. Gall berättar att en 

annan parameter som vägs in i bedömningen för utlåning är intern och extern skötsel. Med 

intern skötsel menas affärshändelser som kan finnas inom Länsförsäkringar Bergslagen, till 

exempel att företagaren tidigare har legat efter med ett lån eller att företagaren utnyttjat sin 

försäkring väldigt mycket. Den externa skötseln är hur företaget har skött sig gentemot andra 

kreditgivare och fordringsägare. För att kontrollera den externa skötseln tas en 

kreditupplysning. En annan viktig parameter är syftet med lånet, vad företagaren ska göra 
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med pengarna och varför företagaren behöver ta ett lån. Gall framför att parametrarna ovan 

vägs ihop till en individuell helhetsbedömning. Något som får Gall att iaktta ytterligare 

försiktighet i en kreditbedömning är om företagaren har ett misslyckat företagande bakom sig. 

Han nämner att det är svårt att hjälpa till när någon har ett misslyckande bakom sig eller några 

år med minusresultat. Då måste banken gå in på djupet och fråga sig varför det gick dåligt och 

vad det är som säger att företagaren skulle göra annorlunda idag.  

Gall tror inte att de ovanstående kriterierna kommer att påverkas nämnbart i och med den 

kommande lagändringen. Han nämner att Länsförsäkringar Bergslagen redan från början är 

väldigt tuffa i sina kreditbedömningar eftersom banken är en så pass ny aktör på 

företagsmarknaden.  

Det som påverkar räntan vid upptagning av ett lån är först och främst vilken typ av säkerhet 

som finns att tillgå berättar Gall. Ställer företagaren privata säkerheter som till exempel en 

villa så finns det en bättre möjlighet till att få en lägre ränta, men finns det säkerheter som är 

osäkra eller ingen säkerhet alls blir räntan högre. Företagarens erfarenhet är något som kan 

spela en roll vid prissättningen. Om en företagare har många års erfarenhet och ett 

framgångsrikt företag kan det motivera till en lite lägre ränta. Nystartade företag har det 

tuffare i början och då motiverar det till att banken tar ut en högre ränta. Gall nämner att det är 

svårt att bestämma räntan då det är en avvägning mellan risk och konkurrens. Räntan får inte 

vara för låg då risken för banken ökar, samtidigt får inte räntan vara för hög då konkurrensen 

inom bankbranschen är hård.     

Gall framför att han inte tror att lagändringen kommer att påverka utlåningsräntan. Han 

framför vidare att det är svårt att se om lagändringen kommer att resultera i en ökad ränta för 

enskilda näringsidkare. Däremot tror han att om fler får hjälp med skuldsanering kan det leda 

till en högre ränta på lång sikt. Det på grund av att bankerna ofta gör en kreditförlust vid en 

skuldsanering.   

 

Enskilda näringsidkares inställning 

Företagares inställning till att låna pengar tror Gall inte kommer att påverkas i och med 

lagändringen. Han tror inte att en företagare tänker att: ”nu är skuldsaneringslagen mildare 

då kan jag låna mer pengar”. Gall menar att det är andra parametrar som spelar in till 

exempel konjunkturläget. Enskilda näringsidkares betalningsmoral kan tänkas komma att 

påverkas om företagare inte riktigt förstår vad skuldsanering handlar om och tror att det har 

blivit lättare att få skuldsanering. Det kan då leda till att företagaren tar lite mer lättvindigt på 

krediter anser Gall.  

Lagändringens effekter 

När det kommer till lagändringen angående att skuldernas ålder inte längre kommer att 

beaktas tror Gall att bankerna kommer bli ännu mer försiktiga när ett företag börjar gå dåligt. 

Någonstans måste banken ändå våga tro på företagaren och göra en investering. Självklart tror 

varken banken eller företagaren att företaget kommer att misslyckas när ett lån beviljas men 

bankerna måste ändå vara försiktiga.   
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Gall anför vidare att: ”Jag tror inte att lagändringen kommer att stimulera personer att starta 

eget företag på grund av att skuldsanering ligger väldigt långt bort i startfasen av ett 

företag”. Han menar att regeringen borde ha satsat på andra åtgärder för att stimulera 

företagandet i Sverige. Åtgärder som företagscentrum, tillgång till mentorer samt att få 

möjlighet att komma åt ett kontaktnät är åtgärder Gall personligen tror kan stimulera 

företagande. Personligen tycker Gall att media ibland snedvrider skuldsättning, ett exempel är 

tv-programmet Lyxfällan. Han menar att i tv-programmet kommer två personer in och ordnar 

upp den skuldsattes ekonomi och sedan är allt frid och fröjd igen men så fungerar det inte 

riktigt i verkligheten.    

Gall tror att kostnaderna för fordringsägare kan komma att öka i och med lagändringen, 

däremot tror han att det inte kommer realiseras förrän om tidigast 5-10 år. Om det blir lättare 

att få skuldsanering samtidigt som fler blir beviljade skuldsanering kommer kostnaderna att 

öka för fordringsägarna. Samtidigt tror Gall däremot att fordringsägare kan få mer betalt vid 

en skuldsanering jämfört mot en konkurs.  

4.1.3 Nordea 

Stefan Blom arbetar som Senior Credit Manager på Nordea i Stockholm. Han arbetar med allt 

ifrån risker, kreditprocesser till utveckling och utbildning. Blom arbetar även med en del 

nordiska projekt och har varit anställd inom företaget i 43 år. Blom är bekant med 

skuldsaneringsförfarandet då banken många gånger varit med om det gällande privatpersoner.  

Bankernas kriterier för utlåning 

Grundprincipen för bankens utlåning är att banken ska tro på affärsidén och den affärsplan 

och budget som företagaren presenterar. Nordea bygger sin utlåning på kassaflödet och 

kundens återbetalningsförmåga. Blom anger att det i vissa fall kan förekomma panter och 

dylikt, men tror inte banken på affärsidén tar det stopp redan där. Har företagaren lite eget 

kapital att satsa så blir det ofta så att denne får lämna pant, men det är olika från fall till fall. 

Blom anger att efter lagändringen kommer det fortfarande vara återbetalningsförmågan som 

spelar en stor roll vid utlåningen. Han tror inte att det kommer att bli någon skärpning utav 

utlåningen utan banken kommer följa de lagar och regler som finns. En av dessa är 

bankrörelselagen som anger att banken måste kunna visa på ett trovärdigt sätt att det finns en 

återbetalningsförmåga hos kunden vid utlåning. Banken har även egna instruktioner och de 

följer finansinspektionens anvisningar.  

Det som bestämmer vilken ränta en företagare får är de säkerheter som finns samt återigen 

bankens tro på företagarens återbetalningsförmåga. Blom menar på att priset (räntan) och 

risken hänger samman. Nordea kommer inte att förändra sin ränta i och med lagändringen. 

Blom anger att i den ränta och de räntemarginaler alla banker har idag ingår en kalkylerad risk 

och banken får inte ta vilka risker som helst. Det är inte alla företag som klarar sig och det är 

något bankerna räknar med, de tre första åren för en företagare brukar vara de tuffaste.  

På frågan angående om Nordea är mer restriktiva till att låna ut pengar till dem som har ett 

misslyckat företagande bakom sig svarar Blom att han inte tror att banken är det. Bara för att 

en företagare har ett misslyckande bakom sig betyder det inte att banken kommer att vara 

striktare i sin utlåning utan snarare mer noggranna och undersöka orsakerna till 
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misslyckandet. Det kommer vara orsakerna bakom det misslyckande företagandet som 

bedöms. När det börjar gå dåligt för ett företag är inte banken helt främmande för att gå in och 

hjälpa till. Blom menar på att alla banker är nog villiga att hjälpa till bara företagaren hör av 

sig, det värsta scenariot är om det blir tyst från företagaren och sen så går företaget omkull. 

Ofta sätter sig banken ner och för en dialog med företagaren och ibland är andra parter som 

till exempel en revisor och ALMI närvarande. Tillsammans försöker de sedan hitta en lösning 

på problemet. Det sämsta utfallet för en bank är om företaget går i konkurs, därför försöker 

banken alltid att hjälpa till att hitta andra vägar om det finns en överlevnadsmöjlighet för 

företaget. Många gånger är företagaren så fixerade vid sin goda idé att de glömmer bort att det 

kan få ekonomiska konsekvenser även för dem som privatpersoner.  

Att skuldernas ålder inte längre kommer att beaktas på samma sätt tror Blom kan leda till en 

del diskussioner. Han anser att om företagaren har fortsatt driva verksamheten ett par år känns 

det mer som denne har försökt lösa sina problem än om en skuldsanering skulle beviljas 

direkt.  

Enskilda näringsidkares inställning 

Blom tror inte att betalningsmoralen kommer att försämras i och med lagändringen. Han anser 

vidare att: ”många företagare vill göra rätt för sig, det ses som en skam att misslyckas”. 

Däremot finns det en liten grupp där betalningsmoralen skulle kunna försämras, men det är en 

minoritet. Det är personer som redan idag har en dålig betalningsmoral och Blom tror inte att 

moralen kommer att förbättras i och med lagändringen.  

Lagändringen kommer inte att leda till att lagen blir särskilt förlåtande tror Blom. Han tror 

inte att förändringarna kommer att leda till att Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och 

bankerna kommer sänka sina krav, utan det kommer fortfarande finnas ett krav om en viss 

nivå på betalningsmoralen. De personer som kommer att beviljas skuldsanering är ändå de 

som verkligen försökt driva sin verksamhet lönsamt och sen har det hänt något på vägen. 

Dessa personer kanske inte har kunnat påverka situationen själva och då är en skuldsanering 

ett lämpligt sätt att hantera det hela. Oseriös företagare kommer inte få samma chans till en 

skuldsanering anser Blom då det ändå är en prövning av ärendet. 

Lagändringens effekter 

Lagändringen att aktiva näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering är Blom positiv till. 

Han menar på att det kan finnas flera olika orsaker till situationen och att det kan finnas 

värden i verksamheten som går förlorade om inte en skuldsanering genomförs. Blom framför 

att banker har tidigare varit med om liknande förfaranden som underhandsackord för att få till 

en friskare verksamhet, så detta är egentligen inte något revolutionerande. Blom tror dock att 

det endast kommer att bli ett fåtal fall där aktiva näringsidkare kommer att beviljas 

skuldsanering. Att det endast är aktiva näringsidkare där det finns en relevant bakgrund och 

ett relevant motiv som kommer att beviljas. Om ett företag sätts i konkurs istället för att en 

skuldsanering genomförs kan innebära att delar av företaget kan tappa sitt värde. Det som 

borgenärerna slutligen kommer titta på när det kommer till en skuldsanering är vad som är 

alternativet framför Blom. Blir en konkurs bättre än en skuldsanering kommer borgenärerna 

avslå betalningsplanen. 
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Blom tror inte att företagandet bland enskilda firmor kommer att öka i Sverige i och med 

lagändringen. Förändringen kan snarare leda till att ännu högre krav ställs på företagarens 

affärsidé. Blom hoppas vidare att ALMI skulle få mer utrymme gällande nyföretagande då 

han anser att det har en bra kompetens som alla småföretagare borde ta lärdom av. Blom 

tycker också att ung företagsamhet och utbildning om företagandet och företagares villkor 

borde få mer plats i skolorna. För att öka möjligheterna för företagande i Sverige borde det 

även underlättas för dem som gått i konkurs att starta om igen, idag är det ganska hopplöst 

även fast den stämpeln suddats ut mer och mer. Även förståelsen för hur småföretag drivs i 

praktiken bör ökas. Många förstår inte vikten av en affärsidé och att hålla sig till den. Många 

kan lockas till att göra något annat när de ser andra lyckas.  

Blom fick frågan om hur lagändringen kan komma att påverka Nordea som fordringsägare 

och svarade att det eventuellt kan bli lite fler ärenden angående skuldsanering. Banken har en 

grupp som arbetar med skuldsanering för hela Nordea och Blom tror att det är de som 

kommer ta hand om all nya ärenden. 

 

4.1.4 Sammanfattande tabell banker 

 

Effekter av 

lagändringen 

Handelsbanken Länsförsäkringar 

Bergslagen 

Nordea 

Kommer kriterierna för 

utlåning ändras? 

Nej, banken utgår från 

andra kriterier vid 

utlåning. 

Nej, inte nämnbart. 

Banken är redan hård i 

sin kreditbedömning.  

Nej, banken kommer 

fortfarande att utgå från 

återbetalningsförmågan. 

Kommer räntorna att 

förändras? 

Nej, banken utgår från 

Basel II och Basel III 

reglerna. 

Nej, eventuellt på 

längre sikt om fler 

beviljas skuldsanering. 

Nej, idag innehåller 

räntan redan en 

kalkylerad risk.  

Kommer 

betalningsmoralen 

förändras hos enskilda 

näringsidkare? 

Nej, eventuellt för ett 

mindre antal oseriösa 

enskilda näringsidkare. 

Kanske, om den 

enskilde 

näringsidkaren tror att 

skuldsanering är en lätt 

utväg.  

Nej, företagare vill göra 

rätt för sig.  

Kommer banken som 

fordringsägare få ökade 

kostnader? 

Kanske, om banken 

har gett ut osunda 

krediter. 

Eventuellt om fler 

beviljas skuldsanering, 

dock tidigast inom 5-

10 år.  

Nej, men banken 

kommer eventuellt få 

fler ärende angående 

skuldsanering.  

Kommer företagandet 

bland enskilda firmor att 

öka? 

Nej, företagandet 

kommer inte att 

påverkas.  

Nej, skuldsanering 

ligger för långt bort i 

startfasen av ett 

företag. 

Nej, dock kan 

ändringen leda till 

högre krav på 

företagarens affärsidé. 
 

  

Tabell 1: Sammanfattande tabell banker, egen bearbetning. 
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4.2 ALMI:s företagsakut 

Gunnar Wahlsten arbetar på ALMI Företagspartner i Mälardalen som företagsrådgivare och 

har 40 års erfarenhet inom branschen. Wahlsten är egentligen anställd i systerbolaget ALMI 

Företagspartner Stockholm Södermanland men är inhyrd till ALMI Mälardalen på grund av 

projektet företagsakuten som löper fram till årsskiftet 2011/2012. Projektet startade för två 

och ett halvt år sedan när lågkonjunkturen började och har som syfte att rädda företag, som 

har bekymmer, från att gå omkull. Bakgrunden till detta var att under krisen år 1992-1993 var 

det väldigt många företag som gick omkull och nu finns en vilja att motverka det.  

Under år 2009-2010 har Wahlsten hjälpt 170 stycken företag som har haft bekymmer och det 

är endast 17 stycken av dessa företag som inte har kunnat räddas. Wahlsten hjälper företagen 

att identifiera orsakerna till varför företaget går dåligt. Det kan till exempel vara att företaget 

har fel personalsammansättning eller att företaget har fel prissättning. Efter att orsakerna är 

identifierade klarar många företag att ta sig ur knipan själv, men för en del företag så behövs 

det extra finansiering. Om ALMI tror på företaget och personen bakom, trots att företaget har 

bekymmer, kan ALMI gå in och finansiera de delar som bankerna inte kan finansiera.  

Enskilda näringsidkare i kris 

Wahlsten berättar att det tyvärr är alltför vanligt att företagare sticker huvudet i sanden när 

företaget får bekymmer och huvudorsaken till att enskilda firmor hamnar på obestånd är att 

den privata ekonomin blandas ihop med företagets ekonomi. En annan vanlig orsak är att det 

inte finns någon marknadsföring och att företaget har för dålig försäljning. Överetablering i 

branschen samt att företagaren har en övertro på sin affärsidé är även orsaker som leder till att 

företaget hamnar på obestånd nämner Wahlsten.  

När det gäller småföretagares vilja att starta om på nytt efter ett misslyckat företagande 

berättar Wahlsten att det är ganska ovanligt när det gäller enskilda firmor. Men samtidigt kan 

det finnas ett kall att fortsätta att förbli företagare om personen alltid varit egen företagare 

trots att det är ett slitjobb. Wahlsten berättar även att fordringsägare reagerar restriktivt när ett 

företag är i kris, vissa fordringsägare som leverantörer kan till och med vägra att leverera om 

de inte får kontant betalning.  

Enskilda näringsidkare inställning 

Vid uppstarten av ett företag är det vanligt att företagare oroar sig för att de inte ska få kunder 

och beställningar nämner Wahlsten. Wahlsten berättar vidare att det är vanligt att fler startar 

eget företag under lågkonjunkturer jämfört mot högkonjunkturer. Det beror på att personen 

vill ha ett jobb men det kanske inte är det bästa att starta ett företag bara för att personen är 

arbetslös. Riskerna ökar då markant på grund av att personen kanske inte har någon 

genomarbetad affärsidé. Samtidigt kan det vara bra för personer som har tankar på att starta 

eget och blir uppsagd, då får personen en chans till att göra det den verkligen vill.  

Wahlsten instämmer i att en företagare som har ett misslyckat företagande bakom sig har 

bättre möjligheter att lyckas med ett nytt företagande. Han berättar att om en person har gjort 

en konkurs i Sverige så är den nästan pestsmittad medans om personen gjort tre konkurser i 

USA är personen glorifierad. En erfarenhet av en konkurs är guld värt att ta med sig, däremot 
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blir kreditgivarna pessimistiska om en företagare vill starta om igen med exakt samma 

upplägg. Det krävs något helt nytt i upplägget för att banken ska kunna gå med på att 

finansiera verksamheten.  

Lagändringens effekter 

Wahlsten är insatt i den kommande lagändringen i skuldsaneringslagen och är positiv till att 

enskilda näringsidkare nu ska kunna få möjlighet till en skuldsanering på ett enklare sätt än 

vad det har varit tidigare. Personligen tycker Wahlsten att det är väldigt osäkert hur 

lagändringen kommer att bli och hur det kommer att slå. Wahlsten är också tveksam över hur 

det ska gå till rent praktiskt. Han frågar sig hur existensminimum ska kunna bestämmas för en 

företagare, då inkomsterna ofta varierar från månad till månad.  

På frågan angående om en aktiv näringsidkare kommer att ha möjlighet att driva vidare sin 

verksamhet under en skuldsanering ser Wahlsten ett problem som är hur företaget ska kunna 

köpa in varor från leverantörer. Han tror att leverantörerna kommer kräva kontant betalning 

och inte bevilja någon leverantörskredit och med tanke på det tror han att det kan bli svårt att 

driva vidare en verksamhet under skuldsanering. Men däremot är leverantören ett företag i sig 

och de vill också göra affärer. Om leverantören tror på att företaget kan överleva så är det 

klart att företaget får handla på kredit, men bedömningen blir säkerligen väldigt noggrann. 

Sen ska kunderna även kunna lita på företaget, kan kunden verkligen lita på att denne får sina 

varor? Det är två parter i det här fallet, företaget måste kunna köpa in varor men även kunna 

få dem sålda under en skuldsanering.   

Angående betalningsmoralen tror Wahlsten generellt sett att den inte kommer att försämras, 

men för vissa personer kan det nog bli så. Han berättar vidare att: ”vi har en bra 

betalningsmoral i Sverige och de flesta enskilda firmor vill inte ens diskutera alternativet 

skuldsanering, alla vill göra rätt för sig helt enkelt”. Wahlsten tror inte heller att lagändringen 

kommer att resultera i ett ökat företagande, han kan inte se att det här är ett sätt att få fler 

företag i Sverige. De allra flesta företag vill göra rätt för sig och det är endast en liten del av 

dem som får bekymmer. Startar en person företag idag är personen också beredd att ta lite 

risker. Wahlsten uttrycker sig vidare att han inte tycker att den här regeringen har gjort 

någonting för att underlätta för småföretagare och han tycker att lagändringen inte är ett sätt 

att underlätta för företagandet i Sverige.  

En effekt som Wahlsten tror kan uppstå i och med lagändringen är att bankerna bli mer 

restriktiva om företaget hamnar i en problemsituation och vill låna ytterligare pengar. Han tror 

att bankerna kommer att granska personen bakom affärsupplägget och affärsidén 

noggrannare, vilket kan uppfattas byråkratiskt från företagarna. Samtidigt kan det vara bra att 

affärsidén granskas lite hårdare, så det finns både fördelar och nackdelar med lagändringen. 

Om effekterna av lagändringen däremot blir att företagarna får svårare att finansiera sin 

verksamhet är den kommande lagändringen helt klart negativ.  

En trolig effekt av lagändringen är att företagare som är i kris lämnar marknaden fortare nu 

när skuldsaneringslagen blir mildare menar Wahlsten, det är något han tycker är positivt med 

lagändringen. Men samtidigt nämner Wahlsten att det inte får vara för lätt att få 

skuldsanering, det måste kännas för gäldenären. 
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4.2.1 Sammanfattande tabell ALMI:s företagsakut 

 

Effekter av lagändringen ALMI:s företagsakut 

Kommer fler företagare med ett 

misslyckat företagande bakom sig vilja 

starta om på nytt? 

 

Nej, det är ganska ovanligt att starta om på nytt när 

det gäller enskilda firmor. Bortsett från de 

företagare som har företagandet som ett ”kall”. 

Kommer en aktiv näringsidkare ha 

möjlighet att driva sin verksamhet 

vidare under en skuldsanering? 

 

Ja, men det kan bli problem med finansiering och 

leverantörskrediter. Frågan är hur leverantörerna 

och kunderna kommer att reagera.  

Kommer betalningsmoralen förändras 

hos enskilda näringsidkare? 

 

Nej, vi har en bra betalningsmoral i Sverige. Alla 

vill göra rätt för sig. 

Kommer företagandet bland enskilda 

firmor att öka? 

 

Nej, lagändringen är inte ett sätt att öka 

företagandet i Sverige.  

Vilka andra troliga effekter kan 

lagändringen medföra? 

 

Företagare i kris kommer lämna marknaden fortare 

nu när skuldsaneringslagen blir mildare.  

  

Tabell 2: Sammanfattande tabell ALMI:s företagsakut, egen bearbetning. 



EMPIRI 

29 

 

4.3 Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet 

Ann-Charlotte von Feilitzen arbetar vanligtvis som jurist på skuldsaneringsenheten i 

Sundbyberg, men sedan ett år tillbaka jobbar hon som projektledare för ett projekt som berör 

den kommande lagändringen i skuldsaneringslagen. Tanken med projektet är att enheten ska 

rusta sig för att stå redo när lagändringen träder i kraft. Anders Samuelsson arbetar även han 

som jurist på skuldsaneringsenheten och sitter dessutom med i en expertgrupp. 

Expertgruppens uppgift är att se på eventuella frågeställningar som kan ha anknytning till 

skuldsaneringslagen. Von Feilitzen och Samuelssons är väl insatta i den kommande 

lagändringen på grund utav sina arbetsuppgifter. 

Bedömningen vid skuldsanering 

Samuelsson berättar att det är vanligt att personer som ansöker om skuldsanering har skulder 

från ett tidigare företagande. Han berättar vidare att de tre största anledningarna till att 

personer söker skuldsanering är just företagsskulder, gamla husköp eller överkonsumtion. 

Von Feilitzen fyller i att det inte är ovanligt att det finns skulder från ett tidigare företagande 

men menar på att det inte enbart behöver vara företagsskulder som gjort att personen har blivit 

överskuldsatt.  

Vid bedömningen om en skuldsanering ser handläggarna positivt på tidigare bedriven 

näringsverksamhet så länge verksamheten har varit seriös berättar Von Feilitzen. 

Handläggarna ser på det som har hänt i näringsverksamheten som en helhet och tittar på om 

personen har blivit dömd för något brott, när företaget gick omkull och så vidare. Sedan görs 

en totalbedömning av de skälighetskriterier som finns i lagen. Von Feilitzen nämner att det 

aldrig finns någon som är felfri och att det alltid finns saker som inte varit så bra men i 

förhållande till den andra delen av vågskålen så väger de positiva sidorna tyngre för 

beviljning av en skuldsanering.  

Ändringarna i lagen som ska genomföras är att skuldernas ålder inte längre ska beaktas på 

samma sätt och att den enskilde näringsidkarens verksamhet ska vara av enkelt slag. Von 

Feilitzen berättar att den färska skuldsättningen inte längre ska vara ett hinder för att kunna 

rädda en enskild näringsverksamhet. Men den färska skuldsättningen kommer finnas med i 

helhetsbedömningen ändå men då kanske det ligger mer fokus på omständigheterna kring 

skuldsättningen än skuldernas ålder. Samuelsson instämmer och anför att tanken är att åldern 

kommer fortfarande ha betydelse men inte som ett enskilt rekvisit utan däremot som en del av 

totalbedömningen. Von Feilitzen anger att fordringsägarnas chans till att få betalt inte ska 

påverkas i och med ändringen. Det blir även ett incitament för den skuldsatte att öka sina 

inkomster om det går att se ett slut på situationen.  

För att kunna tolka vad kriteriet enkelt slag innebär så är det tänkt att handläggarna ska få en 

baskunskap att utgå ifrån och om fallet är krångligare än så kommer en skuldsanering inte bli 

beviljad berättar Von Feilitzen. Rättspraxis kommer även vara viktig i denna fråga för att ge 

handläggarna en fingervisning av vilken enskild firma som är av enkelt slag eller inte.  

En annan förändring är att aktiva näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering. Det finns 

väldigt många olika typer av företag och personer, därför finns det ingen självklar lösning på 
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hur näringsidkaren ska kunna driva vidare sin verksamhet under en skuldsanering anför 

Samuelsson. Det finns däremot många olika möjligheter för att en person ska kunna fortsätta 

driva sin verksamhet under en skuldsanering uppger Von Feilitzen. Hon menar på att istället 

för att förlägga betalningarna månadsvis kanske det är bättre att förlägga betalningarna 

kvartalsvis eller halvårsvis, eftersom det kan vara svårt för en näringsidkare att ha en likvärdig 

inkomst varje månad. Samuelsson berättar att en näringsverksamhet kan gå bra och ge en liten 

vinst varje månad men problemet kan ligga i ett gammalt huslån som näringsidkaren blir 

skuldsanerad för. Då kanske företagets leverantörer trots allt accepterar läget och fortsätter att 

samarbeta med näringsidkaren, det finns många olika utvägar nämner Samuelsson.   

Angående hur bedömningen kommer se ut när existensminimum bestäms för en aktiv 

näringsidkare kommer skuldsaneringsenheten räkna på samma sätt som tidigare berättar Von 

Feilitzen. Hon berättar vidare att handläggaren tittar på situationen och anpassar den till varje 

gäldenär. Gäldenären får visa vilka utgifter och kostnader som finns, sen finns det även 

utrymme för en flexibel budget som handläggaren bestämmer storleken på. Den flexibla 

budgeten är till för kostnader och utgifter som inte går att förutspå. Von Feilitzen tror att det 

kommer bli viktigare att se över den flexibla budgeten när det gäller aktiva näringsidkare för 

att få ett så hållbart beslut som möjligt.   

Parternas inställning  

I de flesta fall brukar parterna godta förslaget till betalningsplan och ett beslut fattas om 

skuldsanering anför Von Feilitzen. Fordringsägarna kan göra en invändning där 

Kronofogdemyndigheten får bedöma om de redan tagit med det fordringsägaren har en 

invändning om eller om det är något nytt. Från och med år 2007 kan Kronofogdemyndigheten 

fatta ett beslut mot fordringsägarens vilja, tidigare var det endast Tingsrätten som fick göra 

det.  

Fordringsägarna kan dock överklaga förslaget till domstol. Samuelsson framför att i ungefär 

fem till tio procent av fallen kommer det in någon form av överklagande. Överklagandet kan 

innehålla allt ifrån att fordringsägarna tycker att Kronofogdemyndighetens 

förbehållsberäkning är allt för generöst tilltagen till att den skuldsatte har begått allvarlig 

brottslighet och därför absolut inte borde viljas skuldsanering. Samuelsson tillägger att antalet 

överklagande säkerligen kommer att öka i och med lagändringen. Många kommer säkert att 

överklaga för att få veta vart de nya gränserna kommer att gå, även gäldenärer. Von Feilitzen 

anger att det ändå är något positivt att det kommer komma in överklaganden gällande beslut 

efter lagändringen. Det är något Kronofogdemyndigheten kan lära sig av och det är även bra 

att få domstolens syn på saken.  

Följder för Kronofogdemyndigheten 

Kronofogdemyndigheten räknar med att fler ansökningar kommer att komma in angående 

skuldsanering i och med lagändringen. Samuelsson menar att det beror på att basen har 

breddats för hur många som kommer att kunna ansöka om skuldsanering. Han tillägger även 

att antalet ansökningar kan öka i och med att skuldsaneringsinstitutet har synts mycket i TV 

den senaste tiden. I och med lagändringen kommer även behovet av handläggare på 

myndigheten att öka. Von Feilitzen tillägger att de inte tänker sänka kraven på att de ska gå 
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snabbt att hantera skuldsaneringsärendena. Kronofogdemyndigheten har därför anställt mer 

personal för att klara av den förväntade ökningen av ansökningar vilket medför en del 

kostnader. Kostnaderna blir inte bara för personalen utan det tillkommer även följdkostnader 

som till exempel annonseringskostnader, porto, data och kostnad för mer utrymme. 

 

Lagändringens effekter 

Samuelsson anför att en av de effekter de hoppas på är att lagändringen medför att människor 

upptäcker att det är lättare att få en andra chans och därmed blir mer benägna till att starta 

företag och att ta mer risker. Von Feilitzen tillägger att alla är överens om att ett samhälle mår 

bra av att ha ett företagande och att personer måste våga ta lite risker. Hon menar på att det 

inte går att ha personer som bara är anställda utan samhället behöver också ha företagare, 

vilket är något som både riksdagen och regeringen jobbar för. Von Feilitzen menar vidare att 

många överskuldsatta kostar samhället väldigt mycket pengar, ”hela samhället har att vinna 

på att människor får skuldsanering och kommer ut i arbetslivet”. Hon anser att det är en 

situation som båda parter vinner på då den skuldsatte kommer att må mycket bättre samtidigt 

som samhället tjänar på det. 

När lagändringen träder i kraft så tror både Samuelsson och Von Feilitzen att fler skuldsatta 

personer kommer bli beviljade skuldsanering. Orsaken till det är att basen av antalet personer 

som kan få skuldsanering kommer att öka i och med lagändringen berättar Samuelsson. Von 

Feilitzen berättar att de som idag har sin huvudsakliga inkomst genom en enskild 

näringsverksamhet är avskilda från möjligheten att få skuldsanering, hon hoppas att dessa 

personer kommer att bli föremål för skuldsanering.  

Von Feilitzen och Samuelsson anser inte att betalningsmoralen kommer att försämras i och 

med lagändringen. Von Feilitzen anger att det var en diskussion redan år 1994 när 

skuldsaneringslagen skulle träda i kraft. Då fanns en rädsla för att betalningsmoralen skulle gå 

ner och det har den inte gjort, därför kan hon inte se att det finns några farhågor att 

betalningsmoralen skulle förändras i och med lagändringen.  

På frågan angående om lagändringen kommer att påverka företagandet bland enskilda firmor i 

Sverige svarade både Von Feilitzen och Samuelsson att de hoppades på det. Samuelsson 

menar på att det inte går att veta förrän lagen trätt i kraft, men han hoppas på att människor 

ska våga starta företag igen efter ett misslyckande, och ta en andra chans. Von Feilitzen tror 

att det finns ett samband mellan insolvenslagstiftningen och företagandet i ett land. Hon tror 

att många tänker sig för när de ska starta ett eget företag, att de tänker att de kanske drar på 

sig skulder och inte klarar av det, om de då någonsin kommer att komma på fötter igen. 

Samuelsson tillägger att en företagare kanske blir sjuk och får exempelvis en hjärtattack och 

blir utan inkomst under ett år. Det är sådana företag som behöver hjälp så att de får en andra 

chans. Von Feilitzen tillägger att företag som det inte går bra för av andra anledningar inte 

heller ska skuldbeläggas då ett risktagande är något som vi vill kunna ha i ett friskt land.  Att 

ha ett eget företagande är alltid förknippat med ett risktagande och vågar inte människor ta 

risker blir det ett slags antiklimax. Hon anser att Sverige måste ha människor som vågar ta 

risker och vi måste hjälpa dem när det inte går bra. 
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I och med lagändringen förväntas även kommunernas budget- och skuldrådgivare få ett högre 

tryck på sig i och med att fler vill ha hjälp och rådgivning anger Samuelsson. Von Feilitzen 

anger att det är en jättebra möjlighet att få chansen att träffa en budget- och skuldrådgivare 

men det är absolut inget krav. Hon tillägger att det är synd med de långa väntetiderna 

eftersom de kan ge den skuldsatte ett stöd under hela processen. I slutändan handlar det ändå 

om vad den skuldsatte har för behov, och alla har inte behovet av att träffa en budget- och 

skuldrådgivare. Det finns andra vägar att gå, till exempel har Kronofogden ett kundcenter dit 

det går att ringa och få svar på olika frågor. 

 

4.3.1 Sammanfattande tabell Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet 

 

Effekter av lagändringen Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet 

Kommer en aktiv näringsidkare 

ha möjlighet att driva sin 

verksamhet vidare under en 

skuldsanering? 

 

Ja, det finns många olika möjligheter. Betalningen av 

skulderna kan exempelvis förläggas kvartalsvis eller 

halvårsvis. 

Vad blir effekterna för 

Kronofogdemyndigheten? 

 

Fler ansökningar och ökade kostnader. 

Kommer betalningsmoralen 

förändras hos enskilda 

näringsidkare? 

 

Nej, det finns inga farhågor att betalningsmoralen ska 

förändras.  

Kommer företagandet bland 

enskilda firmor att öka? 

 

Ja, Kronofogdemyndigheten hoppas på det i och med 

att det är en önskad effekt av lagändringen.  

Kommer fler att bli beviljade 

skuldsanering? 

 

Ja, fler skuldsatta personer kommer att bli beviljade 

skuldsanering.  

 
 

 

 

 

 

Tabell 3: Sammanfattande tabell Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet, egen bearbetning 
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5 Analys 
 avsnittet nedan kommer referensramen och empirin ställas mot varandra i en analys. 

Respondenternas svar kommer att vävas in med referensramens fakta och våra egna 

åsikter kring ämnesområdet. I det första delavsnittet kommer de förändringar som är till för 

att uppfylla lagändringens syfte att analyseras. I det andra delavsnittet analyseras effekterna 

av dessa förändringar.   

5.1 Lagändringarna 

Den 6:e april 2011 tog riksdagen beslutet om att godkänna propositionen 2010/11:31 som ska 

utvidga möjligheten för enskilda näringsidkare att få skuldsanering (Riksdagen, 2011). 

Lagändringen syftar till att förbättra förutsättningarna för näringsidkare att starta om efter 

ekonomiska svårigheter eller att fortsätta bedriva näringsverksamhet. De förändringar som har 

genomförts för att utvidga möjligheten till skuldsanering för näringsidkare är att aktiva 

näringsidkare inte längre ska hindras från att få skuldsanering och att skuldernas ålder inte 

längre ska beaktas på samma sätt vid bedömningen. (Proposition, 2010/11:31, s. 1)  

Aktiva näringsidkare 

Lagändringen att även aktiva näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering mottogs positivt 

av alla remissinstanser förutom Finansbolagens Förening. De anser att skuldsanering inte ska 

vara ett alternativ för aktiva näringsidkare eftersom att Kronofogdemyndigheten skulle kunna 

få problem med handläggningen av ärendena samt att en skuldsanering skulle kunna stoppas 

av en begäran om konkurs. Även Wahlsten från ALMI:s företagsakut är skeptisk till 

lagändringen, då han har svårt att se hur det skulle kunna fungera i praktiken. Wahlsten tror 

att det kan bli svårt att driva verksamheten vidare under en skuldsanering eftersom 

leverantörer och fordringsägare kan bli skrämda av företagets situation och inte längre vara 

villiga att lämna ut krediter. Ett problem som uppstår då är hur verksamheten ska kunna 

finansieras och drivas vidare. Även Hallqvist Lindström på Handelsbanken är skeptisk till att 

aktiva näringsidkare ska kunna driva vidare en verksamhet under en skuldsanering. Hon anser 

att det eventuellt kan bli banken som kommer att få betala för kundernas risker, och om så blir 

fallet tror hon att bankerna eventuellt kommer bli mer försiktiga i sin utlåning.   

Samuelsson och Von Feilitzen på Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet ser däremot 

inte några problem med att aktiva näringsidkare ska kunna driva vidare sin verksamhet under 

en skuldsanering. Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet har anställt mer personal 

och tillsatt en expertgrupp för att kunna hantera den nya typen av ärenden som kan tänkas 

inkomma. De ser därför inga problem i handläggningen av de nya ärendena. Samuelsson och 

Von Feilitzen ser inte heller några problem med att en näringsidkare ska kunna driva sin 

verksamhet vidare till skillnad mot vad Wahlsten anför ovan. De anser istället att det finns 

många olika typer av företag och många olika möjligheter att lösa situationen. Även Blom på 

Nordea är positiv till lagändringen då han anser att värden i en verksamhet kan gå förlorade 

om en skuldsanering inte genomförs och verksamheten inte kan drivas vidare. Dock tror han 

att det endast kommer bli ett fåtal fall där aktiva näringsidkare blir beviljade skuldsanering.     

Det finns många olika typer av enskilda firmor i Sverige vilket gör det svårt att avgöra vilka 

som ska beviljas skuldsanering och inte. Vi tycker att det är bra om ”friska” företag där den 

I 
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personliga ekonomin är skuldbördan blir beviljade skuldsanering, för att precis som Blom 

anför kan stora värden i ett företag annars gå förlorade. Däremot finns risken att även enskilda 

näringsidkare som det inte går bra för av andra anledningar blir beviljade skuldsanering och 

det kan komma att påverka enskilda firmor negativt på grund av att fordringsägarna kan bli 

mer restriktiva i sin kreditgivning precis som Hallqvist Lindström anför. Dock tror vi precis 

som Samuelsson och Von Feilitzen att fordringsägare och leverantörer i många fall kan ställa 

upp och hjälpa företagare om det ser en överlevnadsmöjlighet. Vi tycker att lagändringen är 

bra så länge ”rätt” företagare blir beviljade skuldsanering.  

Lagändringen avser att uppfylla syftet att en enskild näringsidkare ska kunna fortsätta bedriva 

sin näringsverksamhet vid ekonomiska svårigheter. Hur många aktiva näringsidkare som 

kommer att beviljas skuldsanering är dock beroende av hur begreppet ”enkelt slag” kommer 

att tolkas. Både Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten anger i sina remissvar att 

begreppet ”enkelt slag” bör definieras ytterligare. Konsumentverket anger även att tolkningen 

av begreppet inte får bli för snäv, för då kommer inte lagens syfte att uppfyllas. Von Feilitzen 

anger att kommande rättspraxis kommer vara viktig i frågan för att få en fingervisning av vad 

som menas med ”enkelt slag”. Vi tror att risken finns att tolkningen av begreppet kan bli för 

snäv precis som Konsumentverket anger. Det kan tyvärr bli så att näringsidkare som förtjänar 

en skuldsanering går miste om chansen på grund av begreppets tolkning.  

Skuldernas ålder 

Den andra förändringen är att skuldernas ålder inte längre ska beaktas på samma sätt som 

tidigare eftersom det i onödan passiviserar gäldenärer (Proposition, 2010/11:31, ss. 15-16). 

Konsumentverket är positiv till förslaget i sitt remissvar därför att de minskar risken för att 

gäldenärer bli passiviserade och leder även till en snabbare rehabilitering. Finansbolagens 

Förening håller med Konsumentverket i sitt remissvar och hävdar att förutom att minska 

risken för passivisering kommer även gäldenären snabbare ut i arbetslivet igen.      

Riksbanken är dock negativ i sitt remissvar till förändringen att skuldernas ålder inte längre 

ska beaktas på samma sätt. De anför att gäldenärer som lättvindigt dragit på sig skulder inte 

borde bli beviljade skuldsanering. Det skulle kunna leda till onödigt risktagande från 

företagarens sida som i sin tur kan ge följden att bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning 

och höjer räntorna. Blom anger att han tror att det kommer bli diskussioner kring 

lagändringen. Han menar på att om en enskild näringsidkare hade fortsatt driva sin 

verksamhet ett par år till och hade försökt att betala tillbaka sina skulder hade det känts mer 

seriöst. Gall och Hallqvist Lindström är inte heller positiva till lagändringen. Gall anger att 

bankerna kan bli mer försiktiga med att hjälpa till när en enskild firma är på väg utför.     

Samuelsson är dock positiv till lagändringen och menar att tanken bakom ändringen är att 

åldern fortfarande ska ha betydelse men inte som ett enskilt rekvisit utan som en del utav 

totalbedömningen. Von Feilitzen är också positiv till lagändringen och påpekar även hon att 

mer fokus kommer att ligga på omständigheterna kring skuldsättning. Hon tror även att 

lagändringen kan bli ett incitament för gäldenärerna att öka sina inkomster då de kan se ett 

slut på situationen. Trots att Riksbanken är negativ till förslaget anser de att skuldernas ålder 

vid vissa förmildrade omständigheter ändå borde kunna bortses ifrån. 
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Vi tycker att lagändringen är bra då det är onödigt om den skuldsatte ska gå och vänta ett par 

år på skuldsanering bara för sakens skull. Att den skuldsatte inte blir beviljad skuldsanering så 

fort som det behövs leder till precis som Konsumentverket, propositionen 2010/11:31 och 

Finansbolagens Förening anger att gäldenären blir passiviserad i onödan vilket är negativt 

utifrån ett samhällsperspektiv. Att den skuldsatte får hjälp fortare leder till mindre social 

utslagning samt att personen kommer ut i arbetslivet vilket även det gynnar hela samhället. 

Dock bör det som Riksbanken, Blom, Gall och Hallqvist Lindström anför tas i beaktande 

eftersom att bankerna kan bli mer restriktiva i sin utlåning om bedömningen angående 

skuldernas ålder kommer att bli för förlåtande. Samuelsson och Von Feilitzen var dock 

väldigt noga med att påpeka att det alltid är helhetsbedömningen som är avgörande. Vi tror 

därför inte att bankerna och de andra instansernas farhågor att bedömningen skulle kunna bli 

för lättvindig kommer att realiseras. Lagändringen syftar till att underlätta för enskilda 

näringsidkare att starta om efter ekonomiska svårigheter. Vi tycker att lagen öppnar upp 

möjligheten till en omstart genom att gäldenären inte passiviseras i onödan.      

5.2 Lagändringens effekter 

Lagändringen kommer att medföra olika effekter för bland annat enskilda näringsidkare och 

fordringsägare. Nedan presenteras och diskuteras de olika effekterna utifrån referensramen 

och empirin. 

Betalningsmoralen 

I SOU:n 2008:82 anges det att risken finns för en försämrad betalningsmoral om en 

näringsidkare snabbt kan bli av med sina skulder. Att betalningsmoralen skulle försämras är 

en av de effekter som kan tänkas infrias i och med lagändringen. Finansbolagens Förening har 

i sitt remissvar uttalat sig att det är statens uppgift att höja betalningsmoralen. Gall tror att det 

kan finnas en risk för att betalningsmoralen försämras, men endast om näringsidkarna tror att 

skuldsanering nu blir en lätt utväg. Då kommer enskilda näringsidkare eventuellt ta lite mer 

lättvindigt på krediter. Hallqvist Lindström håller delvis med Gall då hon tror att 

betalningsmoralen eventuellt kan komma att försämras hos redan oseriösa enskilda 

näringsidkare. Dock tror hon att det inte blir någon markant skillnad för majoriteten av de 

enskilda näringsidkarna.  

Wahlsten och Blom håller inte med om ovanstående påståenden utan anger att företagare vill 

göra rätt för sig och att vi har en bra betalningsmoral i Sverige. Samuelsson och Von Feilitzen 

instämmer med Blom och Wahlsten och tror inte att det finns några farhågor med att 

betalningsmoralen skulle komma att försämras. Redan år 1994 när skuldsaneringslagen skulle 

träda i kraft fanns liknande diskussioner kring betalningsmoralen vilket visade sig vara 

obefogat. 

Vi tror inte betalningsmoralen kommer att påverkas på grund av lagändringen. Redan år 1994 

fanns diskussionen precis som Von Feilitzen anförde och inga större förändringar kommer att 

ske nu mot då. Vi tror också att det finns en bra betalningsmoral i Sverige precis som 

Wahlsten och Blom anger och många vill göra rätt för sig och att det är skam att inte kunna 

betala sina skulder.  
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Utlåning och räntor 

Även Finansbolagens Förening och Riksbanken anger i sina remissvar att om det blir en 

försämrad betalningsmoral kommer kreditgivarna att bli striktare i sin utlåning och höja 

räntorna. Det är inte bara betalningsmoralen som kan påverka enskilda näringsidkares tillgång 

på kapital utan forskning på området visar på att insolvenslagstiftning och tillgången på 

kapital i ett land har ett samband. Enligt Whites (2001) studie på området påverkar 

förändringar i insolvenslagstiftning företagare. Studien visade att en mer förlåtande 

lagstiftning kan leda till att kreditgivare reagerar negativt och exempelvis höjer sina räntor 

och skärper sin utlåning.       

Tvärtemot vad forskningen säger anger samtliga respondenter på de olika bankerna att de inte 

tror att räntorna och utlåningen kommer att förändras på grund av lagändringen. Gall nämner 

bland annat att banken redan från början är väldigt tuff i sin kreditbedömning och ingen 

förändring kommer att behövas. Angående diskussionen att räntorna skulle höjas anger Blom 

att banken redan har en kalkylerad risk inräknad i sin ränta och därför kommer inte heller 

räntan att påverkas i och med lagändringen.  

Vi tror inte att räntorna kommer att höjas eller att utlåningen kommer att skärpas i och med 

lagändringen. Det finns ingenting som indikerar på en sådan förändring utifrån det som 

samtliga respondenter från de olika bankerna har anfört. Trots att White (2001) visar på att det 

finns ett samband mellan insolvenslagstiftning och tillgången på kapital tror vi att 

lagändringarna är för små för att ge någon inverkan på utlåningen. Dessutom är bankerna så 

pass strikta i sin kreditbedömning och har andra kriterier som de utgår ifrån i dagsläget.     

Ökat företagande 

En annan önskad effekt med lagändringen är att företagandet bland enskilda firmor ska öka. 

Propositionen anger att entreprenörskap är avgörande för att öka sysselsättningen och 

välfärden i Sverige. OECD (2007) har dock gett Sverige kritik för att riskerna med att driva 

företag behöver begränsas i landet och då bör bland annat insolvenslagstiftningen ändras. 

Svenskt näringsliv har även i sitt remissyttrande angett att ett nyföretagande omöjliggörs av 

en betungande skuldbörda. Bland annat Armour och Cummings (2008) studie inom 

ämnesområdet undersöker sambandet mellan en mildare insolvenslagstiftning och ett ökat 

företagande i olika länder. De kommer fram till att en mer förlåtande insolvenslagstiftning 

leder till ett ökat företagande i ett land. Även Barney, Lee och Peng (2007) kommer fram till 

samma resultat i deras studie.  

Samtliga respondenter från bankerna angav dock att de inte tror att förändringarna i lagen 

kommer att leda till ett ökat företagande bland enskilda firmor i Sverige. Gall angav bland 

annat att skuldsanering ligger väldigt långt bort i startfasen av ett företag. Wahlsten tror inte 

heller att lagändringen kommer att resultera i ett ökat företagande. Samuelsson och Von 

Feilitzen hoppas dock på att effekten av lagändringen blir att företagandet bland enskilda 

firmor ökar i Sverige. Samuelsson anger att han tror lagändringen kan medföra att människor 

upptäcker att det är lättare att få en andra chans och därmed blir mer benägna att starta företag 

och ta mer risker. Wahlsten påpekar dock att det är ovanligt att enskilda näringsidkare väljer 

att starta om på nytt efter ett misslyckande.  
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Vi tror inte att lagändringen kommer medföra effekten att företagandet bland enskilda firmor 

kommer att öka i Sverige. Precis som Gall anger är skuldsanering inte något som finns i 

åtanke vid uppstarten av en enskild firma. Vi tror dock att det finns ett samband mellan 

insolvenslagstiftning och företagande precis som forskningen visar på, men lagändringen är 

troligtvis för liten för att kunna ge någon effekt på företagandet i Sverige. Dessutom kan det 

bli som Wahlsten påpekar, ovanligt att enskilda näringsidkare startar om på nytt efter ett 

misslyckande. Det kommer indirekt leda till att en del av lagens syfte inte uppfylls.   

Lagändringens syfte är att förbättra förutsättningarna för enskilda näringsidkare. Wahlsten 

anser dock att regeringen inte har gjort någonting i och med lagändringen för att underlätta för 

företagandet i Sverige. Gall menar att regeringen borde satsa på andra åtgärder för att 

stimulera företagandet bland enskilda firmor i Sverige. Det kan vara åtgärder som 

företagscentrum, tillgång till mentorer och att få hjälp med ett kontaktnät. Även Blom är inne 

på samma spår och menar att mer resurser bör satsas på utbildning om företagsamhet i skolan. 

Det borde underlättas för de som har ett misslyckat företagande bakom sig att starta om igen, 

idag är det ganska hopplöst med den ”stämpel” en företagare erhåller efter ett misslyckande. 

Wahlsten menar dock att ett misslyckat företagande kan medföra positiv erfarenhet till ett 

framtida företagande.  

Vi kan hålla med om att andra åtgärder bör genomföras om syftet med lagändringen är att 

underlätta för enskilda firmor att starta om eller fortsätta bedriva näringsverksamhet. Precis 

som Wahlsten anför är erfarenheten av ett misslyckat företagande en resurs som kan användas 

vid en omstart. Ett steg i rätt riktning kan vara att försöka motverka den negativa stämpel en 

företagare erhåller vid ett misslyckande.  

Övriga effekter 

Andra förväntade effekter av lagändringen är att antalet ansökningar om skuldsanering 

kommer att öka. Samuelsson tror att antalet ansökningar kommer att öka eftersom att basen 

breddas för antalet personer som kommer kunna ansöka om skuldsanering. I och med att 

antalet ansökningar kommer att öka kommer även olika instansers kostnader att öka. En 

naturlig följd av ett ökat antal ansökningar är att antalet överklaganden till domstol kommer 

att öka precis som Domstolsverket remissyttrande anger. Då fler personer kommer att ansöka 

om skuldsanering kommer även trycket på kommunernas budget- och skuldrådgivare att öka. 

Von Feilitzen anger att alla personer som söker skuldsanering dock inte har behovet av att 

träffa en budget- och skuldrådgivare. Vi har ingen anledning till att ifrågasätta att antalet 

ansökning kommer att öka och anser att dessa effekter är rimliga.  

Propositionen anger att en annan förväntad effekt är att fordringsägarnas intäkter kommer att 

bli större jämfört mot en konkurs. Hallqvist Lindström håller med propositionen och menar att 

det bästa är om ägaren själv får avyttra sina tillgångar. Om ägaren får sälja ut lager och 

inventarier istället för att en konkursförvaltare genomför försäljningen brukar utfallet bli 

bättre. Även Gall håller med och tror att banken som fordringsägare kan erhålla mer betalt vid 

en skuldsanering jämfört med en konkurs. Dock kan bankerna som fordringsägare eventuellt 

få ökade kostnader i och med att antalet skuldsaneringar ökar enligt Gall. Även Hallqvist 

Lindström tror att kostnaderna för bankerna kan öka om de har gett ut osunda krediter. Vi tror 
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precis som propositionen att fordringsägarna kan erhålla mer betalt vid en skuldsanering än 

vid en konkurs. Det sämsta utfallet för alla är om den enskilda firman går omkull. Angående 

de ökade kostnaderna för fordringsägarna finns nog risken att kostnaderna ökar om antalet 

skuldsaneringar ökar markant.   

Barney, Lee och Peng (2007) visar i sin studie att en mildare insolvenslagstiftning resulterar i 

att osunda företag lämnar marknaden fortare. Även Wahlsten tror att en effekt kan bli att 

företagare som är kris lämnar marknaden fortare när lagstiftningen blivit mildare. Enligt 

Barney, Lee och Peng (2007) beror det på att konsekvenserna av ett misslyckande inte blir 

lika hårda. Vi kan hålla med om ovanstående argument som Wahlsten, Barney, Lee och Peng 

anger. Vi tycker att det är en positiv effekt eftersom dessa företag annars skulle ta resurser av 

samhället som skulle kunna användas till andra ändamål. Att ha vetskap om att skuldsanering 

finns som ett alternativ kan vara ett motiv till att snabbare lämna marknaden istället för att bli 

ännu djupare skuldsatt.  



SLUTSATS 

39 

 

6 Slutsats 
 kapitlet nedan presenteras svaren på magisteruppsatsens problemformuleringar som har 

arbetats fram utifrån analysen. Även förslag till fortsatt forskning presenteras sist i 

kapitlet.  

6.1 Slutsats 

Utifrån analysen har nedanstående slutsatser arbetats fram. Diskussioner som har förts i 

analysen har tolkats och kort sammanställts till nedanstående svar på uppsatsens 

problemformuleringar. 

Kommer lagändringen i skuldsaneringslagen att uppfylla sitt syfte? 

Lagändringens syfte att förbättra förutsättningarna för enskilda näringsidkare att starta om 

efter ekonomiska svårigheter eller att fortsätta bedriva näringsverksamhet tror vi delvis 

kommer att uppfyllas. Syftet att förbättra förutsättningarna för enskilda näringsidkare att 

starta om efter ekonomiska svårigheter kommer att uppfyllas då bland annat skuldernas ålder 

inte kommer att vara ett enskilt rekvisit i bedömningen. Gäldenärerna kommer på så vis 

snabbare kunna starta om sitt företagande på nytt och undgå att bli passiviserade. Första delen 

av syftet med lagen kommer därmed enligt vår studie att uppfyllas rent teoretiskt, 

lagändringen underlättar för enskilda näringsidkare. Däremot visar vår studie på att antalet 

enskilda näringsidkare som väljer att starta om på nytt inte kommer att bli så stort. Det på 

grund av att det är ovanligt att enskilda näringsidkare väljer att starta upp en verksamhet igen, 

bortsett från de som har företagandet som ett kall.   

Den andra delen av syftet att en aktiv näringsidkare ska kunna fortsätta bedriva 

näringsverksamhet under en skuldsanering tror vi kommer bli svårt i praktiken. Det finns 

många olika näringsverksamheter och vi tror tyvärr att endast ett fåtal näringsverksamheter 

kommer att bli beviljade skuldsanering med tanke på de rekvisit som måste uppfyllas. 

Dessutom om ”fel” sorts aktiva näringsidkare blir beviljade skuldsanering kan lagändringen 

snarare försvåra för övriga näringsidkare i och med att fordringsägare kan bli mer restriktiva. 

Dock hoppas vi på att Kronofogdemyndigheten inte tolkar begreppet ”enkelt slag” för snävt 

och inte beviljar annat än de aktiva näringsidkare som verkligen förtjänar en skuldsanering. 

Den här delen av syftet tror vi inte kommer att uppfyllas helt, kanske delvis då 

förhoppningsvis ett fåtal aktiva näringsidkare kommer att beviljas skuldsanering.  

Då lagförändringarna inte blir så stora anser vi att lagändringen inte riktigt uppfyller sitt syfte 

utan det skulle behövas genomföras fler förändringar för att förutsättningarna verkligen skulle 

förbättras för enskilda näringsidkare. Det är klart att dessa förändringar underlättar för 

enskilda näringsidkare men någon riktig förbättring av förutsättningarna blir det inte.  

  

I 
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Vilka effekter kommer förändringen i skuldsaneringslagen att medföra för enskilda 

näringsidkare? 

Effekter som kommer att slå igenom enligt vår studie är att: 

- Fler kommer att ansöka om skuldsanering. 

- Aktiva näringsidkare kommer att beviljas skuldsanering.  

- Fler kommer att överklaga skuldsaneringsbeslut.  

- Kostnader för olika instanser kommer att öka.  

- Trycket på kommunernas budget- och skuldrådgivare kommer öka ytterligare.  

- Fordringsägare kommer att kunna erhålla mer betalt vid en skuldsanering jämfört mot 

en konkurs. 

- Osunda företag kommer att lämna marknaden fortare.  

Förväntade effekter som inte kommer att slå igenom enligt vår studie är att: 

- Ett stort antal enskilda näringsidkare kommer att starta om igen efter ett misslyckande.  

- Betalningsmoralen bland enskilda näringsidkare kommer att försämras.  

- Bankerna kommer skärpa sina utlåningskriterier och höja räntorna.  

- Företagandet bland enskilda näringsidkare kommer att öka i Sverige. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en undersökning om ett par år för att följa upp vad 

effekterna verkligen blev av förändringar i skuldsaneringslagen. En annan intressant aspekt att 

undersöka är vad det finns för andra möjligheter att utöka företagandet bland enskilda 

näringsidkare i Sverige.  
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i 

 

Bilaga 1 – Utdrag från skuldsaneringslagen (2006:548)  

Allmänna villkor för skuldsanering 

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 ekonomiska förhållanden att 

skuldsanering beviljas honom eller henne. 

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket anses ha hemvist i 

Sverige. 

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, omständigheterna 

vid deras 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. 

5 § 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. 

6 § 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. 

13 § Om det framgår av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig utredning att 

gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 eller 5 § eller inte får beviljas skuldsanering på 

grund av 6 §, skall Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. 

   Om det, sedan beslut har meddelats enligt 14 § andra stycket om att inleda skuldsanering, 

framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda, skall 

Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. Ansökan får också avslås, om gäldenären inte 

inställer sig personligen vid ett sammanträde eller om gäldenären i övrigt inte medverkar vid 

ärendets handläggning. 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060548.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060548.htm#P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060548.htm#P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060548.htm#P14S2
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Bilaga 2 – Förslag till lagändring i skuldsaneringslagen (2006:548) 

Nedan följer de föreslagna ändringarna i lagtexten, där ändringarna är kursiverade för att 

lättare få en överblick av vad som är föreslaget att ändras. Ändringarna är hämtade från 

proposition 2010/11:31 sida 6.  

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 ekonomiska förhållanden att 

skuldsanering beviljas honom eller henne. 

Den som är folkbokförd i Sverige ska vid tillämpningen av första stycket anses ha hemvist i 

Sverige.  

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.  

 Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska 

förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.  

5 § ska upphöra att gälla. 

13 § Om det framgår av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig utredning att 

gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 § eller inte får beviljas skuldsanering på grund av 

6 §, ska Kronofogdemyndigheten avslå ansökan.  

   Om det, sedan beslut har meddelats enligt 14 § andra stycket om att inleda skuldsanering, 

framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda, ska 

Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. Ansökan får också avslås, om gäldenären inte 

inställer sig personligen vid ett sammanträde eller om gäldenären i övrigt inte medverkar vid 

ärendets handläggning.  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Banker 

 Kan du beskriva ditt arbete på Handelsbanken/Länsförsäkringar Bergslagen/Nordea 

kortfattat? Vad har du för befattning och hur länge har du varit anställd på företaget?  

 Är du insatt i lagändringen i skuldsaneringslagen rörande enskilda näringsidkare som 

kommer att träda i kraft den 1 juli 2011? 

Utlåning till enskilda näringsidkare 

 Vilka kriterier har ni vid utlåning till enskilda firmor? (Pant, borgensman etc.) 

 Kommer dessa kriterier att skärpas på grund av lagändringen? Varför, varför inte? 

 Vad är det som påverkar vilken ränta en enskild firma får vid ett lån? 

 Kommer räntan till enskilda firmor att förändras i och med lagändringen? 

 Är ni mer restriktiva att låna ut pengar till dem som har ett misslyckat företagande 

bakom sig? 

 Vad anser ni om att skuldernas ålder inte längre kommer att beaktas på samma sätt vid 

bedömningen om en skuldsanering? 

Lagändringens effekter 

 Vad anser ni om lagändringen? Tycker ni att lagändringen gör att lagen blir för 

förlåtande? 

 Vad anser ni om att aktiva näringsidkare nu kommer att kunna få skuldsanering och 

vad kommer det att innebära för er som fordringsägare? 

 Tror ni att betalningsmoralen bland enskilda firmor kan komma att förändras i och 

med lagändringen? 

 Tror ni att lagändringen kommer att påverka företagandet bland enskilda firmor i 

Sverige? 

 Hur kommer lagändringen att påverka er som fordringsägare? Ökade kostnader? 

 Tror ni att lagändringen kommer att leda till att fordringsägarna gynnas eller 

missgynnas? Kommer fordringsägarna att kunna erhålla mer betalt vid en 

skuldsanering än vid en konkurs? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor ALMI:s företagsakut 

 Kan du beskriva ditt arbete på ALMI:s företagsakut? Vad har du för befattning och 

hur länge har du varit anställd på företaget?  

 Är du insatt i lagändringen i skuldsaneringslagen rörande enskilda näringsidkare som 

kommer att träda i kraft den 1 juli 2011? 

Enskilda näringsidkare i kris 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till att enskilda firmor hamnar i kris/på obestånd? 

 Är det många som vill starta om på nytt efter ett misslyckande? 

 En lagändring är att skuldernas ålder inte längre ska tas i beaktande vid bedömning om 

en skuldsanering. Tror ni att ändringen kommer att underlätta för enskilda firmor i 

kris? Varför, varför inte? 

 Hur brukar fordringsägare reagera när ett företag är i kris? 

 Om en aktiv näringsidkare beviljas skuldsanering, hur tror du då att möjligheterna att 

fortsätta bedriva verksamheten ser ut? 

Enskilda näringsidkare inställning 

 Vad är det enskilda näringsidkare är mest oroliga för vid uppstarten av ett företag? 

 Tror ni att en företagare som har ett misslyckat företagande bakom sig har bättre 

möjligheter att lyckas med ett nytt företag? 

Lagändringens effekter 

 Vad tror ni lagändringen kan få för effekter? 

 Vad anser ni om lagändringen? Tycker ni att lagändringen gör att lagen blir för 

förlåtande? Tycker ni att lagändringen är tillräcklig för att underlätta för enskilda 

näringsidkare? 

 Tror ni att betalningsmoralen bland enskilda firmor kan komma att förändras i och 

med lagändringen? 

 Tror ni att lagändringen kommer att påverka företagandet bland enskilda firmor i 

Sverige? 

 Hur tror ni att fordringsägare till aktiva näringsidkare kan komma att reagera vid en 

skuldsanering?  

 Tror ni att företagare som är i kris lämnar marknaden fortare nu när konsekvenserna 

av ett misslyckat företagande har blivit mildare?  
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Bilaga 5 – Intervjufrågor Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet 

 Kan du beskriva ditt arbete på Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet? Vad 

har du för befattning och hur länge har du varit anställd på företaget?  

 Är du insatt i lagändringen i skuldsaneringslagen rörande enskilda näringsidkare som 

kommer att träda i kraft den 1 juli 2011? 

Bedömningen vid skuldsanering 

 Är det många personer som ansöker om skuldsanering på grund av ett misslyckat 

företagande och företagsskulder? 

 Hur ser bedömningen ut, beviljar ni en person skuldsanering på grund av 

företagsskulder? Varför/Varför inte? 

 Kommer fler att bli beviljade skuldsanering i och med lagändringen? Varför/Varför 

inte? 

 Kommer lagändringen medföra att fler aktiva näringsidkare får möjlighet till 

skuldsanering? Varför/Varför inte?  

 Hur är det tänkt att näringsidkaren ska kunna driva sin verksamhet vidare under en 

skuldsanering?  

 Hur kommer bedömningen om existensminimum för en aktiv näringsidkare att se ut? 

 Hur kommer ni tolka begreppet ”enkelt slag” gällande den näringsverksamhet som en 

enskild näringsidkare får bedriva om en skuldsanering ska beviljas? 

Parternas inställning 

 Hur brukar den skuldsattes fordringsägare reagera vid en skuldsanering?  

 Är det många beslut som överklagas till Domstol? Varför/Varför inte? 

 Är det viktigt för en skuldsatt att få ha kontakt med en budget- och skuldrådgivare? 

Följder för Kronofogdemyndigheten 

 Vilka effekter kommer lagändringen medföra för Kronofogdemyndigheten? 

 Tror ni att antalet ansökningar angående skuldsanering kommer att öka? Varför/Varför 

inte? 

 Kommer ni få längre handläggningstider i och med att fler förväntas ansöka om 

skuldsanering? Kommer behovet av fler handläggare att öka? 
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Lagändringens effekter 

 Vad tror ni lagändringen kan få för andra effekter? 

 En lagändring är att skuldernas ålder inte längre ska tas i beaktande vid bedömning om 

en skuldsanering. Hur tror ni att det kommer påverka fordringsägarnas chans till att få 

betalt? 

 Tror ni att betalningsmoralen bland enskilda firmor kan komma att förändras i och 

med lagändringen? 

 Tror ni att lagändringen kommer att påverka företagandet bland enskilda firmor i 

Sverige? Tror ni fler företag kommer att starta om på nytt efter ett misslyckande? 

 Tror ni att insolvenslagstiftningen och företagandet i ett land har ett samband? 

 Tror ni att lagändringen kommer att leda till att fordringsägarna gynnas eller 

missgynnas? Kommer fordringsägarna att kunna erhålla mer betalt än vid en konkurs? 

 

 


