
 

 

 

 

 

Pernilla Hildingsdotter  

Pia Holmberg 

 

Skuldsanering för företagare 

Debt restructuring for sole trader 

 

Rättsvetenskapliga programmet 

C-uppsats 

 

 

 

Termin:   VT 2016 

Handledare:  Marie Karlsson-Tuula                      

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

En fysisk person som på ett eller annat sätt hamnar i skuldfällan och blir överskuldsatt har idag 

möjlighet att bli skuldfri genom skuldsanering. För en fysisk person som idag bedriver enskild 

näringsverksamhet är möjlighet till skuldsanering begränsad. Den bristande möjligheten att få 

ordning på sin ekonomi och därigenom en möjlighet att starta om på nytt eller fortsätta bedriva 

befintlig verksamhet har lett till att färre vågar satsa på sina idéer och sin verksamhet. 

För ett konkurrenskraftigt Sverige behövs driftiga entreprenörer. Därför har regeringen, på 

uppdrag av Justitiedepartementet, sett över insolvensförfarandet för att främja ett gynnsammare 

företagsklimat. Utredningen har mynnat ut i proposition 2015/16:125, Skuldsanering – 

förbättrade möjligheter att börja om på nytt. Propositionen inkluderar även ny lag till 2006 års 

skuldsaneringslag. Regeringen har valt att utfärda en separat lag om skuldsanering benämnd F-

skuldsanering för företagare istället för att förslagsvis ge bestämmelserna ett eget kapitel i den 

nya skuldsaneringslagen. Båda lagarna avser skuldsanering för fysiska personer. Regeringen 

betonar att skillnaden mellan lagarna är tillräckligt stora för att motivera separata lagar. 

Exempelvis avseende tiden att bli skuldfri, som vid F-skuldsanering ska var tre år, i jämförelse 

med ett vanligt skuldsaneringsförfarande på fem år.  

Lagen om F-skuldsanering träder i kraft den 1 november 2016 efter beslut i Riksdagen den 18 

maj 2016. Förfarandet omfattar både aktiva företagare i form av fysisk person och företagare 

som tidigare varit engagerade i enskild verksamhet. F-skuldsanering omfattar även fysisk 

person som har agerat som företrädare för annat bolag och som därigenom dragit på sig privata 

skulder. Därtill omfattas företagarens närstående, om skulderna har anknytning till 

verksamheten. Endast företagare som bedrivit verksamhet på ett seriöst sätt har möjlighet till 

ekonomisk rehabilitering.  

Vår avsikt med uppsatsen är att ge läsaren en inblick i saneringsförfarandet utifrån en fysisk 

företagares situation vid behov av ekonomisk rehabilitering. Vi fördjupar oss i 

insolvensbedömningen i jämförelse med idag gällande insolvensrättsliga förfaranden, såsom 

skuldsanering, konkurs och företagsrekonstruktion. Vi belyser begreppen kvalificerad 

insolvens och den allmänna skälighetsbedömningen i ljuset av F-skuldsaneringslagens syfte. 

Vi uppmärksammar vissa gränsdragningsproblem. Enligt vår uppfattning kommer 

Kronofogdemyndigheten, som ansvarig myndighet få svårigheter vid tillämpning av den 

allmänna skälighetsbedömningen. Är verkligen F-skuldsanering det insolvensförfarande som 

är mest lämpat för den fysiske företagaren i alla lägen? Vi ifrågasätter till viss del hur 

insolvensbedömningen ska genomföras och hur förfarandet ska tillämpas i praktiken. 

 

  



Abstract 

 

A natural person, who in one way or another, fall into a debt trap and becomes over indebted 

today has an opportunity to become debt free through debt settlement. For a natural person who 

currently conducts economic activity, the possibility to debt settlement is limited. The lack of 

opportunity to get one’s finances in order and by that a lost opportunity to start afresh or to 

continue to run an existing business, has led to fewer being willing to invest in their own ideas 

and businesses. 

 

Energetic entrepreneurs are needed for a competitive Sweden. Therefore, the Government, on 

behalf of the Ministry of Justice, has reviewed the insolvency proceedings in order to promote 

a more prosperous business climate. The investigation has resulted in proposition 2015/16: 125, 

Debt Settlement - Improved Opportunities to Start Afresh. The proposition also includes new 

regulations for the 2006 Debt Relief Act. The government has decided to issue a special act for 

debt restructuring for sole traders, instead of including the amendments in a separate chapter in 

the new Debt Relief Act. Both laws regulate debt restructuring for natural persons. The 

Government stresses that the difference between the laws are sufficiently large to motivate two 

separate laws. For example, the time to become debt free is three years for a sole trader, in 

comparison to the regular debt restructuring procedure of five years. 

 

The Debt Restructuring Act for Sole traders will take effect on 1 November 2016, following 

the decision of the Swedish Parliament on 18 May 2016. The procedure both includes active 

sole traders in the form of natural persons and who have previously been engaged in economic 

activity. The debt restructuring for sole traders also includes natural persons who have acted as 

representatives of another company, and thereby been personally indebted. In addition, family 

members are also covered by the new act if the debt is business related. Only sole traders, who 

have conducted their business in a serious way, will have the opportunity for economic 

rehabilitation. 

 

Our intention with this essay is to give the reader an insight into the restructuring procedure, 

from the view of a natural person’s situation in need of economic rehabilitation. We explore 

the insolvency assessment in comparison to present insolvency proceedings, such as debt 

settlement, bankruptcy and corporate restructuring. We illustrate the concepts of absolute 

insolvency and the general assessment of equity in the light of the purposes of the Debt 

Restructuring Act for sole traders. We pay attention to some problems concerning application 

of the law. In our view, the Enforcement Authority, as the responsible authority, will have 

difficulties in applying the general equitable assessment. Is the Debt Restructuring Act for sole 

traders really the most suitable insolvency proceeding for a sole trader in all situations? We 

question, to some extent, how the insolvency assessment will be carried out and how the 

procedure will be applied in practice. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Ursprungligen var det företagare, med företagare avses associationsformen fysisk person, som 

stod i fokus när skuldsanering började diskuteras i slutet av 80-talet. Det framgår särskilt av 

direktiven till Insolvensutredningen1 att ett skuldsaneringsinstitut i första hand borde utformas 

för att hjälpa de som försökt starta en verksamhet, men misslyckats och dragit på sig stora 

skulder. Verksamma näringsidkare skulle enligt förarbetena inte omfattas, utan endast före detta 

företagare som på ett eller annat sätt avvecklat sin näringsverksamhet. Vid tillkomsten av 1994 

års skuldsaneringslag2 var det dock den överskuldsatte konsumenten som stod i fokus. Frågan 

om en andra chans för den driftige företagaren hamnade i skymundan.3  

 

Det var i samband med införandet av lagen om företagsrekonstruktion 1996 som 

skuldsaneringsförfarandet öppnades upp även för aktiva företagare om det fanns särskilda skäl. 

Sådana skäl var hänsyn till näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet. 

Under 2011 lämnade regeringen förslag att fler aktiva företagare skulle ha större möjlighet att 

beviljas skuldsanering. Tillämpningen kom även att omfatta de som bedrev verksamhet som 

var mer än ringa, om de ekonomiska förhållandena var enkla att utreda. Då företagare kan ha 

samma behov som andra fysiska personer till ekonomisk rehabilitering ville regeringen skapa 

lika goda förutsättningar för företagare att få ordning på sin ekonomi.4 

 

Konsument- och finansmarknadsminister Bolund betonade i ett uttalande vikten av att få fram 

åtgärder som kan hjälpa fler svårt överskuldsatta.5  Antalet evighetsgäldenärer6 uppskattas till 

ca 28 000 och innebär en kostnad för samhället på 8,3 miljarder. Det skulle innebära en 

genomsnittlig kostnad på över 300 000 per individ. Då är inte kostnader för kommunens 

försörjningsstöd eller eventuellt bortfall av skatteintäkter medräknade.7 De svenska hushållens 

samlade skuld till banker och andra finansinstitut uppgick år 1994 till 718 miljarder kronor. 

Därefter har den stadigt ökat och år 2013 var skulden uppe i 2 900 miljarder kronor. De svenska 

hushållens skulder är i dag fyra gånger så stor som när SksanL (1994) såg dagens ljus.8 

 

Under 2015 fanns det enligt SCB ca 1 miljon aktiva företag inom det privata näringslivet i 

Sverige, av dessa var ca 74 % ensamföretag.9 Regeringen arbetar med en aktiv näringspolitik 

och dess mål är att främja ekonomisk tillväxt och entreprenörskap i Sverige. Genom ett nytt 

lagförslag om skuldsanering för företagare, F-skuldsanering, ska företagare uppmuntras att 

                                                 
1 Dir. 1988:52, s. 6. 
2 1994 års skuldsaneringslag (1994:334) benämns i det följande SksanL (1994). 
3 Ny juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 45 f, med hänvisning till prop. 1993/94:123, s. 100. 
4 Dir. 2013:57, s. 2 f. 
5 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/fler-ska-kunna-fa-sina-skulder-sanerade/, 2016-04-06. 
6 En evighetsgäldenär avser en fysisk person som lever med skulder som han eller hon saknar framtida ekonomiska 

inkomster att någonsin kunna betala tillbaka. 
7 Prop. 2015/16:125, s. 193. 
8 Ny juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 58. 
9 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/, 2016-03-30. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/fler-ska-kunna-fa-sina-skulder-sanerade/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
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driva näringsverksamhet och ett ansvarsfullt risktagande ska möjliggöras. Regeringen 

förtydligar att seriösa företagare bör kunna få en andra chans efter en misslyckad satsning. 

Tanken är att F-skuldsanering ska omfatta ensamföretagare, dvs. fysiska personer med 

anknytning till näringsverksamhet och då oavsett om företaget är aktivt eller har varit aktivt. 

Lagförslaget täcker även in anhöriga som har koppling till skulderna i näringsverksamheten.10 

Utredningen uppskattar att närmare 800 företagare om året kan komma bli föremål för ansökan 

om F-skuldsanering.11 

 

Vi har valt ämnet då vi anser det finnas ett starkt samhälleligt behov av att dels stärka 

entreprenörers ställning och dels minska de kostnader överskuldsättning innebär. Då enskilt 

företagande ofta innebär ett större ekonomiskt risktagande anser vi att särskilda regler bör 

införas för att minska riskerna och ge fler företagare en andra chans, vilket också lagförslaget 

påvisar. I slutskedet av vårt arbete fastställdes lagförslaget och den nya lagen om skuldsanering 

för företagare, F-skuldsanering, kommer att träda i kraft 1 november 2016. Beslut togs av 

riksdagen den 18 maj 2016. 

1.2 Problembakgrund 
En företagare12 vars verksamhet har betalningssvårigheter men med en framtida prognosticerad 

lönsamhet har möjlighet till ekonomisk rehabilitering genom att återfå lönsamhet i bolaget  

förfarandet företagsrekonstruktion (se avsnitt 2.1.2). En företagare med enskild verksamhet där 

den fysiska personen privat är överskuldsatt, har däremot inte motsvarande möjlighet till 

ekonomisk rehabilitering. För att fler ska våga satsa på företagande krävs, enligt vår 

uppfattning, att villkoren för företagare förbättras. En lag som möjliggör ekonomisk 

rehabilitering för överskuldsatta enskilda företagare skulle kunna stärka den svenska 

konkurrenskraften och skapa fler jobb genom att fler driver företag. För seriösa, engagerade 

företagare finns idag rent tekniskt sådan hjälp att få enligt 2006 års skuldsaneringslag. Däremot 

är själva ansökningsförfarandet oerhört svårt för företagare (se avsnitt 5.4), varvid många inte 

vågar satsa på sina idéer. Risken att hamna i överskuldsättning hämmar nytänkande och 

begränsar den enskilde företagaren, varvid idéer och satsningar blir liggande i byrålådan. Vi 

anser att regeringen i och med ny lag om F-skuldsanering har insett vikten av att ta problemen 

på allvar för de enskilda företagarna i ett växande och konkurrenskraftigt Sverige. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vår avsikt är att läsaren ska få en inblick i skuldsaneringsförfarandet utifrån en fysisk 

företagares situation vid behov av ekonomisk rehabilitering. För att en enskild näringsidkare 

ska omfattas av det nya lagförslaget och beviljas F-skuldsanering måste vissa villkor uppfyllas. 

Det handlar främst om begreppen kvalificerad insolvens och den allmänna 

skälighetsbedömningen. Syftet med uppsatsen är främst att analysera dessa begrepp utifrån 

förarbetena till den nya lagen om F-skuldsanering samt i jämförelse med andra 

insolvensrättsliga förfaranden.  Vi belyser F-skuldsaneringens syfte i ljuset av de ovan nämnda 

begreppen. Det för att klargöra om villkoren för beviljande öppnar upp för företagare att 

                                                 
10 Prop. 2015/16:125, s. 103 ff.  
11 Prop. 2015/16:125, s. 145 f. 
12 Med företagare avses i det följande fysisk person. 
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rehabilitera sin ekonomi på det sätt lagstiftaren har tänkt. Utöver ovan beskrivna begrepp 

kommer vi även kort redogöra för några av de hinder som utredningen föreslår, då företagaren 

kan nekas F-skuldsanering. 

 

Vi har valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vad innebär begreppet kvalificerad insolvens?  

2. Skiljer sig bedömningen av insolvens i jämförelse med andra insolvensrättsliga 

förfaranden? 

3. Vad innebär den allmänna skälighetsbedömningen? 

4. Vilken betydelse har ovan nämnda begrepp vid den praktiska tillämpningen?  

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen utgår från regeringens proposition 2015/16:125, Skuldsanering – förbättrade 

möjligheter att börja om på nytt. Då propositionen även inkluderar ändringar till 2006 års 

skuldsaneringslag13, har vi avgränsat arbetet till de delar som berör den nya lagen om 

skuldsanering för företagare14. Vi har valt att avgränsa oss till situationen när en företagare 

ansöker om F-skuldsanering första gången. Enligt FSksanL ska även närstående till en fysisk 

företagare kunna ansöka om F-skuldsanering. I de analyserande delarna har vi begränsat oss till 

den fysiska företagaren och inte dennes närstående. 

1.5 Metod och material 
För att uppnå resultat förutsätts att arbetet sker systematiskt och rationellt. Det förutsätter också 

en metod som är lämplig med hänsyn till ämne och material.15 Enligt Sandgren är metoden; 

 

”den väg du går för att dels identifiera vilket material som du ska använda, dels med 

användning av detta material nå ett svar på frågan.”16 

 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden är enligt Sandgren den vanligast förekommande metoden i 

rättsvetenskapliga arbeten. Rättsdogmatiken har till uppgift att fastställa gällande rätt. 

Uppgiften innebär dels att beskriva gällande rätt och dels att systematisera densamma. Inom 

rättsdogmatiken används ett begränsat antal källor som är relevanta för analysen. Källorna 

utgörs av lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Inom den rättsdogmatiska metoden kan inte 

analysen genomföras genom observationer och mätningar, såsom i empiriska vetenskaper. En 

rättskällas auktoritet är vad som är avgörande för analysen i rättsdogmatiken. Sandgren 

förtydligar att doktrinen är en källa till information om de tre föregående rättskällorna, lag, 

förarbeten och rättspraxis, men är också en egen rättskälla i sig. Doktrinen beskriver och 

                                                 
13 2006 års skuldsaneringslag (2006:548) benämns i det följande SksanL (2006). 
14 F-skuldsaneringslag (2016:000) benämns i det följande FSksanL. 
15 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, uppl. 3, 

Norstedts Juridik, s. 39. 
16 Citatet hämtat från Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och 

argumentation, uppl. 3, Norstedts Juridik, s. 39. 
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systematiserar det rättsliga materialet och gör en sammanvägning av densamma. Även om de 

olika källornas auktoritet är förutbestämd, utesluter det inte att annat material i viss utsträckning 

kan användas i syfte att berika analysen. Rättsdogmatiken bör i princip vara fri från värderingar, 

däremot tillåts värderingar som är allmänt erkända, såsom likabehandling och andra 

rättssäkerhetsprinciper. Principerna inte bara får, utan bör beaktas inom ramen för den 

rättsdogmatiska analysen.17  

 

Enligt Kleineman är rättsdogmatikens syfte att konstruera en lösning på ett rättsligt problem 

genom att applicera en rättsregel. Kleineman förtydligar att man söker svar i rättskällorna. 

Metoden ställer stora krav på öppenhet och transparens i analysen. Kravet på vetenskaplig 

akribi av detta slag är ett betydande inslag i rättsdogmatikens vetenskapliga karaktär. Kravet 

framgår i form av en noggrann och exakt redovisning av underlaget för analysen då resultatet 

ska kunna kontrolleras i efterhand.18 

 

Peczenik har även han uttalat sig om rättsdogmatiken. I en artikel från 1990 framhåller han 

speciellt två huvudtyper av rättsliga undersökningar och distinktionen dem emellan. Den ena 

typen avser probleminventering då det inte föreligger några rättsregler på området medan den 

andra typen används vid fastställande av gällande rätt.19 

1.5.2 Rättspolitisk metod  

Den rättspolitiska argumentationen har till syfte att analysera huruvida rätten ska ändras så att 

ett visst ändamål eller värdering bättre tillgodoses. En sådan analys de lege ferenda har vanligen 

utgångspunkt i att lex lata är bristfällig. Från en ganska fri argumentation, som utmärker ett 

rättsanalytiskt arbete, till en kritisk granskning av rättsläget är steget inte långt. Sandgren 

framhåller att gränsen mellan lex lata och lex ferenda kan vara flytande och analysen kan uppnå 

karaktären av ett resonemang de lege ferenda. I den rättspolitiska argumentationen kan 

exempelvis diskuteras hur ett lagrum bör ändras för att bättre tillgodose sitt ändamål. En 

rättspolitisk argumentation kan också ifrågasätta lagstiftningens konsekvenser och diskutera 

hur rättssystemet bättre borde tillgodose ändamålen. Inom den rättspolitiska argumentationen 

finns ett större spelrum för egna värderingar än inom rättsdogmatiken.20 

1.5.3 Motivering av tillämpad metod och material 

Den metod som utgör utgångspunkten för uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden. Det mot 

bakgrund att metoden enligt vår uppfattning är bäst lämpad att uppfylla uppsatsens syfte. 

Utifrån rättsdogmatisk metod har vi använt de traditionella rättskällorna såsom de beskrivits av 

bland annat Sandgren. De rättsfall som redovisas är NJA 2010 s. 496 och NJA 2013 s. 128. 

Rättsfallen är relevanta för en förståelse hur domstolen resonerat kring bedömningen av 

begreppen kvalificerad insolvens och den allmänna skälighetsbedömningen. Det bör tilläggas 

att det inte finns relevant praxis att tillgå på området avseende skuldsanering för företagare 

                                                 
17 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, uppl. 3, 

Norstedts Juridik, s. 43 ff. 
18 Korling, F, Zamboni, M, Juridisk metodlära, uppl. 1:4, Studentlitteratur, s. 21 och 37. 
19 Peczenik, A, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 41 f. 
20 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, uppl. 3, 

Norstedts Juridik, s. 48. 
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utifrån nu gällande lagstiftning för skuldsanering. I enlighet med Peczeniks lära om 

probleminventering då inga direkta rättsregler föreligger på det aktuella området, därav det nya 

förslaget om F-skuldsanering, är vår avsikt att förtydliga gällande rätt för valda begrepp. 

Därefter tolkar vi begreppen utifrån syfte och innebörd i enlighet med lagförslaget om F-

skuldsanering. För att finna svar har vi sökt i förarbetena enligt Kleinemans uppfattning och 

syfte om rättsdogmatiken (se avsnitt 1.5.1). 

 

Även om den rättsdogmatiska metoden utgör huvuddelen av uppsatsen, lyfter vi in den 

rättspolitiska metoden i vissa delar. Då ett lagförslag oftast har sitt ursprung i politiska åsikter 

såväl som näringsliv och berörda intressenter, behöver den rättsdogmatiska metoden 

kompletteras. I de avslutande reflektionerna använder vi den rättspolitiska metoden genom att 

ifrågasätta lagförslagets konsekvenser utifrån hur verkligheten ser ut idag. Därtill ge förslag på 

hur lagstiftaren bättre kan tillgodose ändamålen (se avsnitt 1.5.2). 

1.6 Terminologi 
I de olika rättskällorna benämns den skuldsatte dels som gäldenär och dels som företagare. En 

företagare enligt lagförslaget till F-skuldsanering avser en enskild fysisk person som bedriver, 

alternativt tidigare har bedrivit näringsverksamhet. Vi har i arbetet använt oss av begreppen 

ensamföretagare, näringsidkare och gäldenär i varierande omfattning. Vi vill dock förtydliga 

att de i samtliga hänseenden avser fysiska personer. Avslutningsvis vill vi uppmärksamma 

läsaren att rättskällorna framställer begreppen obestånd och insolvent i varierande omfattning. 

Innebörden är dock densamma, vilket vi vill förtydliga så inga missuppfattningar sker då båda 

begreppen används i arbetet. 

1.7 Disposition 
Uppsatsens första kapitel inleds med bakgrundsfakta inom valt ämnesområde för att introducera 

läsaren på den problematik som ska utredas. Vidare redogörs för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Förutom avgränsning förtydligas och motiveras de metoder vi utgått från i 

arbetet. Därtill ett avsnitt om terminologi för att tydliggöra användningen av vissa termer i 

uppsatsen. I det andra kapitlet redovisas de alternativa förfaranden som idag finns att tillgå för 

en överskuldsatt fysisk person vid överskuldsättning. I uppsatsens tredje kapitel redogörs 

huvuddragen utifrån förarbetena avseende vilka gäldenärer som enligt nya lagen ska omfattas 

av F-skuldsanering. Därtill uppmärksammas vilka hinder för beviljande som uppställs. Det 

fjärde kapitlet utgör en fördjupning utifrån förarbetena inom de delar som avser att uppnå 

uppsatsens syfte. Då främst begreppen kvalificerad insolvens, den allmänna 

skälighetsbedömningen samt lagförslagets verkliga innebörd och praktiska tillämpning. Kapitel 

två till fyra avslutas med en sammanfattning i varder kapitel.  I kapitel femte följer en analys 

mot bakgrund av vad som redovisats i de tidigare kapitlen. Analysen förtydligar de oklarheter 

som föreligger på området samt besvarar uppsatsens frågeställningar. Det femte kapitlet 

avslutas dels med en sammanfattning och dels en uppföljning där vi besvarar uppsatsen 

frågeställningar. Avslutande sjätte kapitel redovisar författarnas slutsatser och egna reflektioner 

över rättsläget. 
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2 Verkligheten idag 

2.1 Alternativa insolvensrättsliga förfaranden 
För att få en djupare förståelse för lagförslagets tillkomst har vi valt att se till de möjligheter 

som idag finns att tillgå för en företagare som består av en fysisk person att sanera sin ekonomi. 

Inledningsvis redogör vi översiktligt de alternativa förfarandena. Det för att uppnå syftet med 

att tydliggöra skillnader och likheter beträffande insolvensbedömningen med det nya 

lagförslaget om F-skuldsanering i efterföljande kapitel. Konsekvenserna av de alternativa 

förfarandena kan också ge oss en riktlinje för den praktiska tillämpningen. De olika 

förfarandena som följer är konkurs, företagsrekonstruktion samt skuldsanering. 

2.1.1 Konkurs 

En konkurs är ett strikt rättsligt tvångsförfarande enligt konkurslagens regler. Ett 

konkursförfarande är det mest omfattande och även det mest ingripande förfarandet för alla 

inblandade parter. Konkurslagen21 omfattar alla rättssubjekt, både fysiska och juridiska 

personer. Utmärkande vid konkurs är att gäldenärens samtliga tillgångar vid en viss tidpunkt 

tas i anspråk för att kunna betala så stor del av skulderna som möjligt. Därtill att gäldenären i 

stor utsträckning blir ekonomiskt omyndigförklarad genom ett konkursbeslut. En ny juridisk 

person bildas av gäldenärens tillgångar, s.k. konkursbo som förvaltas av en konkursförvaltare. 

Gäldenären förlorar därmed rådigheten över sin egendom. Förvaltarens huvuduppgift är att 

omvandla boets tillgångar till kontanta medel som fördelas mellan borgenärerna.22  

 

En ansökan om konkurs lämnas in till tingsrätten av antingen gäldenären själv, eller någon av 

dennes borgenärer. För att gäldenären ska försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd. 

Med obestånd, eller med andra ord insolvens, avses att gäldenären inte rätteligen kan betala 

sina skulder och att denna förmåga inte är tillfällig i enlighet med 1 kap. 2 § KonkL.23 

Insolvensprövningen i KonkL bygger på vissa angivna presumtioner. Då gäldenären uppger att 

han är insolvent ska uppgiften godtas om det inte finns särskilda skäl att misstro uppgiften, det 

i enlighet med 2 kap. 7 § KonkL. Vilket även framgår i NJA 2012 s. 97 där en företrädare för 

ett aktiebolag i form av firmatecknare ansökte om företaget konkurs. Konkursen beviljades trots 

överklagan från bolagets styrelse som påvisade företrädarens bristande behörighet. Domstolen 

beslutade om konkurs i ärendet med anledning av att bolaget inte kunde påvisa bolagets solvens. 

En gäldenär presumeras vidare vara insolvent om det gjorts försök till utmätning under halvåret 

före konkursansökan men täckning saknats i enlighet med 2 kap. 8 § KonkL. Insolvens anses 

också enligt samma lagrum föreligga i de fall gäldenären offentligt förklarat sig ställa in 

betalningarna. Detsamma gäller då gäldenären meddelat sina borgenärer och omvärlden att 

denne inte kommer att betala av sina skulder förrän gäldenären fått ordning på ekonomin. 

Presumtion för insolvens föreligger även då en gäldenär uppmanats av en borgenär att betala 

en klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och borgenären begär 

                                                 
21 Konkurslagen (1987:672) benämns i det följande KonkL. 
22 Millqvist, G, Sakrättens grunder – en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 48 ff. 
23 Prop. 1986/87:90, s. 184. 
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gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald stadgas i 2 

kap. 9 § KonkL.24 

 

Heuman förtydligar att en fysisk person inte upphör att existera efter en konkurs i jämförelse 

med en juridisk person, med konsekvens att borgenär kan komma att kräva betalt igen av en 

företagare.25 Vid en konkurs som inte baseras på ett ackordsförfarande förflyttas de obetalda 

skulderna till ett passivt indrivande. Skulden kommer sedan att finnas hos 

Kronofogdemyndigheten som behandlar den maskinellt till dess skulden blir preskriberad eller 

betald.26 

2.1.2 Företagsrekonstruktion 

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, efter beslut av domstol få till stånd ett 

särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet i enlighet med 1 kap. 1 § lagen om 

företagsrekonstruktion27. Förfarandet kan tillämpas av näringsidkare, oberoende av 

verksamhetens omfattning och associationsform. Det täcker såväl juridiska som fysiska 

personer som driver näring. En ansökan om företagsrekonstruktion får göras till tingsrätten av 

gäldenären eller av en borgenär. Vid ansökan måste behörigheten kunna styrkas. En ansökan 

av en borgenär får bifallas endast om gäldenären medgett ansökan.28 

 

Syftet med företagsrekonstruktion är att ge en näringsidkare med betalningssvårigheter ett 

andrum där denne kan vidta åtgärder för att förbättra sin rörelses resultat samt en möjlighet att 

förhandla med sina borgenärer om ackord. Förfarandet företagsrekonstruktion ger med andra 

ord gäldenären en möjlighet att innan konkurs är oundviklig undersöka möjligheterna till 

fortsatt verksamhet. För att förfarandet skall komma i fråga krävs att näringsidkaren vid tiden 

för ansökningen saknar förmåga att betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga väntas 

inträda inom kort. Det i enlighet med 2 kap. 6 § LFR. Denna oförmåga kallas illikviditet och 

innebär att gäldenären inte har omedelbar tillgång till kontanta medel men att andra tillgångar 

finns för att på sikt betala skulderna. Regeringen anser i förarbetena till LFR att vid en 

bedömning om näringsidkarens möjlighet till företagsrekonstruktion är det inte graden av 

betalningsoförmåga som är avgörande. Enligt regeringen handlar det snarare utifall om 

gäldenären och verksamheten bedöms ha möjlighet till att återfå lönsamheten i verksamheten.29 

 

Gäldenären kan även ansöka om ackordsförhandling i rätten, vilket förtydligas i 3 kap. 1 § LFR. 

På så vis kan gäldenären tilltvinga sig en förhandling om ackord för att uppnå en ekonomisk 

uppgörelse. Det om gäldenären inte kan komma överens med sina borgenärer i en frivillig 

uppgörelse av dennes skulder. Ett offentligt ackord innebär att en borgenärsmajoritet träffar ett 

bindande avtal med gäldenären. En sådan ekonomisk uppgörelse innebär för gäldenären att 

dennes skulder sätts ner till en viss procentsats. En ansökan om offentligt ackord kan endast ske 

                                                 
24 Millqvist, G, Sakrättens grunder – en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 49 f. 
25 Heuman, L, Specialprocess – Utökning och konkurs, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 287. 
26 Morgell, N-B, Larsson, Y, Ackord och annan eftergift av skattefordringar, Skattenytt 2015, s. 546. 
27 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion benämns i det följande LFR. 
28 Prop. 1995/96:5, s. 7 och 63. 
29 Prop. 1995/96:5, s. 60 f. 
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av gäldenären och det finns inget hinder att denne så gör i anslutning till ansökan om 

företagsrekonstruktion. Om en ansökan om offentligt ackord sker därefter är det datumet för 

ansökan om företagsrekonstruktion som är avgörande för vilka skulder som kan omfattas i ett 

offentligt ackord.30 

 

Ett beslut om företagsrekonstruktion får inte meddelas om det saknas skälig anledning att anta 

att syftet med rekonstruktionen kan uppnås, i enlighet med 2 kap. 6 § LFR. I samband med 

beslut utses en rekonstruktör som har till uppgift att utreda en näringsidkarens verksamhet och 

de problem som föreligger samt lämna lösningsförslag. Gäldenären är skyldig att lämna 

upplysningar till rekonstruktören om de ekonomiska förhållanden som är av betydelse för en 

rekonstruktion av verksamheten, se 2 kap. 14 § LFR. Vidare ska gäldenären enligt samma 

lagrum följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. Även 

borgenärerna skall ha insyn i och kunna påverka rekonstruktionsförfarandet. En 

företagsrekonstruktion innebär ingen formell inskränkning av gäldenärens rådighet över sin 

egendom. Gäldenären kan därmed fortsätta driva sitt företag, avhända tillgångar och ingå nya 

avtal. Dock är han skyldig att löpande samråda med rekonstruktören och erhålla dennes 

samtycke i viktigare frågor. Ett förfarande om företagsrekonstruktion kan pågå under tre 

månader, med möjlighet till förlängning tre månader i taget upp till högst ett år. Förfarandet 

upphör genom beslut av domstol eller om gäldenären försätts i konkurs.31 

2.1.3 Skuldsanering 

Ett förfarande om skuldsanering får endast beviljas fysiska personer. Skuldsanering innebär för 

gäldenären att denne helt eller delvis befrias från betalningsansvar för de skulder som omfattas 

av förfarandet, se 1 § SksanL (2006). Ansökan om skuldsanering prövas av 

Kronofogdemyndigheten som kan bevilja ansökan om gäldenären är på obestånd. 

Obeståndsbegreppet enligt 4 § st. 1 p. 1 SksanL (2006) innebär att gäldenären är så skuldsatt 

att denne inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid dvs. kvalificerad 

insolvens. Myndigheten ska därtill göra en bedömning om det är skäligt i det enskilda fallet 

med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden, vilket stadgas i 4 § st. 1 

p. 2 SksanL (2006). Särskilt ska beaktas skuldernas ålder, omständigheterna vid dess tillkomst 

samt på vilket sätt gäldenären medverkat under handläggningen. Kronofogdemyndigheten ska 

i detta skede, om det anses nödvändigt för bedömningen, inhämta upplysningar om gäldenärens 

personliga och ekonomiska förhållanden från andra myndigheter. Till viss del ser man också 

till under vilka ansträngningar gäldenären försökt fullgöra sina förpliktelser. Obestånds- och 

skälighetsbedömningen i 4 § SksanL (2006) utgör de grundläggande förutsättningarna vid 

Kronofogdemyndighetens bedömning om gäldenären ska beviljas skuldsanering eller inte. Vid 

en skuldsanering tas gäldenärens samtliga tillgångar i anspråk, med undantag för familjens 

försörjning, och fördelas ut genom procentantal till borgenärerna. Huvudregeln är att alla 

fordringar har lika rätt och betalningsplanen löper normalt under fem år i enlighet med 9 § 

SksanL (2006).32 

 

                                                 
30 Prop. 1995/96:5, s. 115 och 204 ff. 
31 Prop. 1995/96:5, s. 56 ff., 80 och 189. 
32 Prop. 2005/06:124, s. 72 ff. 
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Den som aktivt bedriver näringsverksamhet har också möjlighet att beviljas skuldsanering. En 

förutsättning för skuldsanering är att de ekonomiska förhållandena i verksamheten ska vara 

enkla att utreda, se 4 § st. 4 SksanL (2006). Tidigare var kravet att verksamheten skulle vara av 

ringa omfattning, men kravet kom att utvidgas 2011 till att kunna tillämpas även på verksamhet 

av större omfattning.33 Möjligheten för en aktiv företagare att beviljas skuldsanering är idag 

kraftigt begränsad med rådande skuldsaneringsregler. I förarbetena har det uppmärksammats 

att en företagare oftast är tvungen att upphöra med sitt engagemang i verksamhet innan ansökan 

om skuldsanering.34 Det för att uppfylla kravet på kvalificerad insolvens, vilket är oerhört svårt 

för en förtagare vad gäller prognostisering av framtida inkomster (se kapitel fem). I de fall en 

gäldenär försätts i konkurs, förfaller ansökan om skuldsanering. Ett skuldsaneringsärende kan 

också förklaras vilande utifall en ansökan avseende förhandling om offentligt ackord kommer 

upp efter det att gäldenären ansökt om skuldsanering. Om det offentliga ackordet fastställs, 

förfaller gäldenärens aktuella ansökan om skuldsanering.35 

2.2 Sammanfattning 
Insolvensbedömningen skiljer sig åt mellan de olika förfarandena. Vid konkurs krävs att 

gäldenären är insolvent. Med det avses att gäldenären vid en viss given tidpunkt inte kan betala 

sina skulder och att oförmågan inte är tillfällig. Efter beslut om konkurs förlorar företagaren 

rådigheten över sin verksamhet. Företagaren som vid konkurs utgörs av en fysisk person upphör 

inte att existera i jämförelse med ett aktiebolag. Skulderna försvinner därför inte utan förflyttas 

endast till ett passivt indrivande av Kronofogdemyndigheten och upphör att existera antingen 

genom betalning eller genom att skulderna preskriberas.  

 

Vid företagsrekonstruktion krävs att näringsidkaren saknar förmåga att betala sina förfallna 

skulder vid tiden för ansökan. Oförmågan definieras då som illikviditet och innebär att 

gäldenären inte har omedelbar tillgång till kontanta medel men att andra tillgångar finns för att 

på sikt betala skulderna. Under tiden en företagsrekonstruktion pågår bibehåller företagaren 

med samtycke från rekonstruktören rådigheten över sin verksamhet.  

 

Insolvensbedömningen inom skuldsaneringsförfarandet kräver att gäldenären är så skuldsatt att 

denne inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid dvs. kvalificerad 

insolvens. En skälighetsbedömning i det enskilda fallet i kombination med 

insolvensbedömningen utgör de grundläggande förutsättningarna för om gäldenären ska 

beviljas skuldsanering eller inte. Efter beslut om skuldsanering ska företagaren följa en 

betalningsplan (se avsnitt 3.6). Företagaren förlorar inte rådigheten över sin verksamhet men 

betalningsplanen innebär ekonomiska begränsningar som denne har att förhålla sig till. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Prop. 2010/11:31, s. 9 och prop. 2010/11:31, bil. 7, s. 45 f. 
34 Prop. 2015/16:125, s. 111. 
35 Prop. 2005/06:124, s. 87. 



13 
 

3 F-skuldsanering 

3.1 Bakgrund till lagförslaget tillkomst 
Regeringen fick 2013 i uppdrag av Justitiedepartementet att lämna förslag till utvidgade 

möjligheter för företagare med personligt ansvar att få skuldsanering. Uppdragets syfte var att 

seriösa företagare efter konkurs eller överskuldsättning skulle få en chans att starta om på nytt 

eller fortsätta med förnyad kraft.36  

 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) gjorde 2007 bedömningen 

att Sverige var alltför restriktiv med att hjälpa överskuldsatta företagare med personligt ansvar. 

Att vara personligt ansvarig innebär i praktiken att en person även efter konkurs är ansvarig för 

de skulder som finns kvar, vilket kan utgöra hinder för nyföretagande. Justitiedepartementet 

ansåg därmed att behovet av en utredning var stort och menade att; 

 

”ett gynnsamt företagsklimat är centralt för att företagen ska kunna hantera utmaningar i 

omvärlden och skapa fler jobb. En viktig del i skapandet av ett gynnsamt företagsklimat är 

tillhandahållandet av en insolvensrättslig lagstiftning som främjar företagande och 

ansvarsfullt risktagande samtidigt som den motverkar en snedvriden konkurrens och 

illojala beteenden.”37 

 

En misslyckad företagssatsning kan i samhället ses som ett bevis på att personen är olämplig 

som företagare. Justitiedepartementet framhåller dock att det finns studier som visar att de 

företagare som startar om företaget ofta är mer framgångsrika vilket leder till fler jobb.38 Med 

utredningen anser Justitiedepartementet att nya bestämmelser ska tillkomma för att ge dessa 

företagare möjlighet till en andra chans. Lagstiftningen måste vara berättigad ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Bestämmelserna ska enligt Justitiedepartementet syfta till att 

motivera företagare att starta om och driva en lönsam verksamhet, vilket gagnar både 

företagaren själv och samhället i stort. Å andra sidan ska pacta sunt servanda i möjligaste mån 

tillgodoses för att respekten för ingångna avtal inte ska urholkas. Därtill bör konsekvenserna av 

ett allt för stort risktagande i verksamheten beaktas då det kan leda till försämrade kreditvillkor 

från borgenärerna. Justitiedepartementet tydliggör att förfarandet ska vara frivilligt från 

företagarens sida.39 Uppdraget mynnade ut i ett lagförslag om F-skuldsanering där regeringen 

framhöll att; 

 

”ett av syftena med en F-skuldsanering är att ekonomiskt rehabilitera svårt skuldsatta 

gäldenärer genom att dessa personer får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och 

därmed få en chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv. Till detta kommer att 

avsikten med F-skuldsanering är att ge överskuldsatta företagare en möjlighet att starta om 

på nytt eller fortsätta sin verksamhet med förnyad kraft. Lagstiftningen ska också medverka 

till att presumtiva företagare upplever riskerna med företagande är hanterbar.”40 

                                                 
36 Dir. 2013:57, s. 1. 
37 Citatet är hämtat från dir. 2013:57, s. 5. 
38 Dir. 2013:57, s. 5. 
39 Dir. 2013:57, s. 6 ff. 
40 Citatet är hämtat från prop. 2015/16:125, s. 130. 
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Vi har i det följande valt  att belysa vissa delar ur förslaget. 

3.2 Evighetsgäldenär 
Inledningsvis bör begreppet evighetsgäldenär förtydligas. En evighetsgäldenär avser en fysisk 

person som lever med skulder som denne saknar framtida ekonomiska möjligheter att någonsin 

kunna betala tillbaka. Förutom att evighetsgäldenärer innebär stort lidande för sina familjer 

innebär de även en stor kostnad för samhället. Regeringens syfte med F-skuldsanering är också 

att gynna ett framtida entreprenörskap genom att förbättra förutsättningarna att driva enskild 

verksamhet.41 Enligt vår uppfattning är nya lagen om F-skuldsanering ett verktyg för företagare 

att i framtiden kunna frigöra sig ur skuldfällan. 

3.3 Företagare 
Begreppet företagare utgörs i enlighet med FSksanL av fysisk person som är eller har varit 

engagerad i enskild näringsverksamhet. Den nya skuldsaneringsformen är därför inte tillämplig 

på juridiska personer som exempelvis aktiebolag. Regeringen anser inte att utredningens 

definition på företagare är tillräckligt tydlig beträffande de som företräder och engagerar sig i 

exempelvis aktiebolag eller handelsbolag. Därför bör termen företagare i F-skuldsanering 

innefatta även fysisk person som är eller har varit företrädare för en juridisk person som driver 

eller har drivit sådan verksamhet.42 I regeringens proposition har olika kategorier av gäldenärer 

tagits upp som enligt förslaget ska kunna omfattas av den nya lagen. Det handlar då om 

företagare som tidigare varit engagerad i enskild verksamhet, alternativt fortsatt är aktivt 

engagerad i enskild verksamhet. Även närstående till sådana företagare ska under vissa 

förutsättningar kunna omfattas enligt lagförslaget.43 Definitionen företagare förtydligas i 2 § 

FSksanL. 

3.3.1 Företagare som har varit engagerad i näringsverksamhet 

F-skuldsanering får beviljas en företagare som har varit engagerad i en näringsverksamhet, om 

hans eller hennes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till verksamheten i enlighet 

med 6 § st. 1 p. 1 FSksanL. För att inte företagandet i Sverige ska hämmas bör de företagare 

som efter en misslyckad företagssatsning drabbats av personligt betalningsansvar ges möjlighet 

till att bli skuldfria. Det för att kunna starta ny verksamhet. Denna möjlighet är i dagsläget 

begränsad i Sverige. Om ett företag avvecklats genom en konkurs medför det vissa garantier 

för hur gäldenären bedrivit verksamheten på ett seriöst och försvarbart sätt. Det då en 

konkursförvaltare  granskar verksamheten och eventuella oegentligheter kan uppdagas. Ett krav 

på konkursförfarande för att få möjlighet till F-skuldsanering kan bidra till en minskad risk för 

missbruk av F-skuldsaneringsförfarandet. Däremot skulle kravet för att beviljas F-

skuldsanering leda till ett tvångsförfarande av konkurs av verksamheten för företagare.44 

 

Företagare som i ett tidigt skede väljer att avveckla en olönsam verksamhet för att undvika 

konkurs, visar på ett ansvarsfullt företagande enligt regeringen. Vissa företagare upphör med 

sitt engagemang i näringsverksamheten antingen genom att de säljer den eller att verksamheten 

                                                 
41 Prop. 2015/16:125, s. 1. 
42 Prop. 2015/16:125, s. 111 f. 
43 Prop. 2015/16:125, s. 105. 
44 Prop. 2015/16:125, s. 107. 
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upphör. Det kan även handla om en fysisk person som slutar som företrädare för ett bolag, 

vanligtvis inom aktiebolag eller fåmansföretag. Det då verksamheten som sådan drivs vidare 

men företräds av andra personer. Regeringen framhåller därför att reglerna även bör omfatta 

företagare som har upphört med sitt engagemang i en näringsverksamhet på annat sätt än genom 

ett avvecklande.45 

3.3.2 Företagare som är engagerad i näringsverksamhet  

F-skuldsanering får även beviljas en företagare som fortsatt är engagerad i en 

näringsverksamhet, om skulderna inte rätteligen kan betalas eller om oförmågan endast är 

tillfällig, se 6 § st. 1 p. 2 FSksanL. För att den aktive näringsidkaren ska omfattas av förfarandet 

F-skuldsanering krävs att näringsverksamheten är solvent medan företagaren är insolvent. Det 

för att säkerställa att det är frågan om en ekonomisk rehabilitering av den fysiska personen och 

inte av dennes verksamhet. Förarbetena förtydligar att F-skuldsanering även omfattar de fall då 

en företagare bär på äldre skulder från exempelvis förlustförsäljningar och att dessa kan tynga 

företagaren trots att verksamheten denne är aktiv i är lönsam. Företagaren kan även dra på 

gamla skulder från tid då verksamheten tillfälligt drabbats av konjunkturnedgång eller annan 

tillfällig nedgång men bibehållit personal och själv lånat pengar privat istället för att ta ut lön i 

verksamheten. Regeringen framhåller att sådan överskuldsättning på sikt kan hämma 

företagaren och hindra denne från att fortsätta verksamheten helt eller delvis.46 

 

Hovrätten för Västra Sverige har i sitt remissyttrande särskilt påtalat att gränsdragningsproblem 

föreligger.47 I förarbetena till FSksanL förtydligas krav på att företagaren, den fysiska personen, 

ska vara kvalificerat insolvent medan företagarens verksamhet ska vara solvent. Hovrätten 

uppmärksammar därvid problemet att det vid en insolvensbedömning måste göras skillnad 

mellan näringsverksamhetens och företagarens personliga ekonomi. Genom kravet att 

näringsverksamheten ska vara solvent vid fråga om skuldsanering hänvisas insolvent företagare 

med insolvent näringsverksamhet enligt regeringen till företagsrekonstruktion eller att upphöra 

med verksamheten.48 

3.3.3 Närstående med anknytning till näringsverksamheten 

Slutligen kan också en närstående till en företagare beviljas F-skuldsanering, om den 

närståendes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till företagarens näringsverksamhet 

enligt 6 § st. 1 p. 3 FSksanL. En närstående blir ofta överskuldsatt på grund av investeringar 

eller borgensåtaganden som han eller hon gjort för att bistå med finansiering av verksamheten. 

För att uppnå syftet med minskad ekonomisk risk för företagande, är det angeläget att även 

närstående kan få en effektiv och snabb skuldsanering. Regeringen förtydligar att kravet på att 

skulderna till huvudsaklig del ska ha anknytning till näringsverksamheten. Kravet ska gälla 

oavsett om företagaren fortfarande är engagerad i verksamheten eller om dennes engagemang i 

verksamheten upphört.49 

                                                 
45 Prop. 2015/16:125, s. 107 f. 
46 Prop. 2015/16:125, s. 109 f. 
47 Hovrätten för Västra Sveriges remissyttrande på SOU 2014:44. 
48 Prop. 2015/16:125, s. 109 f. 
49 Prop. 2015/16:125, s. 112. 
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Regeringen betonar vikten av att begreppet närstående är tillräckligt brett för att omfatta fysiska 

personer i företagarens närhet som kan tänkas involvera sig i verksamheten. Utredningens 

förslag var att begreppet endast skulle innefatta de allra närmaste såsom företagarens make, 

sambo och föräldrar. Eventuellt kunde även företagarens barn omfattas i begreppet 

närståendebegreppet. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa framhåller att det inte är ovanligt att 

en företagares syskon tar på sig personliga skuldåtaganden.50 Hovrätten för Västra Sverige, 

anser att det bör tydliggöras att även makes eller sambos barn ska omfattas av begreppet 

närstående, oavsett om barnet är företagarens biologiska.51 Efter att hänsyn tagits till 

remissinstansernas åsikter anser regeringen sammanfattningsvis att företagarens make, sambo, 

föräldrar, barn, makes eller sambos barn och företagarens syskon ska omfattas av de nya 

reglerna.52 

3.4 Skuldernas anknytning till näringsverksamhet 
Regeringen anser att gäldenärens skuldbörda huvudsakligen ska ha anknytning till 

näringsverksamheten. Kravet ska då avse minst 70 procent av det totala skuldbeloppet. 

Regeringen belyser också vikten av att kravet inte är för strängt, då det skulle riskera att stänga 

ute en stor del av de företagare som skuldsaneringsformen är tänkt att omfatta. Å andra sidan 

skulle ett för milt krav riskera att systemet öppnas upp för företagare som inte drabbats av 

överskuldsättning på grund av sitt företagande. Svenskt Näringsliv anser att uttrycket 70 

procent bör markeras tydligare i lagtexten.53 Regeringen å sin sida anser inte att det är 

nödvändigt då innebörden av uttrycket huvudsakligen redan förtydligats framförallt i praxis. 54 

Uttrycket huvudsakligen kom sedermera att stadgas i 6 § st. 1 p. 1 och 3 FSksanL. 

 

Även skulder som indirekt kan hänföras till verksamheten kan inkluderas i gäldenärens 

skuldbörda, vilket förtydligas i lagkommentarerna till 6 § FSksanL. Exempelvis en företagare 

som privat tagit lån under period då det saknats möjlighet att ta ut lön från företaget.  Dessa 

skulder anses ha anknytning till näringsverksamheten om de varit nödvändiga för en skälig 

levnadsstandard. Företagaren kan t.ex. ha varit sjuk eller separerat. Regeringen framhåller att 

det är gäldenären som ska visa att en skuld har anknytning till den näringsverksamhet som han 

eller hon varit engagerad i.55 

3.5 Hinder för beviljande av F-skuldsanering 

Vid en bedömning om en företagare ska få möjlighet till F-skuldsanering kan vissa hinder 

uppkomma som motverkar att förfarandet kan tillämpas. Ett av kriterierna som måste vara 

uppfyllda är att företagaren skött sin verksamhet på ett seriöst sätt, då endast seriösa företagare 

får beviljas F-skuldsanering enligt 9 § st. 1 p. 1 FSksanL. Tillämpningen är av stor vikt då syftet 

med F-skuldsanering är att ge en möjlighet för seriösa företagare att reda ut sin ekonomi. I och 

med detta hinder utesluts oseriösa företagare som framstår som illojala mot borgenärerna. 

                                                 
50 Småföretagarnas Arbetslöshetskassas remissyttrande på SOU 2014:44. 
51 Hovrätten för Västra Sveriges remissyttrande på SOU 2014:44. 
52 Prop. 2015/16:125, s. 112 f. 
53 Svenskt Näringslivs remissyttrande på SOU 2014:44. 
54 Prop. 2015/16:125, s. 108, med hänvisning till Lagrådets remissyttrande på prop. 2015/16:1. 
55 Prop. 2015/16:125, s. 242. 
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Något annat skulle kunna rubba tilltron till skuldsaneringsförfarandet. En företagare som agerat 

i strid med skatteförfarandelagen56 genom att ha misskött företagets skyldighet att betala skatt, 

antingen under en längre tid eller vid upprepade tillfällen kan anses ha agerat på ett sådant 

oförsvarligt sätt.57 

 

Därtill framgår av förarbetena att det ska föreligga hinder för F-skuldsanering om företagaren 

brister i sin bokföringsskyldighet i betydande omfattning. Med betydande omfattning avser 

regeringen bl.a. att bokföringen har missköts under en inte oväsentlig tidsperiod. Däremot en 

företagare som lämnat sin bokföring till en redovisningsbyrå som i sin tur vägrat utföra arbetet 

p.g.a. uteblivna betalningar, kan anses förklarlig. Sådan misskötsamhet bör inte utgöra hinder 

för F-skuldsanering.58  

 

Kronofogdemyndigheten anser att skötsamheten med bokföringen kan vara svår att bedöma. 

Det då möjligheten finns att senarelägga bokföring upp till 50 dagar efter utgången av den 

månad affärshändelsen inträffade.59 Bestämmelserna gäller för samtliga näringsidkare, oavsett 

associationsform eller årsomsättning i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd.60 

Kronofogdemyndigheten tydliggör dock att de inom myndigheten inte ser bedömningen om 

skötsamheten som ett stort problem, då de kan begära in kompletteringar från företagaren. 

Denne ska då redogöra för hur bokföringen skötts, vilket torde ge tydligare underlag vid 

bedömningen om näringsverksamheten drivits seriöst eller inte.61 

 

I förarbetena framkommer att flertalet remissinstanser har olika åsikter om hur strängt kravet 

ska ställas på om näringsverksamheten har drivits på ett uppenbart oförsvarligt sätt. Vad 

ankommer Kronofogdemyndigheten, kan de tänka sig en sänkning av de krav som utgör hinder 

för F-skuldsanering avseende bokföringen. Kronofogdemyndigheten ser en risk med 

svårigheterna att uppfylla kriterierna för F-skuldsanering. Förarbetena framhåller att fler 

presumtiva företagare ska våga starta verksamhet då nya lagen om F-skuldsanering träder i 

kraft. Kronofogdemyndigheten befarar dock att de högt uppställda kriterierna för beviljande 

troligtvis inte kommer bidra till det ökade antal nystartade företag som lagstiftaren hoppats på.62 

 

Svenskt Näringsliv har invänt att det ska göras skillnad mellan skulder till stat och borgenär. 

Enligt deras uppfattning utgör förtur för det allmänna ett föråldrat synsätt. Svenskt Näringsliv 

har framställt att en borgenär, till skillnad mot t.ex. Skatteverket, inte har omedelbar insyn i ett 

företags ekonomi och därmed ingen möjlighet att minimera kreditriskerna.63 Svenska 

Bankföreningen har lyft fram att alla borgenärer ska behandlas lika i enlighet med 

                                                 
56 Skatteförfarandelag (2011:1244). 
57 Prop. 2015/16:125, s. 120 ff. 
58 Prop. 2015/16:125, s. 124 f. 
59 Kronofogdemyndighetens remissyttrande på SOU 2014:44. 
60 BFNAR 2013:2. 
61 Prop. 2015/16:125, s. 125. 
62 Prop. 2015/16:125, s. 120, med hänvisning till Kronofogdemyndighetens remissyttrande på SOU 2014:44. 
63 Svenskt Näringslivs remissyttrande på SOU 2014:44. 
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likabehandlingsprincipen. De förtydligar att en företagares misskötsamhet ska omfatta dennes 

åligganden i förhållande till samtliga borgenärer.64 

 

Den som driver eller tidigare drivit näringsverksamhet på ett uppenbart oförsvarligt sätt får 

enligt förarbetena inte beviljas F-skuldsanering. Brottslighet hänförlig till verksamheten i 

enlighet med 11 kap. Brottsbalken65 ska normalt leda till att företagaren utesluts från 

förfarandet. För mindre allvarliga brott, exempelvis trafikförseelser som saknar anknytning till 

företagarens näringsverksamhet bör dock hållningen nyanseras. Hovrätten för Västra Sverige 

påtalar att även en företagare som utfört mer allvarlig brottslighet borde kunna beviljas F-

skuldsanering, under förutsättning att brotten inte kan hänföras till verksamheten. Därtill att 

brotten inte heller indikerar att företagaren är olämplig att bedriva näringsverksamhet. 

Hovrätten ifrågasätter dock om kravet att verksamheten drivs eller har drivits på ett uppenbart 

oförsvarligt sätt kommer att bli tillräckligt starkt för att utestänga oseriösa företagare.66  

 

Regeringen, i enlighet med Svenskt Näringslivs uttalade, betonar vikten av att F-skuldsanering 

inte är en rättighet, det ska vara en möjlighet för företagare. Ett förfarande som endast ska 

komma ifråga för den seriösa företagaren. Med ett effektivt och snabbt skuldsaneringssystem 

ska företagaren ges möjlighet att komma tillbaka antingen i befintlig verksamhet eller genom 

nystart.67 

3.6 Betalningsplan 
Nya lagen om F-skuldsanering bör rikta in sig på företagare som har behov av ett 

saneringsförfarande för att kunna återgå till företagande eller fortsätta befintlig verksamhet med 

förnyad kraft. Målgruppen bör enligt regeringen generellt ha god motivation och handlingskraft 

att ta itu med sin skuldbörda. Ur ett tillväxtperspektiv är det också viktigt att förkorta tiden vid 

ett saneringsförfarande. För att åstadkomma det på ett balanserat sätt och tillgodose både 

gäldenärens och borgenärernas intressen bör personer som engagerar sig i företagande s.k. 

aktiva näringsidkare erbjudas ett snabbt och effektivt, men samtidigt relativt tufft, 

saneringsförfarande.68 

 

För att leva upp till kravet att FSksanL även ska vara borgenärsgynnande, bör F-skuldsanering 

endast beviljas de företagare som kan betala en viss del av sina skulder. Företagarens personliga 

ansvar och risktagande framhävs genom kravet, vilket kan bidra till ett ansvarsfullt agerande 

från företagarens sida och en ökad tilltro till företagarens vilja att göra rätt för sig. För att det 

samhällsekonomiska syftet med F-skuldsanering ska kunna uppnås anser regeringen att 

förfarandet måste vara tillgängligt för företagare i behov av ekonomisk rehabilitering.69  

 

De krav som ställs upp får därmed inte vara så pass stränga att de i praktiken utesluter de 

företagare lagstiftningen är avsedd för. Betalningsutrymmet bör sättas på en rimlig nivå så att 

                                                 
64 Svenska Bankföreningens remissyttrande på SOU 2014:44. 
65 Brottsbalken (1962:700). 
66 Hovrätten för Västra Sveriges remissyttrande på SOU 2014:44. 
67 Prop. 2015/16:125, s. 120, med hänvisning till Svenskt Näringslivs remissyttrande på SOU 2014:44. 
68 Prop. 2015/16:125, s. 106. 
69 Prop. 2015/16:125, s. 126. 
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flertalet överskuldsatta företagare har förutsättning att klara kravet. Samtidigt bör kravet vara 

så pass högt att det får genomslag i den praktiska tillämpningen. Enligt regeringen bör nivån på 

betalningsutrymmet följa den samhällsekonomiska utvecklingen och utgå från prisbasbeloppet.  

För att beviljas F-skuldsanering ska gäldenären ha förmåga att per kvartal betala åtminstone en 

sjundedel av prisbasbeloppet enligt 9 § st. 1 p. 3 FSksanL. Betalningsutrymmet för inkomståret 

2016 uppgår till cirka 6 300 kronor.70 

 

Svenska Bankföreningen framhåller att den nya regleringen är alltför generös då företagare ges 

en möjlighet att få sina skulder avskrivna efter tre år emedan det krävs fem år i enlighet med 

SksanL (2006). Enligt deras uppfattning kan de skulder som företagare har och som omfattas 

av F-skuldsanering uppgå till stora belopp. Effekten för borgenärerna kan bli betydande. 

Svenska Bankföreningen avstyrkte därför utredningens förslag att korta ner betalningsplanen 

från fem till tre år för företagare.71  

 

Regeringen vill dock betona att det knappast kommer vara en enkel väg för företagaren att 

komma ur sina skuldproblem. F-skuldsaneringsförfarandet ställer högre krav på medverkan och 

betalning än i skuldsaneringsförfarandet. Därav finns ingen anledning att befara att F-

skuldsanering skulle leda till enklare möjlighet för aktiva företagare att få sina privata skulder 

avskrivna.72 

3.7 Sammanfattning 
De gäldenärer som omfattas av F-skuldsanering kan dels vara företagare i form av fysisk person 

som tidigare varit engagerad i verksamhet. Företagaren kan också vara fortsatt engagerad i 

näringsverksamhet, men hamnat i ekonomiska svårigheter efter t.ex. tillfällig nedgång. Utöver 

ovanstående företagare kan även företagarens närstående omfattas om denne har en skuldbörda 

som kan härledas till näringsverksamheten.  

 

Företagaren ska ha skött sin verksamhet på ett seriöst sätt. Därmed utesluts oseriösa företagare 

som framstår som illojala mot borgenärerna på olika sätt. Det kan handla om att företagaren 

inte betalat skatt eller att denne brister i sin bokföringsskyldighet. Enligt vår uppfattning kan 

det uppstå svårigheter för Kronofogdemyndigheten att bedöma om näringsverksamheten har 

drivits på ett uppenbart oförsvarligt sätt då vi uppfattar kravet som otydligt. 

Kronofogdemyndigheten å sin sida befarar att de högt uppställda kriterierna för beviljande inte 

kommer bidra till en ny chans för företagande som lagstiftaren hoppats på.  

 

Regeringen betonar vikten av att korta ner skuldsaneringsförfarandet för företagare till tre 

istället för fem år. Det för att företagare på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna starta om på 

nytt. För att förfarandet ska vara gynnsamt för borgenärerna ska företagaren ha en 

betalningsförmåga per kvartal på en sjundedel av prisbasbeloppet. 

 

                                                 
70 Prop. 2015/16:125, s. 126 f. 
71 Svenska Bankföreningens remissyttrande på SOU 2014:44. 
72 Prop. 2015/16:125, s. 111. 
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Ett viktigt syfte med F-skuldsanering är att nå ut till presumtiva företagare med signaler om 

minskad ekonomisk risk att driva företag.73 F-skuldsanering är inte att se som en rättighet för 

företagaren att erhålla skuldsanering utan en möjlighet att snabbt och effektivt kunna komma 

tillbaka antingen i befintlig verksamhet eller genom nystart.74 

  

                                                 
73 Prop. 2015/16:125, s. 112. 
74 Prop. 2015/16:125, s. 120. 
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4 Fördjupning F-skuldsanering 

4.1 Inledning 
Enligt förarbetena ska vissa bedömningskriterier vara uppfyllda för att förfarandet om F-

skuldsanering ska kunna beviljas. I 5 § FSksanL stadgas att gäldenär får beviljas F-

skuldsanering om villkoren i 6-11 §§ FSksanL är uppfyllda. Lagrummen innehåller dels 

bestämmelser om vilka fysiska personer som omfattas av den nya lagen, dels att gäldenären ska 

ha sina huvudsakliga intressen i Sverige. Vidare förtydligas begreppen kvalificerad insolvens 

och den allmänna skälighetsbedömningen. Därtill får inte företagaren ha näringsförbud för att 

kunna beviljas F-skuldsanering. Näringsverksamheten ska inte heller ha drivits på ett 

oförsvarligt sätt och gäldenären ska ha ett visst betalningsutrymme som tillfaller borgenärerna. 

Avslutningsvis krävs särskilda skäl för beviljande av F-skuldsanering för den gäldenär som 

tidigare beviljats skuldsanering. Vi fördjupar oss i det följande i begreppen kvalificerad 

insolvens och den allmänna skälighetsbedömningen utifrån förarbetena till den nya lagen om 

F-skuldsanering.  

4.2 Kvalificerad insolvens  
Villkoret för kvalificerad insolvens ska enligt förarbetena till FSksanL få samma utformning 

som i SksanL (2006). Företagare som ansöker om skuldsanering ska därmed vara så skuldsatt 

att denne inte antas kunna betala sina skulder inom överskådlig tid , se 8 § st. 1 FSksanL. 

Bedömningen ska göras även om framtida inkomstförhållanden är oklara enligt 8 § st. 2 

FSksanL. Regeringen hänvisar till villkoret för kvalificerad insolvens i 4 § st. 1 p. 1 SksanL 

(2006) och föreslog därför att insolvenskravet i F-skuldsanering för företagare skulle 

förtydligas och nyanseras. Samtidigt fastslår regeringen att kraven inte får vara så stränga att 

de företagare som är i behov av skuldsaneringsinstitutet utesluts. Syftet med nya lagen om F-

skuldsanering är att uppmuntra skuldtyngda företagare att våga satsa på nytt företagande eller 

fortsätta pågående verksamhet. Regeringen belyser även balansen med att bibehålla förtroendet 

för skuldsaneringssystemet. Om borgenärerna blir allt för hårt drabbade kan konsekvenserna 

annars bli svåra, med mer restriktiv kreditgivning och sämre finansieringsmöjligheter för 

företagaren. (se avsnitt 3.1).75 

4.2.1 Bevisbördan och möjlighet till omprövning 

Bevisbördan för att villkoret är uppfyllt ligger helt och hållet hos företagaren. Det innebär att 

företagaren ska presentera en fullständig utredning enligt 13 § FSksanL som visar på dennes 

uppfyllande av insolvenskriteriet kvalificerad insolvens. Beträffande företagarens eventuella 

oförmåga att betala av sin skuld inom överskådlig framtid hänvisar förarbetena till praxis.76 

Därtill uppmärksammas att i de fall en osäker framtidsprognos förelegat har 

Kronofogdemyndigheten vanligtvis avslagit ansökan om skuldsanering. Därför anser 

utredningen att det istället ska införas en regel som innebär att den sökandes betalningsförmåga 

prövas, även om det föreligger osäkerhet om framtida inkomster. Utredningen föreslår vidare 

en skönsmässig inkomstberäkning och viss hänsyn till uppstartsfas vid en eventuell ny 

verksamhet. Några remissinstitut flaggar för att det kan vara svårt för Kronofogdemyndigheten 

                                                 
75 Prop. 2015/16:125, s. 117. 
76 NJA 2010 s. 496. 
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att avgöra vad som är marknadsmässig lön.77 Svensk Försäkring uppmärksammar företagarens 

egenintresse av att betalningsutrymmet i betalningsplanen blir så lågt som möjligt. Det speciellt 

då det i betänkandet framgår att företagarens egen uppskattning av framtida inkomst ska godtas 

om det inte uppenbart är felaktigt.78 Regeringen anser dock att den risken inte ska överdrivas, 

då det finns lönestatistik för Kronofogdemyndigheten att tillgå från exempelvis myndigheter 

och organisationer.79 Göteborgs tingsrätt har i sitt yttrande påtalat svårigheter att bedöma 

marknadsmässig lön och att det inte lyfts fram tillräckligt i utredningen hur en sådan bedömning 

ska göras.80 Även företagaren själv kan få presentera vad denne uppskattar vara 

marknadsmässig inkomst för motsvarande ställning. Både regering och utredning uttalar sig om 

att i bedömningen använda en tumregel;81 

 

”tumregel, -hur ser prognosen ut för gäldenären vid en fördubbling av inkomsten?”82 

 

Tumregeln kan därför användas som ett tak för gäldenärens framtida ekonomiska utveckling 

men är inget måste utan prövas i det enskilda fallet vilket framgår i lagkommentarerna till 8 § 

FSksanL. Avslutningsvis föreslog regeringen att en regel införs där en bedömning av 

gäldenärens betalningsförmåga ska göras även om de framtida inkomstförhållandena är oklara. 

Bedömningen ska enligt regeringen ske i anslutning till det kvalificerade insolvenskravet.83  

 

Det framgår av förarbetena till FSksanL att gäldenären vid förändrade inkomstförhållanden ska 

söka omprövning av betalningsplanen. Vid kraftigt försämrade inkomstförhållanden gäller tre 

kumulativa kriterier för att gäldenärens betalningsplan inte ska hävas. Lägsta 

betalningsutrymmet får inte understiga en sjundedel av gällande prisbasbelopp enligt 9 § st. 1 

p. 3 FSksanL. Gäldenären ska ha betalat av minst två tredjedelar av betalningsplanen. Tredje 

kumulativa kriteriet är att det krävs synnerliga skäl. Exempelvis sjukdom eller olycksfall.84 

 

Viktigt att belysa är även borgenärs möjlighet till omprövning om det skulle visa sig att 

företagaren faktiskt får bättre ekonomiska förhållanden. Möjligheten till omprövning torde öka 

chanserna till positiva följder från borgenärer och finansieringsföretag i nya FSksanL.85 

4.3 En allmän skälighetsbedömning 
F-skuldsanering får beviljas enligt 10 § st. 1 FSksanL om det är skäligt med hänsyn till 

gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. En allmän skälighetsbedömning ska 

enligt regeringen ske utifrån omständigheterna vid skuldernas tillkomst. Vidare bör beaktas 

huruvida företagaren ansträngt sig för att fullgöra sina åtaganden, samt dennes insatser vid 

handläggningen vid ansökan om F-skuldsanering. Därtill om en sådan skuldsanering har 

betydelse för den sökande företagarens framtida inkomstförhållanden. Utredningen håller med 

                                                 
77 Prop. 2015/16:125, s. 119 f. 
78 Svensk Försäkrings remissyttrande på SOU 2014:44. 
79 Prop. 2015/16:125, s. 119. 
80 Göteborgs tingsrätts remissyttrande på SOU 2014:44. 
81 Prop. 2015/16:125, s. 119. 
82 Citatet är hämtat från: prop. 2015/16:125, s. 119. 
83 Prop. 2015/16:125, s. 119 f. 
84 Prop. 2015/16:125, s. 170. 
85 Prop. 2015/16:125, s. 119. 
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regeringen men anser dock inte att företagarens insatser vid ärendets handläggning ska beaktas 

särskilt i bedömningen.86 Brottsoffermyndigheten betonar vikten av att gäldenärs skuld 

härrörande från brott, ska ges lika betydelse vid ansökan om F-skuldsanering motsvarande den 

skälighetsbedömning som görs enligt SksanL (undantaget ekonomisk brottslighet). För många 

brottsoffers upprättelse är det inte endast den ekonomiska ersättningen som har betydelse. Det 

är även viktigt för brottsoffren att gärningspersonen i slutändan är den som får svara för 

brottet.87  

 

För aktiva företagare anser Svenskt Näringsliv att privatkonsumtionens betydelse ska beskrivas 

tydligare för att företagare ska beviljas F-skuldsanering. Det då skulderna för aktiva företagare 

inte behöver vara näringsbetingade. För den företagare som har lagt ned sin verksamhet 

föreligger ett krav att skuldbördan till minst 70 procent härrör från näringsverksamhet.88 

Regeringen bemöter Brottsoffermyndigheten och Svenskt Näringsliv att det inte finns skäl att 

ytterligare förtydliga de omständigheterna vid en prövning av F-skuldsanering. Viss brottslighet 

är redan i sig ett diskvalificerande hinder från F-skuldsanering (se avsnitt 3.5).89 

4.3.1 Samlad bedömning 

De argument regeringen framhåller för ett allmänt skälighetskrav är att de som söker F-

skuldsanering ofta har en komplex skuldsituation. Ett generellt skälighetsrekvisit skulle 

innebära att hänsyn tas till den enskildes omständigheter i ärendet. Det skulle även enligt 

regeringen minska risken för ett missbruk av systemet. Utgångspunkten är därmed att en samlad 

bedömning sker av samtliga omständigheter kring gäldenären som är relevanta vad gäller 

personliga och ekonomiska förhållanden. Även det sätt som gäldenären har bedrivit sin 

verksamhet kan beaktas vid bedömningen (se avsnitt 4.4).90 

 

Regeringen bemöter Brottsoffermyndighetens remissvar (se avsnitt 4.3) och anser att något 

förtydligande av eventuell brottslighet inte behövs vid en allmän skälighetsbedömning, då 

eventuell brottslighet utgör hinder för beviljande av F-skuldsanering (se avsnitt 3.5).91 

 

Vid skälighetsbedömningen framhåller regeringen vissa förhållanden som ska beaktas, särskilt 

omständigheterna vid skuldernas uppkomst samt gäldenärens ansträngningar att fullgöra sina 

plikter. Även gäldenärens ansträngningar till att medverka vid handläggningen av sin 

skuldsaneringsansökan bör beaktas. Även hur och varför skulderna uppkommit ska beaktas. 

Skulderna beaktas positivt respektive negativt beroende på om de uppstått till följd av en 

olycklig investering eller på illojalt sätt. Det skulle enligt regeringen vara oskäligt att bevilja F-

skuldsanering till en företagare som uppträtt illojalt genom att styra över privata skulder till att 

bli näringsrelaterade. Då syftet med F-skuldsanering (se avsnitt 3.1) är att gäldenären ska kunna 

återgå till ett yrkesaktivt liv är det viktigt att särskilt beakta F-skuldsaneringens betydelse i det 

                                                 
86 Prop. 2015/16:125, s. 127. 
87 Brottsoffermyndighetens remissyttrande på SOU 2014:44. 
88 Svenskt Näringslivs remissyttrande på SOU 2014:44. 
89 Prop. 2015/16:125, s. 127 f. 
90 Prop. 2015/16:125, s. 128. 
91 Prop. 2015/16:125, s. 128. 
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enskilda ärendet. Om så är fallet bör det enligt regeringen vara skäl för att F-skuldsaneringen 

ska beviljas.92 

4.4 Praktisk tillämpning vid F-skuldsanering  
Regeringen framhäver att ett av syftena med F-skuldsanering är att svårt skuldsatta gäldenärer 

ska få möjlighet till ekonomiskt rehabilitering och en chans att starta om på nytt. Alternativt 

fortsätta sin verksamhet med förnyad kraft. En sådan möjlighet skulle kunna leda till att 

företagare upplever att riskerna med företagande är hanterbara. I enlighet med regeringens 

förslag ska en F-skuldsanering för företagaren innebära att denne delvis befrias från ansvar för 

betalningen av de skulder som omfattas av förfarandet. Ett förfarande om F-skuldsanering i 

jämförelse med idag gällande skuldsaneringsförfarande skiljer sig på så vis att företagaren vid 

en F-skuldsanering aldrig helt kan befrias från betalningsansvar. De företagare som beviljas F-

skuldsanering måste ha ett visst lägsta betalningsutrymme (se avsnitt 3.6) som kommer 

borgenärerna till godo. Fordringar som inte är kända i ärendet bör enligt regeringen inte ha nån 

rätt att få betalt. Förslaget är i enlighet med ny lag om skuldsanering. Det skulle annars leda till 

att F-skuldsaneringens rehabiliterande och definitiva karaktär äventyras.93 

 

För att företagare ska bli motiverade att ansöka om F-skuldsanering föreslår regeringen att 

ansökan ska kunna lämnas elektroniskt. Det till skillnad från idag gällande förfarande med krav 

på egenhändigt undertecknande. Villkoret ska kunna uppfyllas genom en elektronisk 

underskrift94 enligt 12 § FSksanL.95 

4.5 Sammanfattning  
Enligt förarbetena till nya lagen om F-skuldsanering ska kvalificerad insolvens ha samma 

innebörd som idag gällande skuldsaneringsförfarande. För att anses vara kvalificerad insolvens 

krävs att gäldenären är så skuldsatt att denne inte antas kunna betala sina skulder inom 

överskådlig tid. Bedömningen ska göras även om framtida inkomstförhållanden är oklara. Vid 

Kronofogdemyndighetens bedömning ska bedömningen om gäldenären är kvalificerad 

insolvens kompletteras med en allmän skälighetsbedömning, där hänsyn tas till gäldenärens 

personliga och ekonomiska förhållanden. 

 

Enligt vår uppfattning är insolvenskravet för F-skuldsanering ännu ej fastställt, utan endast ett 

konstaterande att kravet ska förtydligas och nyanseras. Det som klart skiljer sig i jämförelse 

med dagens gällande skuldsaneringsförfarande vid ansökan om F-skuldsanering, är att ansökan 

ska prövas oavsett om företagarens framtida prognosticerade inkomster är osäkra. Bevisbördan 

ligger på företagaren och Kronofogdemyndigheten ska anta dessa uppgifter i ansökan om F-

skuldsanering om de inte uppenbart är felaktiga. Vid ansökan ska Kronofogdemyndigheten göra 

en samlad bedömning i det enskilda fallet, där insolvenskriterierna kvalificerad insolvens och 

den allmänna skälighetsbedömningen korrelerar. För en djupare förståelse avser vi i följande 

                                                 
92 Prop. 2015/16:125, s. 129. 
93 Prop. 2015/16:125, s. 130 f. 
94 Avseende elektronisk underskrift se art. 3 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 910/2014 av 

den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 

marknaden. 
95 Prop. 2015/16:125, s. 151 f. 
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kapitel visa hur insolvensbegreppens bedömning i praxis hittills lyckats utestänga företagare 

från att söka skuldsanering. Trots att de tekniskt rättsligt har rätt till skuldsanering enligt SksanL 

(2006).  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

I början av 90-talet tvingade riksdagen, enligt Mellqvist, regeringen att lägga fram ett förslag 

till skuldsaneringslag. Regeringen var då inte intresserad av att införa någon skuldsaneringslag. 

När regeringens motvilja inte kunde få utlopp genom vägran att lägga fram ett lagförslag, 

framträdde motviljan istället genom att skapa hinder för beviljande så att skuldsanering endast 

med stor svårighet kunde beviljas. Regeringen skapade därmed en hög tröskel för gäldenären 

att beviljas skuldsanering (se avsnitt 3.5). Mellqvist ansåg att regeringens handlande var 

aningen pinsamt då de själva endast några år efter ikraftträdandet av SksanL (1994) kom med 

förslaget att lagen skulle upphävas med motiveringen att det var så få gäldenärer som beviljades 

skuldsanering.96 

 

Begreppet obestånd har länge varit föremål för diskussion. Enligt Karlsson-Tuula finns inte 

någon klar bild av begreppet, men påvisar att flertal försök till definition har gjorts. Ett sådant 

försök till definition har utförts av Löfmarck,97 som framhåller att begreppet obestånd och 

insolvens är synonyma. Enligt hennes tolkning skiljer sig begreppet obestånd från insufficiens 

och illikviditet. Hon förtydligar att insufficiens avser en gäldenär som har mer skulder än 

tillgångar. Med illikviditet avses en fysisk eller juridisk person som saknar medel för omedelbar 

utbetalning. Löfmarck framhåller dock att begreppen insufficiens och insolvens vanligtvis 

sammanfaller i verkligheten. Vid bedömning om gäldenären är solvent eller inte görs en 

sammanställning av dennes tillgångar och skulder. Om gäldenären är insufficiens, är denne 

enligt Löfmarck vanligtvis också insolvent.98) 

5.2 Vägledande praxis 
Vi har uppmärksammat att det inte finns några konkreta rättsfall som rör enskilda företagare 

inom skuldsaneringsförfarandet. De rättsfall som vi valt att ta upp avser privatpersoner men 

dess domslut kom att påverka skuldsaneringsförfarandet även för fysiska näringsidkare, även 

om så kanske inte var avsikten. Vi väljer att redogöra i det följande för att få en ökad förståelse 

för kvalificerad insolvens och den allmänna skälighetsbedömningen samt samspelet begreppen 

emellan. 

5.2.1 NJA 2010 s. 496 

Centrala Studiestödsnämnden99 överklagade 2010 ett beslut från Kronofogdemyndigheten om 

skuldsanering för 47-åriga A-C. Av total skuldbörda på 629 098 kronor utgjorde 281 814 kronor 

studieskulder till CSN, som inte hade förfallit till betalning och därför inte omfattades av 

skuldsaneringen. A-C arbetade 85 % som socialsekreterare med en månatlig bruttoinkomst på 

strax över 20 000 kronor. Tingsrätten hade att ta ställning till om A-C kunde anses uppfylla 

kravet för kvalificerad insolvens enligt SksanL (2006). Vid bedömningen av ansökan om 

                                                 
96 Ny juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 47, med hänvisning till bet. 1996/97:LU6, s. 6 f. 
97 Författaren Madeleine Löfmarck är numera känd under sitt namn som gift, Madeleine Leijonhufvud. 
98 Karlsson-Tuula, M, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, Jure Förlag, s. 145 f., med 

hänvisning till Löfmarck, M, Brotten mot borgenärer. Tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. 

brottsbalken, uppl. 2, Norstedts Juridik, s. 113.  
99 Centrala Studiestödsnämnden benämns i det följande CSN. 
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skuldsanering ska också hänsyn tas med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska 

förhållanden. Båda kriterierna måste vara uppfyllda för att skuldsanering ska kunna beviljas.100 

 

Tingsrätten fann inga skäl att frångå Kronofogdemyndighetens bedömning och avslog 

överklagandet. CSN överklagade till hovrätten då de ansåg att A-C inte kunde anses vara 

kvalificerat insolvent och därmed inte berättigad till skuldsanering. Hovrätten anförde att 

begreppet insolvens i enlighet med SksanL (2006) är detsamma som i KonkL. För att beviljas 

skuldsanering förutsätts att gäldenären uppfyller kriteriet kvalificerad insolvens. Med det 

förstås att gäldenären inte kan betala sina skulder allteftersom de förfaller och denna oförmåga 

kan antas bestå under längre tid. Hur många år insolvensen ska bestå regleras inte i lag. 

Insolvensutredningen har enligt hovrätten i tidigare utredning101 nämnt en tid om ca fem till tio 

år, medan det i senare förarbeten102 inte anges någon preciserad tid. Istället innebär kvalificerad 

insolvens att det i princip inte ska gå att se att insolvensen någonsin kommer att upphöra. Går 

det inte att göra en någorlunda säker prognos ska skuldsanering inte beviljas. Då hovrätten sett 

att A-C vid tidigare tillfällen arbetat extra pass för att dryga ut sina inkomster, ansåg domstolen 

A-C även fortsättningsvis skulle ha sådan möjlighet. Vid en samlad bedömning av A-C:s totala 

skuldbörda, hennes ålder och arbetsförmåga ansåg domstolen att A-C inte kunde anses uppfylla 

kriteriet kvalificerad insolvens . Hovrätten upphävde därmed Kronofogdemyndighetens beslut. 

att bevilja A-C skuldsanering.103  

 

Ärendet överklagades till Högsta domstolen. Domstolen ansåg A-C:s betalningsutrymme var 

så pass stort att det torde vara möjligt för henne att vara skuldfri på åtminstone 15 års sikt. Mot 

den angivna bakgrunden var det enligt domstolen inte möjligt att säga att hon skulle sakna 

förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid. A-C ansågs vid det aktuella tillfället inte 

uppfylla kravet enligt SksanL (2006) på kvalificerad insolvens. Högsta domstolen fastställde 

därmed hovrättens beslut.104 

5.2.2 NJA 2013 s. 128 

I ett senare avgörande från 2013 ifrågasattes ovan nämnda avgörande. Målet handlade om 

gäldenären L.J som då var 79 år och hans hustru 66 år. I juni 2010 ansökte de om skuldsanering. 

De aktuella skulderna uppgick för L.J till cirka 296 000 kronor och för hustrun cirka 292 000 

kronor. I nämnda belopp ingick skulder på 216 441 kronor för vilka makarna var solidariskt 

ansvariga.105  

 

Kronofogdemyndighetens uppgift var att göra en prognos över deras möjligheter att betala av 

sina skulder inom överskådlig tid. Högsta domstolen hade tidigare i och med NJA 2010 s. 496 

(se avsnitt 5.2.1) fastslagit att överskådlig tid är ca 15 år och Kronofogdemyndighetens 

ställningstaganden följde därefter. Bedömningen av kravet på kvalificerad insolvens ska 

tillämpas för var enskild person även om det finns gemensamma skulder. I de fall två personer 

                                                 
100 NJA 2010 s. 496, på sida 497 f. 
101 SOU 1990:74, s. 275. 
102 Prop. 1993/94:123 s. 92. 
103 NJA 2010 s. 496, på sida 500 f. 
104 NJA 2010 s. 496, på sida 503 f. 
105 NJA 2013 s. 128, på sida 132 f. 
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är solidariskt betalningsansvariga för en skuld ska vid insolvensbedömningen sådan skuld 

belasta var person fullt ut. Det solidariska betalningsansvaret bör tillmätas stor betydelse vid 

skälighetsbedömningen. Efter att L.J fått avslag på sin ansökan om skuldsanering, överklagade 

han beslutet till tingsrätten som gjorde samma bedömning som Kronofogdemyndigheten. 

Överklagan lämnades utan bifall. Även hovrätten avslog L.J:s överklagan och fallet gick vidare 

till Högsta domstolen. 106 

 

L.J:s skuldproblem började år 1999 då han gick i pension och inkomsten sjönk. Mellan år 2008-

2012 har L.J haft stora problem med sin hälsa. Även hustrun har haft hälsoproblem och erhöll 

sjukersättning fram till sin ålderspension år 2012. L.J:s månatliga betalningsutrymme under 

2012 var 3 876 kronor. Högsta domstolen hade att ta ställning till om kriteriet kvalificerad 

insolvens förelåg utifrån SksanL (2006). En förutsättning för skuldsanering är att gäldenären är 

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

inom överskådlig tid. Vid mycket låg eller oregelbunden inkomst kan rekvisitet om kvalificerad 

insolvens vara uppfyllt även vid förhållandevis låg skuldsättning.107 

 

Vid skälighetsbedömning om gäldenär uppfyller kravet för kvalificerad insolvens, ska enligt 

Högsta domstolen beaktande ske av alla relevanta omständigheter. Hänsyn ska tas till 

förhållandena i det enskilda fallet. Domstolen ansåg att förhållandena för en yrkesverksam 

person med många år kvar i förvärvslivet inte kan jämföras med personer i annan livssituation. 

Bedömning om skulderna kan betalas inom överskådlig tid kan påverkas av om gäldenären har 

betydande hälsoproblem eller uppnått hög ålder vars ekonomi inte kan förväntas förändras 

nämnvärt. I sådana fall är det rimligt att göra bedömningen utifrån ett kortare tidsperspektiv. 

Domstolen gjorde bedömningen att med hänsyn till L.J:s ålder, hälsotillstånd och ekonomiska 

förutsättningar uppfylldes kraven på kvalificerad insolvens och ändrade hovrättens beslut. 

Ärendet återförvisades till Kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning. 108 

5.3 Kvalificerad insolvens 
Persson har uttalat sig om svårigheterna att göra en prognos om gäldenären är kvalificerat 

insolvent i enlighet med SksanL (2006). Enligt Persson ska två kriterier enligt 4 § 1 st. SksanL 

(2006) uppfyllas för att skuldsanering ska beviljas. Första kriteriet, kvalificerad insolvens 

innebär att gäldenären är så skuldsatt att denne inte inom överskådlig framtid kan betala sina 

skulder. Det andra kriteriet, att skuldsanering är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga 

och ekonomiska förhållanden. Enligt förarbetena till SksanL (2006) framgår att 

obeståndsbegreppet är detsamma som i KonkL. Förmågan att kunna betala sina skulder ska i 

princip vara obefintlig. Persson gör här en jämförelse med obeståndsbegreppet i SksanL (2006) 

och lyfter fram rekvisitet överskådlig tid109, som markerar långt fram i tiden. Överskådlig tid är 

enligt Persson fem till tio år vilket också Högsta domstolen hänvisade till i rättsfallet NJA 2010 

s. 496 (se avsnitt 5.2.1). Trots det beviljades inte den sökande i det aktuella fallet skuldsanering 

                                                 
106 NJA 2013 s. 128, på sida 130 ff. 
107 NJA 2013 s. 128, på sida 133.  
108 NJA 2013 s. 128, på sida 134 f. 
109 SOU 1990:74, s. 275. 
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då domstolen bedömde det inte vara omöjligt för sökande att kunna vara skuldfri på 15 års 

sikt.110 

 

Mellqvist har undersökt rättsfall under perioden 2007-2013 med beaktande av SksanL (2006). 

Han har konstaterat att viss äldre praxis fortfarande är gällande rätt. Det är framförallt 

begreppen kvalificerad insolvens och det allmänna skälighetskravet, som utgör de två 

grundläggande kriterierna för att gäldenär ska kunna beviljas skuldsanering. Det enligt 

Mellqvist mest omtalade rättsfallet är NJA 2010 s. 496 (se avsnitt 5.2.1) som även i den 

vardagliga tillämpningen rönt stort genomslag av SksanL. Förarbetena111 föreskriver att 

gäldenären ska vara på obestånd och så skuldsatt ett denne inte inom överskådlig tid ska antas 

ha förmåga att betala sina skulder. Mellqvist belyser härmed att det är två olika prognoser som 

ska göras. Dels en prognos över befintlig skuldbörda och dels en prognos om framtida 

inkomstutveckling för den sökande. Frågan som dessa prognoser ska mynna ut i är ett 

ställningstagande om obeståndets varaktighet. Tidigare har Kronofogdemyndigheten ansett en 

tidsperiod om fem till tio år varit tillräcklig i bedömningen för att uppfylla kravet kvalificerat 

insolvent. Enligt Mellqvist kom dock detta att ändras i och med rättsfallet NJA 2010 s. 496 (se 

avsnitt 5.2.1) där domstolen ansåg femton år gälla för att uppfylla kravet.112 

 

Det senare rättsfallet NJA 2013 s. 128 (se avsnitt 5.2.2) har i någon mån enligt Mellqvist 

neutraliserat verkningarna då domstolen uttalade att kvalificerad insolvens skulle bedömas i 

beaktandet av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. I fallet tog domstolen 

hänsyn till gäldenärens höga ålder och hälsotillstånd och frångick därmed tidsaspekten femton 

år. Något som Mellqvist belyser är domstolens frånvaro av koppling till lagens 

ekonomirehabiliterande ändamål i samtliga fall. Det i beaktande av att Mellqvist i artikeln utgått 

från skuldsaneringsärenden under tiden 2007-2013. Rättsfallet från 2013 är enligt Mellqvist 

lättare att förena med lagtext och motivuttalanden och mer i samklang med det rehabiliterande 

syftet i SksanL (2006). Det i jämförelse med rättsfallet från 2010.113  

5.3.1 Jämförelse av begreppet med andra insolvensrättsliga förfaranden 

Enligt konkurslagens insolvensprövning presumeras bl.a. insolvens föreligga om en 

bokföringsskyldig gäldenär är på obestånd. Insolvens anses exempelvis föreligga om försök till 

utmätning skett under halvåret före en konkursansökan eller då gäldenär inte inom överskådlig 

tid kan betala sina skulder (se avsnitt 2.1). Allmänna villkoren i 4 § st. 1 p. 1 SksanL (2006) 

stadgar att beviljande för skuldsanering förutsätter att gäldenär är på obestånd och så skuldsatt 

att denne inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid dvs. kvalificerad 

insolvens (se avsnitt 2.1.3). Kvalificerad insolvens enligt FSksanL förutsätter obestånd i 

enlighet med SksanL (2006). Den markanta och nyanserade skillnaden vid F-skuldsanering i 

jämförelse med SksanL (2006) avser främst hur beräkning ska ske av de framtida 

prognosticerade inkomsterna (se avsnitt 4.2.1). Förutsättningarna för ett beslut om 

företagsrekonstruktion enligt LFR är att det kan antas att företagaren inte kan betala sina skulder 

                                                 
110 Persson, A.H., Kvalificerat insolvent enligt skuldsaneringslagen, JT 2010/11, nr. 4, s. 912 f. 
111 Prop. 1993/94:123, s. 197 och SOU 2013:72, s. 164 f. 
112 Mellqvist, M, Skuldsaneringsärenden 2007-2013, SvJT 2014, s. 321 ff. 
113 Mellqvist, M, Skuldsaneringsärenden 2007-2013, SvJT 2014, s. 324 f. 
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eller att sådan oförmåga inträder inom kort, s.k. illikviditet (se avsnitt 2.1.2). Presumtionen kan 

ställa upp hinder i de fall företagaren är sent ute med sin ansökan om företagsrekonstruktion, 

vilket förefaller oss mycket troligt. Sannolikheten är då att företagaren har passerat stadiet 

illikviditet och uppnått insolvens. Vilket resulterar i att företagaren inte uppfyller 

förutsättningarna för ansökan om företagsrekonstruktion enligt LFR (se avsnitt 2.1.2). Däremot 

har praxis genom målet med SAAB öppnat upp för insolventa företag att ansöka om 

företagsrekonstruktion (se avsnitt 5.4). 

5.3.2 Reflektion av kvalificerad insolvens 

Enligt vår uppfattning kan det vara svårt med förutsägbarheten av begreppet kvalificerad 

insolvens. Vi uppmärksammar stundtals att kopplingen till syftet med obeståndsbegreppet i 

enlighet med respektive lag ibland brister i klarhet. Det är svårt att göra jämförelser mellan 

olika lagrum och rättsfall då begreppen ofta avser samma innebörd men ändå inte. Vår 

bedömning är därför att insolvensbegreppet ska tolkas utifrån den lag den tillämpas i.  

 

I nedan nämnda betänkande från 2008 (se avsnitt 5.6.1) diskuterades om kravet kvalificerad 

insolvens skulle sänkas till enbart insolvens enligt kap. 1 § 2 KonkL. Enligt Persson skulle ett 

sådant förfarande vara ett ganska dramatiskt ingrepp i lagstiftningen med följder som en 

försämrad betalningsmoral, större förluster för borgenärerna, konkursdrivande m.m.114 

Återigen ser vi en koppling av begrepp som återkommer i olika lagrum med olika syften för 

den som omfattas av förfarandena. Enligt vår mening bör inte obeståndsbegreppet jämföras på 

så vis som sker. Talar vi om insolvens enligt KonkL är det ett begrepp, emedan kvalificerad 

insolvens enligt SksanL (2006) något annat. För att förstå obeståndsbegreppet anser vi att 

aktuell lags syfte alltid ska sättas i ljuset vid dess tolkning. De olika lagarna har även olika 

syften och kanske det är så att ett begrepp ofta får stå för något generellt för enkelhetens skull. 

Om så är, ser vi det som en brist i rättssäkerheten för den sökande. Med det avser vi när 

myndighet eller domstol ska fatta beslut under tidspress och krav på effektivitet. Det kan 

föreligga risk att beslutsfattaren vid ansökan om skuldsanering bortser från lagens syfte och 

endast utreder om kriterierna för kvalificerad insolvens är uppfyllda. 

5.4 En aktiv företagares val av skuldsaneringsförfarande  
Med tillämpning av SksanL (2006) har en fysisk person möjlighet att få ordning på sin ekonomi. 

Samma möjlighet har rent tekniskt även företagare. Heuman förtydligar dock att företagare 

endast får beviljas skuldsanering då de ekonomiska förhållandena i företaget enligt 4 § st. 4 

SksanL är enkla att utreda.115 Regeringen har lämnat förslag om bättre möjlighet till 

skuldsanering för företagare genom att utvidga möjligheten att beviljas skuldsanering. Enligt 

förslaget ska ett beviljande för skuldsanering inte hindras av om en fysisk person bedriver 

näringsverksamhet av mer än ringa omfattning. Utredningens förslag och bedömning var dock 

den att någon sådan utvidgad möjlighet inte skulle föreslås för aktiva företagare. 

Ackordscentralen var det remissinstitut som klart förespråkade lagen om 

företagsrekonstruktion, som kan tillämpas på aktiva företagare med betalningssvårigheter.116  

                                                 
114 Persson, A.H., Kvalificerat insolvent enligt skuldsaneringslagen, JT 2010/11, nr. 4, s. 917. 
115 Heuman, L, Specialprocess – Utsökning och konkurs, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 293. 
116 Prop. 2010/11:31, s. 9. 
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Millqvist förtydligar att både företagsrekonstruktion och skuldsanering i första hand syftar till 

att sanera gäldenärens ekonomi. En företagare vars verksamhet har betalningssvårigheter kan 

få möjlighet att rekonstruera verksamheten. Förfarandet innebär att företagets skulder skrivs 

ned så att verksamheten kan komma i ekonomisk balans och verksamheten kan fortgå (se avsnitt 

2.1.2). För att domstolen ska kunna besluta om företagsrekonstruktion krävs att företaget inte 

kan betala sina skulder, eller sådan oförmåga väntas infinnas inom kort. Därtill ett antagande 

att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Millqvist framhåller att det många gånger uppstår 

problem för företagaren att uppfylla rekonstruktionens syfte, vilket leder till att många 

rekonstruktionsförsök misslyckas och sedermera övergår i konkurs. Därmed faller förfarandets 

huvudsakliga syfte, att företaget ska överleva och komma på fötter igen.117  

 

En skuldsanering å andra sidan, innebär att gäldenären helt eller delvis befrias från betalning 

av sina skulder efter en betalningsplan om normalt fem år (se avsnitt 2.2.3). För att beviljas 

skuldsanering krävs att gäldenären är kvalificerat insolvent, nu och inom överskådlig tid. 

Hänsyn tas till personliga och ekonomiska förhållanden. Millqvist påvisar att vissa krav vid 

bedömningen har sänkts. Vid 2006 års lagändring togs kravet bort att gäldenären först skulle 

söka frivilliga uppgörelser med borgenärerna innan skuldsanering beviljas. Även kraven 

angående skuldernas ålder togs bort.118  

 

Millqvist anser att de olika saneringsförfarandena ses som kontroversiella i mångas ögon, då en 

allmän uppfattning är att skulder ska betalas. Det anses för många som viktigt för den allmänna 

betalningsmoralen och därmed för stabiliteten i samhället. Lagstiftaren å sin sida anser att det 

ska finnas ordnade former för nedskrivning av en skuldbörda.119 

 

Förfarandet företagsrekonstruktion uppkom i och med finanskrisen i början av 90-talet. Lagen 

om företagsrekonstruktion syftar till att minska antalet företagskonkurser genom att sanera 

livsdugliga, lönsamma företag som hamnat i ekonomisk motvind.120 Persson och Karlsson-

Tuula förtydligar de förutsättningar som krävs för att inleda och besluta om 

företagsrekonstruktion. Det är t.ex. inte tillräckligt att en gäldenär är insufficient, för att 

företagsrekonstruktion ska föreligga. Gäldenären ska antingen vara illikvid, eller att risk 

föreligger för att denne inom det snaraste blir illikvid, dvs. att denne inte kan betala sina 

förfallna skulder. Författarna påpekar att inget beviskrav föreligger avseende gäldenärens 

obestånd. Domstolen har inget direkt utredningsansvar beträffande gäldenärens ekonomiska 

ställning. Rätten ska endast se till att ansökan om företagsrekonstruktion blir så pass utredd som 

dess beskaffenhet kräver. Lagstiftaren har inte angivit någon nedre ekonomisk gräns för 

                                                 
117 Millqvist, G, Sakrättens grunder – en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 58. 
118 Millqvist, G, Sakrättens grunder – en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 59. 
119 Millqvist, G, Sakrättens grunder – en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 59. 
120 Persson, A.H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, uppl. 2, Nordstedts Juridik, s. 

17. 
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gäldenärens solvens, vilket innebär att gäldenären kan vara på obestånd när ansökan 

inkommer.121 

 

Persson och Karlsson-Tuula anför dock vikten av att gäldenären inte får söka 

företagsrekonstruktion endast för att uppnå betalningsanstånd. Författarna tar upp en av 

SAAB:s ansökningar som exempel för att belysa förfarandets syfte. SAAB anförde i sin 

ansökan att de sökte företagsrekonstruktion i syfte att få skydd mot exekutiva åtgärder från sina 

borgenärer.122 Enligt våra reflektioner är grundtanken visserligen korrekt, då gäldenären under 

tiden för ett rekonstruktionsförfarande är skyddad från exekutiva åtgärder. En sådan ansökan 

blir enligt Persson och Karlsson-Tuula ganska missvisande. Det då förfarandet i första hand 

inte syftar till att gäldenären ska få skydd mot exekutiva åtgärder som pågår innan ansökan 

inlämnas, som var fallet med SAAB. Skyddet mot exekutiva åtgärder under 

företagsrekonstruktion finns till för att gäldenären och rekonstruktören ska få andrum att 

genomföra en rekonstruktion av företaget, utan yttre motaktioner.123 Dessutom var SAAB vid 

ansökningstillfället på obestånd. Även om det inte finns en nedre ekonomisk gräns för solvens 

vid företagsrekonstruktion så minskar enligt författarna sannolikheten för en lyckad 

rekonstruktion av företaget.124 

 

Ackordscentralens uppfattning enligt en artikel av Morgell och Larsson i Skattenytt, har 

domstolarna idag en mer generös inställning efter beslutet i hovrätten om SAAB-

rekonstruktionen. Enligt Ackordscentralens uppfattning leder de flesta av deras ansökningar om 

företagsrekonstruktion till att domstolen fastställer ett offentligt ackord. Den främsta 

anledningen till ett misslyckande av att få till stånd ett offentligt ackord, har berott på att det 

inte gått att vända en olönsam verksamhet till lönsam eller att gäldenären inte lyckats ordna 

finansieringen. Det har även inträffat att gäldenären inte lyckats betala ackordslikviden efter ett 

beviljande som då resulterat i att det offentliga ackordet har förfallit. Företagaren kan även ha 

valt att genomföra ett underhandsackord, dvs. att företagaren själv sökt komma överens med 

sina borgenärer. Ett sådant förfarande är enligt Ackordscentralen mycket svårare för företagaren 

att genomföra. Det då det räcker att en enda borgenär motsätter sig ackordet så kan denne stoppa 

hela förfarandet. Erfarenhetsmässigt utifrån Ackordscentralens ärenden är det så gott som 

uteslutande aktiebolag som genomför offentligt ackord genom företagsrekonstruktion. De få 

underhandsackord som genomförs avser även de nästan enbart aktiebolag.125  

5.5 Den allmänna skälighetsbedömningen 

Enligt Heuman utförs en allmän skälighetsbedömning vid ansökan om skuldsanering enligt 

SksanL (2006), där hänsyn tas till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Han 

                                                 
121 Persson, A.H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, uppl. 2, Nordstedts Juridik, s. 

54 f. 
122 Persson, A.H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, uppl. 2, Nordstedts Juridik, s. 

59. 
123 Persson, A.H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, uppl. 2, Nordstedts Juridik, s. 

57 ff. 
124 Persson, A.H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, uppl. 2, Nordstedts Juridik, s. 

59. 
125 Morgell, N-B, Larsson, Y, Ackord och annan eftergift av skattefordringar, Skattenytt 2015, s. 556f. 
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förtydligar innebörden av bedömningen och framhåller att gäldenären ska ha gjort 

ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser mot borgenärerna. Det ställs också krav på att 

gäldenären ska ha försökt betala sina skulder med de medel som finns tillgängliga. Därtill krav 

på att den gäldenär som varit arbetslös stått till arbetsmarknadens förfogande och varit aktivt 

arbetssökande. Syftet med den inledande prövningen är att Kronofogdemyndigheten utan 

ingående undersökning ska kunna sortera bort de fall där det står klart att skuldsanering inte 

kan beviljas.126 

5.5.1 Bedömningen vid tillkomsten av 1994 års skuldsaneringslag 

Redan vid tillkomsten av SksanL (1994) ansåg lagstiftaren att det inte var tillräckligt att 

gäldenären uppfyllde kvalificerad insolvens för att komma i fråga för skuldsanering. Hänsyn 

ska tas till om det är skäligt utifrån gäldenärens personliga och ekonomiska förhållande att han 

eller hon beviljas skuldsanering. Lagstiftaren ansåg att de enskilda fallen inte kunde bedömas 

utifrån en kartlagd mall. Kriterierna för den allmänna skälighetsbedömningen skulle formuleras 

i generella ordalag, i kombination med några specifika omständigheter vilka särskilt skulle 

beaktas. Sådana omständigheter var skuldernas ålder, omständigheterna vid skuldernas 

tillkomst, ansträngningar gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser samt försök att nå 

uppgörelse med borgenärerna. Avslutningsvis beaktades också huruvida gäldenären medverkat 

under handläggningen av ärendet om skuldsanering.127 Enligt förarbetena från SksanL (1994) 

ska en företagares skulder från tidigare bedriven näringsverksamhet beaktas positivt i den 

allmänna skälighetsbedömningen.128 

 

Vid tillkomsten av SksanL (1994) valde lagstiftaren mellan ett positivt eller negativt formulerat 

skälighetskrav. Ett positivt skälighetskrav avser att skuldsanering får beviljas om det är skäligt 

att gäldenären beviljas skuldsanering. Ett negativt skälighetskrav avser att skuldsanering får 

beviljas om det inte är oskäligt. Lagstiftaren uttalade att valet inte skulle få någon större 

betydelse i den praktiska tillämpningen. Vid tillkomsten av lagen valde lagstiftaren ett positivt 

skälighetskrav. Mellqvist menade dock att man på goda grunder kan förmoda att valet mellan 

ett positivt och negativt formulerat skälighetsrekvisit har en tämligen stor betydelse i den 

praktiska tillämpningen. Han förtydligade att valet styr inriktningen av bedömningen i det 

enskilda fallet då det är en avgörande skillnad för tillämparen om denne ska söka efter argument 

för skälighet jämfört med att söka argument mot skälighet. Med ett positivt formulerat 

skälighetsrekvisit är det lättare att en enstaka omständighet som visar för oskälighet kan fälla 

hela utslaget.129 Mellqvist uttryckte metaforen;  

 

”en liten (oskälig) tuva kan stjälpa hela (det skäliga) lasset.”130 

 

Mellqvist ansåg att den allmänna skälighetsbedömningen bättre skulle uppfylla 

skuldsaneringslagens ändamål om man ändrade rekvisitet så att det formulerades negativt. 

Formuleringen skulle leda till att en gäldenär ska beviljas skuldsanering om det inte är 

                                                 
126 Heuman, L, Specialprocess – Utsökning och konkurs, uppl. 7, Norstedts Juridik, s. 293. 
127 Ny Juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 42, med hänvisning till prop. 1993/94:123, s. 95. 
128 Prop. 1993/94:123, s. 100. 
129 Ny Juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 43 f. 
130 Ny Juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 44. 

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/PROP_1993_1994_0123_S_0095?src=document
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oskäligt.131 Trots att Mellqvist betonat att ett negativt formulerat rekvisit bättre skulle uppfylla 

lagens ändamål kan vi konstatera att den allmänna skälighetsbedömningen i enlighet med 10 § 

FSksanL fortsatt har ett positivt formulerat skälighetskrav. 

5.5.2 Bedömningen efter tillkomsten av 2006 års skuldsaneringslag 

Utifrån SksanL (2006) ska skuldernas ålder inte längre särskilt beaktas vid den allmänna 

skälighetsbedömningen. Enligt Mellqvist uppfattning var den huvudsakliga anledningen till att 

lagstiftaren tonat ned betydelsen av skuldernas ålder att skuldsanering kunde identifieras som 

en småföretagarfråga. En misslyckad satsning av en småföretagare skulle kunna få allvarliga 

konsekvenser. Företagaren kunde bli fångad i en skuldfälla och vidare förhindrad att lansera 

och utveckla nya idéer.
132 För att underlätta beviljande av skuldsanering för företagare efter 

konkurs framkommer i förarbetena från 2011, att skuldernas ålder inte längre ska beaktas 

särskilt vid bedömningen.133 

 

Omständigheterna kring skuldernas uppkomst är en omständighet som allt sedan 1994 års 

skuldsaneringslag och fram till idag särskilt ska beaktas vid den allmänna 

skälighetsbedömningen. Med omständigheter kring skuldernas uppkomst menas att hänsyn ska 

tas till hur och varför skulderna har uppkommit.134 Trots ovan lättnader har det i praktiken 

medfört svårigheter för företagare att beviljas skuldsanering. Enligt förarbetena till F-

skuldsanering är anledningen att företagare oftast har oklara inkomstförhållanden. En 

ensamföretagare med skulder som kan hänföras till näringsverksamhet kan därför i princip 

aldrig komma i fråga att beviljas skuldsanering.135  

 

Rättsfallet NJA 2010 s. 496136 (se avsnitt 5.2.1) satte stopp för företagare att ansöka om 

skuldsanering då företagaren inte uppfyllde kravet att kunna prognosticera sina framtida 

inkomster enligt 4 § st. 1 p. 1 SksanL (2006). Det ska visas av gäldenären att denne är på 

obestånd och att betalningsoförmågan ska vara bestående i ett längre perspektiv. En företagare 

har uppenbarligen sämre förutsättningar vid jämförelse av en anställd att presentera tillförlitligt 

underlag för framtida prognosticerad inkomst. Den nyansering och förtydligande som F-

skuldsanering innebär skulle därför innebära en lättnad för en företagare vid ansökan om 

skuldsanering (se avsnitt 4.2 och 4.2.1). Enligt FSksanL ligger bevisbördan på företagaren att 

kunna presentera ett underlag som visar hur denne prognosticerar sin framtida inkomst. 

Förarbetena till FSksanL förtydligar att ansökan om F-skuldsanering ska prövas oavsett om det 

föreligger oklara framtida inkomstförhållanden eller inte (se avsnitt 4.2.1). 

5.6 Praktisk tillämpning 

Regeringens avsikt med F-skuldsanering är att sända signaler till presumtiva företagare i 

förebyggande syfte att det finns möjligheter till nystart om företagssatsningen misslyckas. 

Regeringen betonar att risken för konkurs är en stor avskräckande faktor för nya potentiella 

                                                 
131 Ny Juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 44. 
132 Ny Juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 44 f. 
133 Prop. 2015/16:125, s. 49, med hänvisning till prop. 2010/11:31, s. 16. 
134 Ny Juridik 2:14, 20 år med skuldsanering, s. 45, med hänvisning till prop. 1993/94:123, s. 99 f. 
135 Prop. 2015/16:125, s. 49. 
136 Se p. 3 i domskälet på s. 503, om kravet på kvalificerad insolvens. 
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företagare. Därav medför mer förlåtande regler att viljan att engagera sig i företagande kan öka. 

För att öka tillväxten av företagande krävs att förfarandet fungerar i praktiken. Enligt  

förarbetena till FSksanL finns ett positivt samband mellan nyföretagande och ekonomisk 

tillväxt. I en rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 

redovisas att förlåtande regler uppmuntrar inte bara mer företagande, utan bättre företagande. 

Den samhällsekonomiska nyttan av att införa regler som möjliggör en andra chans bidrar till att 

skapa förutsättningar till fler jobb och växande företag. I praktiken betonar därmed regeringen 

att nya lagen FSksanL kommer gynna den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i 

Sverige.137 

5.6.1 Praktisk tillämpning för den ej aktiva företagaren 

Enligt Ertsborn har konkursförvaltaren de bästa förutsättningarna att sammanställa en första 

analys av gäldenärens olika omständigheter som är av betydelse vid en fråga om skuldsanering. 

Han föreslog att konkursförvaltaren skulle bifoga en redogörelse med bedömning av om 

gäldenären är kvalificerat insolvent. Därtill ansåg Ertsborn att konkursförvaltaren skulle 

redogöra information av intresse för den allmänna skälighetsbedömningen, i de fall gäldenären 

ansöker om skuldsanering. Redogörelsen skulle även innehålla information av betydelse för 

den allmänna skälighetsbedömningen, avseende gäldenärens medverkan vid handläggning av 

konkursärendet, se 4 § st. 3 SksanL.138 

 

Enligt vår uppfattning skulle ett sådant förfarande kunna överensstämma med det syfte F-

skuldsanering förespråkar (se avsnitt 3.1) beträffande ej aktiva företagare som tvingats försätta 

sitt företag i konkurs. Syftet med lagförslaget är att den drabbade företagaren med ett förenklat 

skuldsaneringsförfarande snabbt ska kunna komma tillbaka i näringsverksamhet. Vår 

uppfattning är därför att ett samarbete med konkursförvaltaren i inledningsstadiet vid F-

skuldsaneringsförfarandet är ett viktigt komplement. Beslut om företagaren uppnår begreppet 

kvalificerad insolvens har då delvis genomgått en första prövning som vid ansökan av F-

skuldsanering kan korta ner handläggningstiden avsevärt. 

5.6.2 Praktisk tillämpning för den aktiva företagaren 

För den aktiva näringsidkaren som ansöker om F-skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten 

bedöma om företagaren uppnår kravet kvalificerad insolvens. Den stora skillnaden enligt 

FSksanL jämfört med SksanL (2006) är bedömningen av företagarens framtida prognosticerade 

inkomst. Den osäkra inkomstuppskattningen ska enligt förarbetena till FSksanL inte vara 

avgörande för om ansökan beviljas eller inte. I jämförelse med dagens gällande 

skuldsaneringsförfarande är det ett hinder där Kronofogdemyndigheten idag avslår en sådan 

ansökan. Det är företagaren som vid ansökan av F-skuldsanering ska visa den framtida inkomst 

denne prognosticerar sig erhålla (se avsnitt 4.2.1).  

 

Enligt FSksanL ska ett lägsta betalningsutrymme finnas, utgörande en sjundedel av gällande 

prisbasbelopp, per kvartal för företagaren att betala enligt fastställd betalningsplan (se avsnitt 

3.6). Företagaren ska vid ansökan om F-skuldsanering visa att denne inte har möjligheter att 

                                                 
137 Prop. 2015/16:125, s. 194. 
138 SOU 2008:82, s. 142. 
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inom överskådlig framtid betala sina skulder. Utöver att företagaren har visat att denne gjort 

ansträngningar för att komma överens med sina borgenärer (se avsnitt 4.3.1), ska företagaren 

även sålt av sina tillgångar för att betala skulderna i möjligaste mån. Det ska klart framgå att en 

aktiv företagare som ansöker om F-skuldsanering privat är kvalificerat insolvent. Verksamheten 

som sådan ska vid ansökan om F-skuldsanering vara solvent (se avsnitt 3.3.2). 

 

En ansökan om företagsrekonstruktion av företagare som utgörs av fysisk person är enligt 

uppgift från Ackordscentralen mycket ovanligt. Under 2015 pågick ett ärende som rörde en 

jordbruksverksamhet i västra Sverige som bedrevs av enskild näringsidkare.139 Verksamheten 

i ärendet innefattade en relativt stor näringsverksamhet bestående av mjölkproduktion med en 

besättning om 150 kor samt tre anställda. Företagaren beviljades företagsrekonstruktion i 

oktober 2014. Någon ansökan om ackordsförhandling inkom aldrig till rätten. 

Rekonstruktionsförfarandet förlängdes till ett år och avslutades i oktober 2015.140 Ett år är den 

längsta tid ett rekonstruktionsförfarande kan fortgå, med förlängningar om tre månader i taget. 

Företagaren kom således enligt vår uppfattning att åtnjuta det syfte lagen om 

företagsrekonstruktion har, att ge företagare med betalningssvårigheter ekonomiskt andrum och 

möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra verksamhetens resultat (se avsnitt 2.1.2). 

5.7 Gränsdragningsproblem 
Utredningen framhåller att gränsdragningsproblem kan föreligga vid frågan om den aktive 

företagaren ska söka företagsrekonstruktion eller F-skuldsanering. Vid ansökan om F-

skuldsanering krävs att företagarens näringsverksamhet är solvent. Det för att inte påverka att 

konkurrensen blir snedvriden. På så vis säkerställs en rehabiliterande insats beträffande den 

fysiska företagaren och inte dennes verksamhet. För den företagare som har behov av en 

skuldsanering i ett företag som är insolvent finns andra insolvensrättsliga verktyg att tillgå. 

Utredningen belyser det faktum att företagaren även om verksamheten är solvent och 

ekonomiskt livskraftig, förutsätter inte det att företagaren erhåller inkomst för att kunna betala 

sina skulder. Företagaren kan därför mycket väl uppfylla kravet kvalificerad insolvens som 

fysisk person emedan verksamheten som sådan är solvent. För aktiva företagare bör därför inte 

föreligga krav att skulderna ska vara näringsrelaterade. Utredningen belyser att det skyddsvärda 

ligger i att företagaren engagerar sig i en väl fungerande verksamhet.141 

5.8 Sammanfattning 
Vi kan konstatera att skuldsaneringsförfarandet för företagare har varit ett aktuellt ämne redan 

innan skuldsaneringslagens tillkomst. Regeringen var under början av 90-talet uppenbarligen 

inte intresserad av att öppna upp förfarandet för näringsidkare vilket även framgick av 

lagtexten. När lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1996 ändrades samtidigt 

skuldsaneringslagen och tillät även näringsidkare att söka skuldsanering enligt då gällande 

skuldsaneringslag. Begränsningen var då främst att de ekonomiska förhållandena skulle vara 

enkla att utreda och att verksamheten skulle vara i ringa omfattning. Kravet att verksamheten 

skulle vara i ringa omfattning togs sedan bort i SksanL (2006) under 2011. Begreppet 

                                                 
139 Morgell, N-B, Larsson, Y, Ackord och annan eftergift av skattefordringar, Skattenytt 2015, s. 557. 
140 Ä 3854-14, Tingsrätten i Vänersborg. 
141 Prop. 2015/16:125, s. 109 f. 
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kvalificerad insolvens satte med rättsfallet NJA 2010 s. 496 i praktiken stopp för näringsidkare 

att beviljas ansökan om skuldsanering. Rättsfallet NJA 2013 s. 128 neutraliserade den stängda 

dörren som rättsfallet från 2010 resulterat i för näringsidkare att söka skuldsanering. Det genom 

att minska kravet på den framtida prognosticerade inkomsten som är en del av bedömningen 

kvalificerad insolvens. Domstolen lyckades med det genom att förtydliga att det kan finnas 

förmildrande omständigheter i den allmänna skälighetsbedömningen som kan påverka. 

Regeringen har nu med nya lagen om  F-skuldsanering återigen öppnat upp för de diskussioner 

som förelåg redan innan skuldsaneringslagens tillkomst 1994. Vi ser en koppling mellan F-

skuldsaneringens syfte och den utökade skuldbörda som de svenska hushållen ådragit sig under 

de senaste 20 åren. Stor risk föreligger att evighetsgäldenärerna kan utökas i registret hos 

Kronofogdemyndigheten, vilket vi antar att regeringen har insett och är en grund till varför F-

skuldsanering behövs. 

 

I slutskedet av vårt arbete fastställdes lagförslaget och den nya lagen om skuldsanering för 

företagare, F-skuldsanering, kommer att träda i kraft 1 november 2016. Beslut togs av riksdagen 

den 18 maj 2016. 

5.9 Slutsatser 
Uppsatsens syfte är att ge läsaren en inblick i skuldsaneringsförfarandet för företagare i behov 

av ekonomisk rehabilitering.  Vi valde att analysera begreppen kvalificerad insolvens och den 

allmänna skälighetsbedömningen. Begreppen är som ovan nämnts två viktiga förutsättningar 

vid bedömningen om skuldsanering ska beviljas. För att uppnå syftet med uppsatsen utgick vi 

från specifika frågeställningar som vi i det följande kortfattat besvarar. 

 

Vad gäller innebörden av begreppet kvalificerad insolvens konstaterar vi att begreppet, som 

funnits sedan skuldsaneringens tillkomst 1994 fått en mer nyanserad utformning. För att 

uppfylla kravet på kvalificerad insolvens ska företagaren vara så skuldsatt att denne inte 

rätteligen kan betala sina skulder inom överskådlig tid. Lagstiftaren har inte preciserat kriteriet 

överskådlig tid närmare. Enligt tidigare förarbeten har fem till tio år uttryckts. Högsta 

domstolen har i praxis från 2010 fastställt överskådlig tid till femton år. I senare praxis från 

2013 har gränsen neutraliserats, då domstolen betonat att hänsyn ska tas till förutsättningarna i 

det enskilda fallet. Den allmänna skälighetsbedömningen har kommit att påverka tiden. En 

gäldenärs personliga och ekonomiska förutsättningar kan inte jämföras med någon annans. Som 

komplement till bedömningen om företagaren är kvalificerat insolvent ska därför en 

skälighetsprövning göras där hänsyn tas till företagarens ekonomiska och personliga 

förhållanden. Vi anser att en definition av överskådlig tid inte bör stadgas. Det skulle leda till 

att den allmänna skälighetsbedömningen inte kan spela ut sin rätt, att varje ansökan om 

skuldsanering som inkommer till Kronofogdemyndigheten är unik.  

 

Avseende bedömningen av insolvens i jämförelse med andra insolvensrättsliga förfaranden 

betonar vi att även om begreppen ibland är samma, kan innebörden skilja sig åt vid olika 

insolvensrättsliga förfaranden. Även de olika lagarnas syften kan särskiljas och begreppen bör 

därför inte användas i fel sammanhang. Insolvensbegreppet bör därför, enligt vår mening inte 
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jämföras mellan olika insolvensrättsliga förfaranden utan tolkas utifrån den lag som ska 

tillämpas i den aktuella bedömningen.  

 

Avslutningsvis har vi försökt se hur insolvensprövningen är avsedd att fungera i praktiken. 

Bedömningen om en företagare uppnår kraven att beviljas F-skuldsanering åligger 

Kronofogdemyndigheten. I praktiken är det företagaren som har bevisbördan för sin insolvens. 

Företagaren ska vid ansökningstillfället visa att denne inte har möjlighet att betala av sina 

skulder i enlighet med kravet om kvalificerad insolvens. En nyhet med den nya lagen är att 

ansökan ska kunna lämnas elektroniskt, det för att förenkla förfarandet för gäldenären. Vid en 

jämförelse med idag gällande skuldsaneringsförfarande kan aldrig företagaren helt befrias från 

betalningsansvar. De företagare som beviljas F-skuldsanering ska ha ett visst lägsta 

betalningsutrymme som kommer borgenärerna till godo. Det för att förfarandet i praktiken ska 

vara borgenärsgynnande. 

  



39 
 

6 Avslutande reflektioner 
Vår förhoppning är nu att du som läsare har en bas att utgå från. Det för att du själv ska kunna 

ta ställning till om F-skuldsanering kan bli en möjlighet för företagarna som avses eller om det 

endast blir en skrivbordsprodukt. Utredningen har prognosticerat 800 sökande företagare per 

år. FSksanL börjar gälla från 1 november 2016. Tiden fram till dess ska först och främst 

information ut till den grupp företagare som berörs, se 3 § FSksanL. Kronofogden ska på kort 

tid se över sina resurser för att bemöta dessa ansökningar som inte ställer krav bara på det 

juridiska utan även kräver kompetens inom företagsekonomi. Därtill för att ansökningarna ska 

hanteras snabbt och effektivt kommer företagarna uppmuntras att ansöka elektroniskt (se avsnitt 

4.4). Frågan är om Kronofogdens datasystem kommer vara redo att hantera dessa ansökningar 

på ett rättssäkert sätt. Att företagarna får möjlighet till elektronisk ansökan kommer 

förhoppningsvis leda till att fler företagare ansöker om F-skuldsanering. 

6.1 Betalningsplan 

Vi kan inte bortse från likabehandlingsprincipen som ska ta hänsyn till gäldenärerna vid en 

skuldsanering oavsett SksanL (2006) eller FSksanL. Båda förfarandena förutsätter en 

betalningsplan som gäldenären ska följa. En skillnad vid beviljad ansökan antingen genom 

skuldsanering alternativt F-skuldsanering, är betalningstiden. Enligt 9 § SksanL (2006) gäller 

fem år men endast tre år enligt 36 § FSksanL. En annan skillnad är att F-skuldsanering kräver 

att företagaren har ett lägsta betalningsutrymme att förhålla sig till. Om företagaren inte skulle 

sköta betalningsplanen förfaller den i sin helhet och företagaren står då med skulderna som om 

denne aldrig hade sökt F-skuldsanering. Vad händer om företagaren blir sjuk mitt i 

betalningsplanen? Det beror på hur långt företagaren har betalat av på sin betalningsplan, minst 

två tredjedelar stadgas i FSksanL (se avsnitt 3.3.2). Vi konstaterar kortare betalningstid men 

samtidigt ett högre betalningsansvar vid F-skuldsanering. 

6.1.1 Är betalningsplanen i F-skuldsanering rimlig? 

Om vi sätter oss in i hur en ensamföretagare eller entreprenör arbetar ställer vi oss frågande till 

om regeringen i lagförslaget F-skuldsanering har någon som helst verklighetsförankring. Med 

det framhåller vi att en företagare i en insolvent situation kan erhålla möjlighet till ekonomisk 

rehabiliterande skuldsanering. Det under förutsättning att dennes verksamhet är solvent. Med 

vad har då regeringen tänkt att gäldenären ska använda sig av vid ett nytt företagartänk? När en 

företagare ska starta ny verksamhet är det inte orealistiskt att förstå att det har ekonomiskt 

kännbara effekter. Vem satsar ekonomiskt på en ensamföretagare som befinner sig i startskottet 

med en för denne briljant ide utan eget kapital under bördan av en betalningsplan? Omvänt så 

vad har denne företagare för alternativ? Är företagaren seriös, vilket vi förutsätter annars hade 

det förelegat hinder vid dennes ansökan om F-skuldsanering, har denne en möjlighet att på sikt 

bli skuldfri. Det efter att betalningsplanen är avslutad. Vi kan inte se att det skulle innebära 

något hinder om företagaren väljer att ta anställning istället för att starta ny verksamhet. Det 

viktiga är att företagaren sköter betalningsplanen. Syftet med F-skuldsanering blir uppfyllt 

oavsett vad företagaren väljer då denne förhoppningsvis kommer ut i arbetslivet med nya 

krafter. Vår uppfattning är därför att betalningsplanen med sina krav och villkor är rimlig. 



40 
 

6.1.2 Kan betalningsplanen hämma företagaren?  

Utifall företagaren lyckas i sin nya satsning förväntas det att företagaren ska redovisa vinsten. 

Därefter anmäla till Kronofogdemyndigheten och ansöka för omprövning av betalningsplanen 

då företagaren förmodligen kan betala av mer än ursprungligt avtal. Vi har svårt att se 

kopplingen till hur en seriös aktiv näringsidkare då skulle kunna motiveras till att satsa. Å andra 

sidan är det vår uppfattning att företagaren trots allt fått en möjlighet att satsa vidare. De signaler 

företaget som sådant skulle sprida till tidigare och nuvarande borgenärer är en verksamhet där 

företagaren har lärt av gamla misstag. Den som satsar och gör det bra är alltid intressant. 

6.2 Kvalificerad insolvens 
Regeringen och utredningen har enligt förarbetena förtydligat vilka som ska omfattas av F-

skuldsanering (se avsnitt 3.3). Både 2007 Insolvensutredning och 2012 års 

Skuldsaneringsutredning har enligt Mellqvist varit inne på att göra det kvalificerade 

insolvensrekvisitet mindre kvalificerat. Förslaget från utredningen142 2007 var då att begränsa 

tiden som gäldenären skulle visa sin oförmåga till att betala sina skulder till inom de närmsta 

åren. Förslaget ansågs innebära en negativ risk för den allmänna betalningsmoralen och 

genomfördes inte. Utredningen143 från 2012 föreslog, med beaktande av den bedömning som 

Högsta domstolen gjorde i rättsfallet NJA 2010 s. 496, en ny definition av begreppet.144 

Definitionen skulle då enligt utredningen avse att;  

 

”gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till 

samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid.”145 

 

Syftet utifrån båda utredningarna var då att skuldsaneringsinstitutet skulle bli mer lättillgängligt 

utifrån lagens syfte om ekonomirehabiliterande av överskuldsatta. Mellqvist liknade begreppet 

kvalificerad insolvens vid ett fordon som vid skrivande stund var på väg mot ett vägskäl.146  

 

Om vi sätter en sådan lättnad i relation till det Mellqvist uppmärksammat nämligen att 

domstolen inte belyst sina bedömningar i ljuset av lagens ekonomirehabiliterande ändamål 

ställer vi oss frågande till vem egentligen F-skuldsanering är till för. Kan det till och med vara 

så att regeringen anser ansvaret för överskuldsatta ska läggas på kreditgivarna? Antingen 

hamnar deras skuld i en passiv fordran på företagaren genom en konkurs som för borgenären 

förmodligen är både kostsam och fruktlös eller så får de möjlighet till betalning av del av 

skulden i och med betalningsplanen. Vi är av den åsikten att ska en skuldsanering för en 

företagare vara praktisk möjlig, den är teknisk möjlig idag, krävs den nya innebörden av 

kvalificerad insolvens enligt F-skuldsanering. Nämligen att det inte krävs att företagaren med 

säkerhet ska kunna prognosticera sin framtida inkomst.  

                                                 
142 SOU 2008:82. 
143 SOU 2013:72. 
144 Mellqvist, M, Svensk rättspraxis: Skuldsaneringsärenden 2007-2013, SvJT 2014, s. 325 f. 
145 Mellqvist, M, Svensk rättspraxis: Skuldsaneringsärenden 2007-2013, SvJT 2014, s. 326, med hänvisning till 

SOU 2013:72. 
146 Mellqvist, M, Svensk rättspraxis: Skuldsaneringsärenden 2007-2013, SvJT 2014, s. 326. 
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6.3 Den allmänna skälighetsbedömningen 
Enligt vår uppfattning är det den allmänna skälighetsbedömning som kommer att bli den stora 

frågan vid tillämpning av förfarandet F-skuldsanering. Enligt regeringen ska samtliga relevanta 

omständigheter beaktas. Då inte endast företagarens ansträngningar för att fullgöra sina 

åtaganden utan också dennes ansträngningar vid ansökningsförfarandet F-skuldsanering. 

Omständigheterna kring när och hur skulderna uppkom kommer att beaktas. Så även på vilket 

sätt företagaren har bedrivit sin verksamhet. Det för att det sammantaget ska ske en generell 

skälighetsbedömning i det enskilda fallet då en företagare som ansöker om F-skuldsanering ofta 

har en komplex skuldsituation. Skulderna kommer att beaktas antingen positivt eller negativt 

beroende på om de uppstått p.g.a. en olycklig investering eller på ett illojalt sätt. (se avsnitt 4.3).  

 

Begreppet kvalificerad insolvens har hittills satt hinder för företagare vid ansökan av 

skuldsanering enligt SksanL (2006). Det hindret har i och med FSksanL eliminerats. Hindret 

har enligt vår uppfattning förflyttats till det andra begreppet, den allmänna 

skälighetsbedömningen, som kan innebära hinder för beviljande vid ansökan om F-

skuldsanering. Så återstår kanske det viktigaste, syftet med F-skuldsanering, handläggaren ska 

bedöma den betydelse en F-skuldsanering har för den sökandes framtida inkomstförmåga. En 

handläggare ska alltså inte bara kunna juridik och företagsekonomi utan även socialpolitik (se 

avsnitt 3.1). Vi ifrågasätter därför om Kronofogdemyndigheten verkligen är rätt myndighet att 

hantera dessa ärenden.  

6.4 De lege ferenda 
Vi anser F-skuldsanering i all ära vara ett mycket positivt och välkommet försök för alla 

överskuldsatta företagare som faktiskt har potential att tillföra nya arbetstillfällen. Tyvärr 

upplever vi att F-skuldsanering delvis inte kommer att leva upp till det ändamål det har. 

Förslaget är enligt vår mening inte ändamålsenligt fullt ut. Det saknas en relevant koppling till 

verkligheten när det gäller de aktiva företagarna och de branscher de är verksamma inom.  

 

Ur borgenärernas perspektiv borde en för den aktive företagaren företagsrekonstruktion gynna 

borgenärerna bäst. Dels i ett längre perspektiv då företagarens avsikt är att fortsätta bedriva sin 

verksamhet, dels kommer de att få viss del betalt av skulderna. Vid konkurs finns som regel 

ingenting att hämta. Det är både tidskrävande och ekonomiskt kostsamt att bevaka en 

företagares skulder. Därtill upphör verksamheten och det finns inget långsiktigt perspektiv kvar 

för framtida samarbete. Vid en F-skuldsanering upplever vi risken att inte borgenärerna får ut 

någon större del då företagaren kan påverka sin framtida inkomst och därigenom påverka 

betalningsplanen. En viss osäkerhet råder och trovärdigheten kan bli minimal. Vi anser därför 

att aktiva företagare som är överskuldsatta ska ta hjälp av en företagsrekonstruktör genom att 

genomföra förändringar i verksamheten. 

6.4.1 Branschinriktad verksamhet 

Ska F-skuldsanering bli en levande lagstiftning som används bör en utredning ske beträffande 

betalningsplanen för företagare som beviljas F-skuldsanering. En företagare drivs av en egen 

inre motor som inte ska föraktas men som heller inte ska tas för given. För att en ny verksamhet 

ska växa behöver den allt ekonomiskt stöd den kan få. Vi föreslår därför att insolvensinstitutet 
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inrättar en egen avdelning för denna hantering. Personal som handlägger den ekonomiska 

betalningsplanen bör få ett utrymme beroende på vilken bransch som företagaren arbetar inom. 

Som exempel vill vi nämna producerande verksamhet, detaljhandel eller tjänstebaserad 

verksamhet. Skillnaden dessa verksamheter emellan är att de förstnämnda behöver ett kostsamt 

lager, lokal och personal och kanske behöver investera i dyrbara inventarier och maskiner 

medans den tjänstebaserade verksamheten inte alls har så höga omkostnader. 

  

Vårt de lege ferenda förslag blir därför att den allmänna skälighetsbedömningen praktiskt ska 

särbehandla de företagare som avser starta ny verksamhet. De ärendena bör även inbegripa den 

framtida verksamhetens omfattning och omständigheter i det enskilda fallet. Att handläggaren 

som utreder en ansökan för beviljande av F-skuldsanering ska ta hänsyn till samtliga 

omständigheter i den enskildes verksamhet. Vi skulle även kunna tänka oss att beslut därefter 

ska fastställas av tingsrätt och inte av en handläggare på Kronofogdemyndigheten. Det i 

jämförelse vid företagsrekonstruktion då begäran om offentligt ackord kan ansökas och beslutas 

i tingsrätt. Därtill för att handläggningen ska bli likabehandlad, oavsett vart i Sverige den 

sökande bor, föreslår vi att handläggning ska ske centraliserat på ett fåtal 

kronofogdemyndighetskontor. 

6.4.2 Aktiva respektive ej aktiva näringsidkare 

Det framkommer i propositionen att de företagare som kan komma beviljas F-skuldsanering är 

de företagare som inte har komplexa förutsättningar. Ärendena ska vara ekonomiskt enkla att 

utreda för en snabb hantering. Vi har därför som förslag att F-skuldsanering bör gälla endast 

för ej aktiva företagare. De företagare som har en aktiv näringsverksamhet torde inte ha någon 

glädje av Kronofogdemyndigheten utan istället vara mer intresserade över att vända sig till en 

privat aktör för hjälp med sin verksamhet. Med det avser vi företagare som faktiskt har en 

affärsidé som är bärig och möjligt lönsam i framtiden. Det är viktigt att aktiva näringsidkare i 

sin strävan bemöts av kompetens och erhåller hjälp som inte endast omfattar verksamhetens 

ekonomi utan även dess affärsidé. Vi skulle därför vilja se företagsrekonstruktionsinstitutet 

öppna upp för diskussion om nyansering av lagstiftningen i lagen om företagsrekonstruktion.  

 

För de aktiva insolventa företagare som vet med sig att det inte är lönsamt att fortsätta skulle vi 

önska att konkursinstitutet kunde samarbeta med skuldsaneringsinstitutet. Det för att 

företagaren med stöd av KonkL skulle kunna få till stånd en möjlighet till skuldsanering vid en 

nedläggning av verksamheten. Idag kan den enskilde företagaren stå kvar med stora skulder 

efter en konkurs. Då en enskild företagare är personligt ansvarig för verksamhetens skulder då 

den fysiske personen inte upphör vid en konkurs. Skulderna efter en konkurs bevakas som en 

passiv skuld i Kronofogdens register. Dessa före detta företagare anser vi verkligen vara de som 

har behov och är lämpliga som sökande till F-skuldsanering. 
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