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Summary 

Within the business world it is not uncommon that financial difficulties 

arise. When a company becomes insolvent it may result in a variety of 

outcomes. It can result in bankruptcy and liquidation of a business, but it 

may also result in a corporate restructuring and a new opportunity for a 

company to continue its business. A problem has been that many corporate 

restructurings fail due to being initiated too late. If economical problems can 

be discovered early, the better opportunities there are for a successful 

corporate restructuring and can even be avoided completely. Therefore, in 

the directive (EU) 2019/1023, EU has tried to regulate an introduction of a 

system of early warning in each member state. The purpose in this essay has 

been to investigate what early warning is and see to the most valuable 

aspects of what a Swedish system may include. The method used is a 

comparative method used to study the foreign organisations’ work with 

early warning. Mainly the material used in this essay are the directive and 

the Swedish investigation of its implementation, SOU 2021:12 together with 

the systems of early warning abroad. Furthermore, consultation responses 

from the investigation about how business consulting have worked in 

Sweden is being used as a basis for reflection. It has been shown that 

Sweden already fulfills the requirements that EU dictates about an early 

warning system. In a functional system of early warning it shows that 

competent business consulting is a necessity to help businesses in need. The 

help should be available across the whole country and should take help from 

private actors to make sure the required help is available. Member states that 

have had systems where they work closely with for example tax authorities, 

banks and other stakeholders, have shown positive results regarding 

discovering financial issues in time. Warning mechanisms from public 

authorities are a necessity since the state is often a creditor to businesses in 

need. Focus should be on micro, small and medium seized businesses since 

these are in a particular vulnerable situation. These businesses often lack the 

resources and the means to acquire the necessary help to avoid financial 
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turmoil. This reason should, however, not exclude that other businesses can 

receive limited help from a national system. The earlier problems of a 

financial nature can be discovered, the better are the chances to prevent 

insolvency and to those corporate restructuring can be successful. The 

earlier a financial problem can be discovered, the more companies can 

continue its business and the more jobs can be saved. 

 

Key words: Administrative law; EU law; Early warning; micro, small and 

medium seized companies; business consulting; Tillväxtverket 
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Sammanfattning 

Inom företagsvärlden är det inte ovanligt att ekonomiska bekymmer uppstår. 

När ett företag blir insolvent kan det leda till en rad olika utgångar. Det kan 

leda till konkurs och avveckling av företag men det kan också leda till en 

företagsrekonstruktion och en ny chans för ett företag fortsätta driva sitt 

företag. Ett problem har varit att många företagsrekonstruktioner fallerar då 

de har inletts för sent. Kan ekonomiska problem upptäckas tidigare kan 

bättre möjligheter ges för en lyckad företagsrekonstruktion och kan till och 

med undvikas. Därav har EU i direktiv (EU) 2019/1023 försökt reglera ett 

inrättande av system om tidig varning i varje medlemsstat. Syftet i 

uppsatsen är att undersöka vad begreppet tidig varning innebär och se till 

vilka lärdomar som är mest väsentliga till ett svenskt system. En kasuistisk 

metod används för att kunna jämföra och använda sig av de utländska 

systemen om tidig varning, för att se hur ett system i Sverige kan se ut. 

Materialet har i huvudsak bestått av direktivet, den svenska utredningen av 

dess implementering i SOU 2021:12 och de utländska systemen om tidig 

varning. Utöver det har remissyttranden och rapporter legat till grund för 

reflektioner om hur företagsrådgivning har fungerat i Sverige. Materialet har 

visat att Sverige redan uppfyller de krav om tidig varning som EU ställer på 

en medlemsstat. I ett fungerande system om tidig varning visar det sig att 

kompetent företagsrådgivning är nödvändig för att kunna hjälpa företag i 

kris. Hjälpen ska vara rikstäckande och kan ta hjälp av privata aktörer för att 

kunna säkerställa att den nödvändiga kompetensen finns tillgänglig. 

Medlemsstater som har kunnat samarbeta med berörda parter som 

myndigheter som skattemyndigheter, banker och andra intressenter har visat 

på positiva effekter av att kunna upptäcka problem i tid. 

Varningsmekanismer via myndigheter är betydelsefulla då staten i en 

övervägande majoritet är fordringsägare till företag i kris. Fokus ligger 

också på mikroföretag, små och medelstora företag då dessa är i en särskild 

utsatt situation. Mindre företag saknar i en större utsträckning resurser eller 

möjligheten att skaffa sig den kompetens som är nödvändigt för att ta sig ur 
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ekonomiska kriser. Det utgör däremot inget hinder att andra företag också 

kan få begränsad hjälp av ett nationellt system. Ju tidigare problem kan 

upptäckas desto bättre möjligheter finns det till att kunna förebygga 

insolvens och till att företagsrekonstruktioner kan få lyckliga slut. Desto 

tidigare problem kan upptäckas ju fler företag kan fortsätta vara livskraftiga 

och fler arbetstillfällen kan räddas. 

 

Nyckelord:  Förmögenhetsrätt; EU-rätt; Tidig varning; mikroföretag, små 

och medelstora företag; företagsrådgivning; Tillväxtverket 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Antalet företagsrekonstruktioner ökade under föregående år 2020 i Sverige 

och det rörde sig om 310 stycken.1 Under år 2019 rörde det sig om 194 

företag som beviljades att använda sig av förfarandet 

företagsrekonstruktion. Utredningar visar att antalet lyckade 

företagsrekonstruktioner i Sverige inte är speciellt högt. Åren 2008 till 2010 

var det endast 26 procent av de företag som genomgick en 

företagsrekonstruktion som fanns kvar två år senare.2 Vid en undersökning 

under åren 2011 till 2015 var det knappt hälften av företagen som fanns kvar 

livskraftiga det första året efter rekonstruktionen.3 

 

Konkursförvaltning, företagsrekonstruktion och olika typer av stöd och 

hjälp företag kan få inom ramen för insolvensrätten ser olika ut i olika 

länder. Insolvensrätten är ett komplext rättsområde där olika länder 

använder sig av olika system. I takt med att världen fortsätter att bli alltmer 

global med företag som sträcker sig utanför landsgränser med företag av 

mindre karaktär med endast ett fåtal anställda. Småföretag kan ställas inför 

olika utmaningar och de har också olika förutsättningar till att kunna 

genomföra olika insolvensförfaranden eller upptäcka att de skulle vara på 

väg mot ekonomiska problem. Vissa länder erbjuder hjälp till företag att 

kunna upptäcka problem inom verksamheten innan det skulle vara för sent 

att genomföra en rekonstruktion och vissa länder har inga utarbetade system 

för att hjälpa dessa företag. 

 

EU-rådet och parlamentet har under år 2019 antagit ett direktiv, (EU) 

2019/1023 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om 

skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra 

 
1 Se Holmström. 
2 Se SOU 2021:12 s. 217. 
3 Se SOU 2021:12 s. 17. 
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förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning 

effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132, fortsättningsvis 

direktivet. Direktivet har tillkommit för att skapa ett ramverk för bland annat 

underlätta för fler företagsrekonstruktioner inom unionen. Tidigare har det 

inte funnits mycket reglering av insolvensrätten unionsrättsligt angående att 

hjälpa företag att upptäcka ekonomiska problem. För unionen att reglera hur 

denna hjälp ska ges har varit svår, då hjälpen i de olika medlemsstaterna ser 

olika ut. En större utredning har gjorts i Sverige för att se hur direktivet ska 

implementeras i landet.4 Här har det tagits hänsyn till hur det har sett ut i 

Sverige och hur det ser ut idag och även hur andra länder arbetar med tidig 

varning. 

 

Företagsrekonstruktion är ett område som är beroende av att processen 

inleds i tid. Konkurs sker oftast när det inte finns någon annan hjälp att ge 

företaget, medan företagsrekonstruktion kan endast ske om det fortfarande 

finns möjlighet för företaget att komma tillbaka till att vara välmående 

igen.5 Mindre företag har större utmaningar med att upptäcka problemen i 

tid för att genomföra en lyckad företagsrekonstruktion. Vilken hjälp det 

finns att få tag på kan vara okänt för verksamheten och känner inte till de 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en företagsrekonstruktion 

ska vara möjlig. EU-rådet har därför satt upp krav på medlemsstaterna att 

inrätta system som kan hjälpa företag att upptäcka problemen i tid för att 

kunna underlätta för företagsrekonstruktioner. Rådet har också framfört att 

hjälp kan användas av företag för att ta sig tillbaka till en välmående 

verksamhet.6 Systemet kallas för tidig varning i direktivet. Genom direktivet 

sätter EU upp ett ramverk för att hjälpa företagarna inom unionen, men det 

blir fortfarande upp till medlemsstaterna att utforma dessa och vilken hjälp 

som ska erbjudas. I rådets direktiv framkommer det olika förslag på hur 

system om tidig varning kan utformas, där bland annat modern IT-teknik 

 
4 Se SOU 2021:12. 
5 Se lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 6 § 2st. 
6 Se skäl 22 i direktiv (EU) 2019/1023. 
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uppmuntras till användning.7 Det finns en del svårigheter med att få igenom 

en lyckad rekonstruktion och många av dem påbörjas för sent. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur utländska system om tidig varning ser 

ut och vad EU:s nya direktiv (EU) 2019/1023 om företagsrekonstruktion 

sätter upp för ramverk för medlemsstaterna om tidig varning. Det andra 

syftet i uppsatsen är att bidra med insikt om vad som har fungerat i de olika 

systemen om tidig varning och se vad som lämpligen kan ingå i ett svenskt 

system efter direktivets implementering. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur långt sträcker sig medlemsstaternas skyldighet om tidig varning 

enligt direktivet? 

2. Vilka lärdomar kan Sverige dra nytta av från utländska system om 

tidig varning? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar och således uppfylla syftet är det 

nödvändigt att ge en kort introduktion till vad en företagsrekonstruktion är. 

Därefter kommer det belysas att ett problem till varför ett stort antal 

företagsrekonstruktioner slutar i misslyckande är att de inte inleds i tid. De 

krav som regleras i direktiv (EU) 2019/1023 kommer redogöras för, 

tillsammans med de bakomliggande skälen för att se vilka lösningar som 

finns att tillgå för att fler företagsrekonstruktioner kan bli möjliga. 

Utländska system om tidig varning används för att göra jämförelser om hur 

 
7 Se artikel 3.1 2st i direktiv (EU) 2019/1023. 
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olika system kan se ut. Slutligen presenteras kort de erfarenheter Sverige har 

gällande tidig varning och hur arbetet ser ut för en implementering av 

direktivet i svensk rätt. I uppsatsen används en komparativ metod i form av 

en kasuistisk metod.  

 

Uppsatsen bygger på olika typer av rättskällor. En del av dem har består av 

svenska rättskällor och en del är unionsrättsliga. I och med att EU-rättsliga 

källor har använts i form av EU-direktiv, och till viss mån primärrätten, har 

en EU-rättslig metod använts för att kunna tolka direktivens inverkan på 

svensk rätt, då EU-rätten är överordnad och har företräde.8 Vid arbetets 

gång används även hemsidor för utländska organisationer för att studera 

olika lösningar i arbetet med tidig varning. Den kasuistiska metoden ger 

möjligheten att inte bara se till lagtext i de olika ländernas system, utan ger 

möjlighet för författaren att utreda och analysera andra delar av 

rättssystemet i olika länder.9 Det är svårt att göra jämförelser av system om 

tidig varning genom att endast se till lagtexter och litteratur, utan att se till 

fler delar av den gällande rätten, som ideella organisationer om tidig 

varnings hemsidor. Vad den kasuistiska metoden säger är att det kan vara 

fördelaktigt att använda sig av ett eller flera exempel som kan hittas ur 

jämförelselandets rättspraxis. I uppsatsen behandlas inte någon utländsk 

rättspraxis, utan olika länders system för att kunna säkerställa tidig varning 

för krisande företag. En kasuistisk metod möjliggör en sådan jämförelse av 

traditionsenliga lösningar på rättsliga problem.10 

 

Med hjälp av den kasuistiska metoden besvaras frågeställningarna. För att 

kunna besvara frågeställningarna är det som tidigare nämnt nödvändigt att 

redogöra för vad direktiv (EU) 2019/1023 reglerar om tidig varning. Endast 

de delar av direktivet som rör tidig varning kommer ligga till grund för 

uppsatsen. Det är artikel 3 som är aktuell för att se till regleringen av tidig 

varning, samt de bakomliggande skälen till direktivet som är av betydelse 

för besvarandet. 

 
8 Reichel (2018) s. 109 ff. 
9 Se Lando s. 203. 
10 Ibid. 
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Efter en kortare redogörelse av det problem att en stor del 

företagsrekonstruktioner inte kan genomföras med framgång, används i 

uppsatsen en redogörelse för hur utländska system ser och vad SOU 

2021:12 har resulterat i, som ligger till grund för de avslutande 

reflektionerna. De lärdomar som finns från de utländska systemen och det 

tidigare arbetet i Sverige med tidig varning presenteras. Slutligen belyser jag 

i uppsatsen de verktyg jag tycker är mest väsentliga för vad som kan ingå i 

ett svenskt system.  

 

1.3.2 Material 

Det huvudsakliga materialet som ligger till grund för uppsatsen och dess 

reflektioner är EU:s direktiv (EU) 2019/1023, SOU 2021:12 och de 

hemsidor som tillhör de olika utländska systemen om tidig varning. De 

system som redogörs för i uppsatsen är danska Early Warning Denmark, 

nederländska MKBDoorgaan.nl, tyska Team U, belgiska Dyzo, samt 

kommissionens projekt Early Warning Europe. Early Warning Europe är ett 

projekt som EU-kommissionen startade år 2016 men sedan lades ned år 

2019.11 Projektet gick ut på att försöka att etablera system om tidig varning i 

medlemsstaterna, där Polen, Italien, Grekland och Spanien var de första 

länderna som projektet gav sitt fokus till. Projektet involverade också att 

försöka bidra med att försöka hjälpa krisande företag inom unionen med 

professionell hjälp för att ta sig ur en ekonomisk kris.12 Det är främst 

hemsidorna bakom de utländska organisationer i Europa som kommer 

användas för att se hur organisationerna verkar och finansieras. Data hämtas 

också från deras hemsidor angående hur framgångsrika de olika systemen 

har varit, där SOU:ns behandling av den datan har varit bidragande. 

Ländernas system har valts till uppsatsen då de redan är etablerade i sina 

respektive länder.  

 

 
11 Se Early Warning Europe – About. 
12 Ibid. 
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Det nya direktivet är inte direkt tillämpligt på svensk rätt och Sverige får 

avgöra i vilken form det ska implementeras i den nationella rätten. Det är 

upp till medlemsstaten att avgöra vad den anser vara bäst lämpat i 

förhållande till det system som finns i Sverige.13 I SOU 2021:12, som kom 

under tidigt 2021, berör hur direktivet bör implementeras i svensk rätt och 

behandlar de olika aspekterna där svensk lagstiftning bör ändras eller där 

den redan är heltäckande. 

 

Utöver det ovan nämnda materialet kommer rapporter av organisationer som 

har arbetat med företagshjälp vara en del av materialet. Ett exempel på detta 

är Kontigos rapport som utvärderade företagsjourerna under Tillväxtverkets 

pilotprojekt. Tillväxtverket i Sverige hade ett pilotprojekt mellan åren 2013 

och 2017.14 Projektet gick ut på att företagsjourer skulle etableras runt om i 

landet och erbjuda företagsrådgivning, genom finansiering av 

Tillväxtverket.15 Svensk lagstiftning har använts genom lag (1996:764) om 

företagsrekonstruktion, LFR. Remissvar från myndigheter på SOU 2021:12 

och övriga remissinstanser är av betydelse vid en redogörelse om för de 

lärdomar som finns i Sverige om tidig varning. Remissvaren har använts för 

att ge en mer nyanserad bild av vilka för- och nackdelar som finns med olika 

typer av system om tidig varning för Sverige. De remissinstanser som har 

använts som har varit Skatteverket, Tillväxtverket, Svenskt näringsliv, 

Företagarna, Småföretagarnas riksförbund, REKON, Institutet för 

företagsrekonstruktion och Region Jönköping samt Region Skåne. Slutligen 

kommer myndigheters hemsidor användas för att bidra med statistiskt 

material och med material om hur relevanta förfaranden och system 

fungerar i Sverige. 

 

1.3.3 Källkritik 

Huvuddelen av uppsatsen baseras på olika källor från myndigheter i Sverige 

eller inom EU. Denna del av materialet har varit noga genomarbetade och 

 
13 Se art. 288 FEUF. 
14 Se SOU 2021:12 s. 203 f. 
15 Ibid. 
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granskade av andra och bedöms därför att vara trovärdiga och validerade. 

Angående andra delar av materialet som används kan det finnas större 

möjlighet till att vara kritisk i dess behandling. I de olika ländernas system 

för tidig varning presenteras en del statistik och data. Vid bearbetningen av 

källorna har jag tagit två saker i beaktande. Dels är det hur statistiken har 

tagits fram och om det har någon relevans till hur situationen har varit utan 

deras påverkan av varningssystem och dels om statistiken har tagits fram på 

liknande sätt i de olika länderna för att se om de är jämförbara. 

 

1.3.4 Tidigare publicerat material 

Institutet och användningen av tidig varning är inget som har kommit under 

de senaste åren efter direktivet. Det har varit något som har funnits innan 

dess och har behandlats ett par gånger i uppsatser i olika former. De flesta 

har handlat om tidig varning i förhållande till intressenterna till ett företag 

som har blivit en “going concern”-varning,16 vilket är en revisors varning 

till företaget som intressenter tar del av. När det kommer till tidigare 

uppsatser om tidig varning riktat till företagare och den hjälp de kan få i stil 

med det direktivet föreskriver är det betydligt skralare. Det är främst Ylva 

Thunbergs uppsats från år 2020 som behandlar begreppet tidig varning i 

ljuset av direktivet som kom året innan.17 Hennes uppsats behandlar 

direktivets eventuella påverkan på företagsrekonstruktionernas effektivitet 

och om de nya regler kan möjliggöra att fler företagsrekonstruktioner kan 

inledas. Vid den tidpunkten för hennes uppsats hade inte SOU 2021:12 

publicerats och hennes arbete har inte varit specificerat på tidig varning. 

Hennes uppsats behandlar inte utländska system för tidig varning i någon 

större utsträckning och det finns mer att tillföra ämnet tidig varning. 

 

 

 
16 En varning om att ett företag inom ett år löper stor risk att inte kunna betala sina skulder, 

varningen kan ges av revisor. 
17 Se Thunberg. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Coronapandemin har lett fram till olika system att hjälpa företag på väg eller 

i obestånd och till viss del kommer dessa att tas hänsyn till. Däremot 

kommer inte de temporära lösningar som har tagits fram under pandemin 

ligga till grund för uppsatsen. 

 

 

1.5 Disposition 

 

I uppsatsen kommer framöver en kort beskrivning ges om att få 

företagsrekonstruktioner anses lyckade och att ett problem kan vara att de 

ekonomiska problemen inte upptäcks i tid. Därefter presenteras direktivet 

och de bakomliggande skälen till det och sedan de olika system inom 

unionen om tidig varning och den hjälp som erbjuds företag. Vidare 

presenteras de lärdomar och erfarenheter som finns från de utländska 

systemen och i Sverige om tidig varning. Avslutningsvis redogörs i 

uppsatsen för de slutsatser jag har kommit fram till, tillsammans med andra 

avslutande reflektioner. 
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2 Begreppet tidig varning 

2.1 Viktigt att ekonomiska bekymmer 
upptäcks i tid 

Företagsrekonstruktion är ett förfarande inom insolvensrätten som används 

som ett alternativ för företag som har hamnat i insolvens, men som har 

chansen att bli livskraftiga igen, i stället för att tvingas till konkurs. 

Förutsättningarna för företagsrekonstruktion kan hittas i lag (1996:764) om 

företagsrekonstruktion, LFR, 6 § i svensk lagstiftning. I paragrafens första 

stycke står det att en företagsrekonstruktion kan beviljas när gäldenären 

saknar förmågan att betala sina förfallna skulder eller att denna oförmåga 

sannolikt kommer infalla inom kort. I paragrafens andra stycke står det att 

ett beslut om företagsrekonstruktion inte får ske om det saknas skälig 

anledning till att tro att syftet med företagsrekonstruktionen inte kommer att 

uppnås. Med det sistnämnda menas att för att domstolen ska kunna besluta 

om att förfarandet om företagsrekonstruktion ska kunna genomföras, så 

måste förutsättningar finnas för att företaget ska kunna reda ut sina 

ekonomiska bekymmer.18 Det ska också innebära att verksamheten kan 

förväntas vara lönsam igen efter rekonstruktionen. De som kan ansöka om 

företagsrekonstruktion är gäldenären eller en av borgenärerna.19 I vissa 

länder kan arbetstagarrepresentanter ansöka om företagsrekonstruktion, 

något SOU 2021:12 inte anser är nödvändigt att införa i svensk rätt.20 

 

Många företagsrekonstruktioner anses inte vara lyckade i Sverige. Fler än 

femtio procent av de företag som genomgår en företagsrekonstruktion är 

inte verksamma ett år efter avslutat rekonstruktion.21 När LRF tillkom 

uppskattades att antalet företagsrekonstruktioner skulle gå upp mot 500 

årligen. Under åren 2011–2014 har det i genomsnitt skett 200 

 
18 ”Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att kunna leda till att företaget 

ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.”, se Sveriges 

Domstolar. 
19 Se lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 2 kap. 1 §. 
20 Se SOU 2021:12 s. 228. 
21 Se SOU 2021:12 s. 217. 
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företagsrekonstruktioner årligen.22 Det har visat på en ökning om omkring 

40 procent sedan tidsperioden 1996–2006.23 Karlsson Tuula och Persson 

menar i sin artikel att det har skett en ökning av företagsrekonstruktioner 

men att ökningen inte har lett till att fler företagsrekonstruktioner har 

misslyckats.24 

 

En aspekt som gör att förutsättningarna för att en företagsrekonstruktion ska 

vara lyckad är att den inleds i tid. För att kunna inledes i tid är det 

nödvändigt att de ekonomiska problemen upptäcks i tidigt.25 Större företag 

kan ha bättre möjligheter till att upptäcka problem tidigt och mindre företag 

kan ha fler svårigheter med att upptäcka ekonomiska problem.26 Småföretag 

kan sakna resurserna och kunskapen att veta hur de ska ta sig ur en 

problematisk ekonomisk situation. Småföretag saknar oftare i större 

utsträckning kunskap om förfarandet företagsrekonstruktion.27 Länder inom 

unionen har infört olika system för att hjälpa företag i kris. Systemen är 

olika exempel på tidig varning som EU nu försöker reglera inom union 

genom direktivet. 

 

2.2 Direktiv (EU) 2019/1023 

 

Vad ett system om tidig varning ska inbegripa för medlemsstaterna finner vi 

i artikel 3 i direktivet och lyder som följer: 

 

Artikel 3 

Tidig varning och tillgång till information 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att gäldenärer har tillgång till ett 

eller flera tydliga och transparenta verktyg för tidig varning som 

kan upptäcka omständigheter som kan medföra en sannolikhet för 

 
22 Se Karlsson Tuula och Persson s. 66. 
23 Se Karlsson Tuula och Persson s. 67. 
24 Ibid. 
25 Se skäl 22 i direktiv (EU) 2019/1023. 
26 Se skäl 7 i direktiv (EU) 2019/1023. 
27 Se Karlsson Tuula och Persson s. 68. 
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insolvens och som kan signalera till dem att det finns ett behov av att 

agera utan dröjsmål. 

 

Vid tillämpning av första stycket får medlemsstaterna använda sig 

av aktuell it-teknik för underrättelser och kommunikation via 

internet. 

 

2. Verktyg för tidig varning kan inbegripa följande:  

a) Varningsmekanismer när gäldenären inte har gjort vissa typer av 

betalningar.  

 

b) Rådgivningstjänster som tillhandahålls av offentliga eller privata 

organisationer.  

 

c) Incitament enligt nationell rätt för tredje parter som har relevant 

information om gäldenären, såsom redovisningskonsulter och skatte- 

och socialförsäkringsmyndigheter, att göra gäldenären uppmärksam 

på en negativ utveckling. 

 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att gäldenärer och 

arbetstagarrepresentanter har tillgång till relevant och aktuell 

information om tillgången till verktyg för tidig varning samt till 

förfaranden och åtgärder rörande rekonstruktion och 

skuldavskrivning. 

 

 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att information om tillgång till 

verktyg för tidig varning är offentligt tillgänglig via internet och att, 

särskilt för mikroföretag samt små och medelstora företag, denna 

information är lättillgänglig och att den presenteras på ett 

användarvänligt sätt. 
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5. Medlemsstaterna får ge stöd till arbetstagarrepresentanter vid deras 

bedömning av gäldenärens ekonomiska situation. 

 

Artikeln föreskriver en del olika förslag till hur medlemsstaterna kan 

använda sig utav tidig varning. Inledningsvis säger artikeln att 

medlemsstaten ska säkerställa att gäldenären har tillgång till minst ett 

verktyg för tidig varning, där aktuell IT-teknik uppmanas att användas. 

Sedan listas vilka varningsmekanismerna för tidig varning medlemsstaterna 

kan använda. Dels kan det röra sig om varningssystem som signalerar när 

gäldenären inte har gjort vissa typer av betalningar, till exempel 

skatteinbetalningar. Medlemsstaterna kan också tillhandahålla 

rådgivningstjänster, både av privat och offentlig regi. Slutligen kan även 

incitament skapas för tredje part, som till exempel revisorer, för att de ska 

informera gäldenären på en utveckling som kan leda till insolvens. 

 

De olika verktyg som medlemsstaterna använder sig utav ska 

medlemsstaterna säkerställa finns tillgängliga för gäldenärer och 

arbetstagarorganisationer och slutligen att informationen finns lättillgänglig 

för mikroföretag samt små och medelstora företag. Informationen ska också 

finnas tillgänglig digitalt. 

 

2.2.1 Skälen bakom tidig varning 

 

Det finns en rad olika motiv från unionens sida till varför detta direktiv har 

tagits fram. Ett av motiven är att EU har observerat att det finns stora 

skillnader mellan medlemsstaterna gällande vilken nivå av hjälp som 

erbjuds företag i kris. De har också observerat det finns stora skillnader i hur 

insolvensförfaranden går till i olika länder, vilket EU anser har lett till 

investeringssvårigheter, som i sin tur påverkar företagens etableringsfrihet.28 

Direktivet ska ge medlemsstaterna möjligheten att följa gemensamma 

principer uppsatta av unionen, men samtidigt ge medlemsstaterna 

 
28 Se skäl 7 i direktiv (EU) 2019/1023. 
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möjligheten att sätta upp sina egna ramverk i förhållande till sin nationella 

rätt.29 Ett av de starkaste skälen bakom artikel 3 i direktivet är att EU anser 

att desto tidigare ekonomiska problem kan upptäckas av gäldenären ju 

bättre. Det är inte bara för att undvika insolvens, men för att också ge de 

gäldenärer som inte kan undvika det bättre förutsättningar att kunna 

avveckla företaget.30 Vad EU framhäver i de bakomliggande skälen till 

direktivet är att ju tidigare ett förfarande kan inledas desto fler onödiga 

kostnader kan undvikas.31 System som upprättas ska vara tydliga och 

lättillgängliga och bör uppmuntra gäldenären att agera i ett tidigt stadie när 

ekonomiska bekymmer upptäcks.32 System bör göras tillgängliga på 

webbplatser på internet. Det är inte bara gäldenären som ska ha dessa 

verktyg för tidig varning lättillgängliga, utan det är också arbetstagarna och 

deras arbetstagarrepresentanter. Medlemsstaterna ska säkerställa det 

tillsammans med att de bör ge stöd till representanterna när de ger sin 

bedömning av gäldenärens ekonomiska situation.33 

 

I ett av skälen nämns att de olika verktygen för tidig varning bör anpassas 

till olika företags storlek.34 Mikroföretag samt små och medelstora företag 

blir särskilt utsatta då dessa saknar resurserna för att bedöma 

förutsättningarna för gränsöverskridande verksamhet.35 

 

2.3 Mikroföretag samt små och 
medelstora företag 

 

I artikeln och i skälen till direktivet så uppmärksammas det att mikroföretag 

samt små och medelstora företag ska skyddas särskilt genom just tidig 

varning. Motivet bakom att mindre företag ska skyddas särskilt är att ett 

 
29 Se skäl 16 i direktiv (EU) 2019/1023. 
30 Se skäl 22 i direktiv (EU) 2019/1023. 
31 Se skäl 30 i direktiv (EU) 2019/1023. 
32 Se skäl 22 i direktiv (EU) 2019/1023. 
33 Se skäl 23 i direktiv (EU) 2019/1023. 
34 Se skäl 22 i direktiv (EU) 2019/1023. 
35 Se skäl 7 i direktiv (EU) 2019/1023. 
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rekonstruktionsförfarande kan vara kostsamt och för mindre företag.  

Kostnaderna kan vara oproportionerliga i förhållande till det som 

verksamheterna omsätter. I ett av de bakomliggande skälen till direktivet så 

belys det att det kan vara mer troligt att det slutar med en likvidering av 

företaget, i stället för en rekonstruktion när företaget upptäcker den 

ekonomiska krisen.36 

 

Verktygen till tidig varning har poängterats att de ska vara lättillgängliga för 

mindre verksamheter, samt att de ska vara lätta att ta till sig. Ofta besitter de 

mindre verksamheterna inte den kunskap och de resurser som större företag 

kan utnyttja för att kunna få den hjälp som finns tillgänglig.37 Det är upp till 

nationell rätt att definiera vilka företag som är mikroföretag samt små och 

medelstora företag. Tidigare direktiv och rekommendationer från 

kommissionen hänvisas i direktivet om vad medlemsstaterna bör ta hänsyn 

till.38  

 

Vid en definiering om vad ett mikroföretag är ska hänsyn tas till antingen 

rådets direktiv 2013/34/EU, redovisningsdirektivet eller kommissionens 

rekommendationer. Ett mikroföretag enligt redovisningsdirektivet är ett 

företag som inte överskrider minst två av följande kriterier.39 Att företaget 

på balansdagen har en balansomslutning på 350 000 euro, en 

nettoomsättning på 700 000 euro eller haft ett genomsnittligt antal anställda 

på tio under räkenskapsåret. Kommissionens rekommendation om vad ett 

mikroföretag är, är ett företag som har färre än tio anställda och har en 

årsomsättning eller en balansomslutning som understiger två miljoner 

euro.40 

 

Ett småföretag enligt redovisningsdirektivet är ett företag som inte 

överskrider minst två av följande kriterier.41 Att företaget på balansdagen 

 
36 Se skäl 17 i direktiv (EU) 2019/1023. 
37 Se skäl 17 i direktiv (EU) 2019/1023. 
38 Se skäl 18 i direktiv (EU) 2019/1023. 
39 Se art. 3.1 i direktiv 2013/34/EU. 
40 Se Kommissionens rekommandation (2003/361/EG), art. 2.3 i bilaga. 
41 Se art. 3.2 i direktiv 2013/34/EG. 
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har en balansomslutning på 4 000 000 euro, en nettoomsättning på 8 000 

000 euro eller haft ett genomsnittligt antal anställda på 50 stycken under 

räkenskapsåret. Kommissionens rekommendation om vad ett småföretag är, 

är ett företag som har färre än 50 anställda och har en årsomsättning eller en 

balansomslutning som understiger tio miljoner euro.42 

 

Ett medelstort företag enligt redovisningsdirektivet är ett företag som inte 

överskrider minst två av följande kriterier.43 Att företaget på balansdagen 

har en balansomslutning på 20 000 000 euro, en nettoomsättning på 40 000 

000 euro eller haft ett genomsnittligt antal anställda på 250 stycken under 

räkenskapsåret. Kommissionens rekommendation om vad ett mikroföretag 

är, är ett företag som har färre än 250 anställda och har en årsomsättning 

som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte 

överstiger 43 miljoner euro per år.44 

 

Det föreligger vissa skillnader i dessa två olika definitioner, framförallt när 

det kommer till hur stora omsättningar företagen får ha. SOU 2021:12 

belyser detta genom att dessa definitioner används olika beroende på vilken 

del av lagstiftningen definitionerna används.45 

 

2.3.1 Revisionsplikt av mindre aktiebolag 

 

År 2010 beslutades det om att mindre aktiebolag skulle undantas från 

revisionsplikten.46 Det utreds nu igen om revisionsplikten ska återinföras för 

mindre aktiebolag.47 Vad revisionsplikten innebär finns i 5 § i revisionslag 

(1999:1079), RL, där det står att revisorn ska granska bland annat 

bokföringen av företaget och årsredovisningen. Ett mindre aktiebolag, som 

undantas från bestämmelsen idag, definieras som ett aktiebolag som 

 
42 Se Kommissionens rekommandation (2003/361/EG), art. 2.2 i bilaga. 
43 Se art. 3.3 i direktiv 2013/34/EG. 
44 Se Kommissionens rekommandation (2003/361/EG), art. 2.1 i bilaga. 
45 Se SOU 2021:12 s. 192 f. 
46 Se Dir. 2021:115 s. 4. 
47 Se Dir. 2021:115. 
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maximalt har 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner i 

balansomslutning och 3 anställda.48 En av de främsta anledningarna till att 

återinföra revisionsplikt i svensk rätt är för att upptäcka brottslighet och 

skattefusk.49  

 
48 Se Prop. 2009/10: 204 s. 71. 
49 Se Dir. 2021:115 s. 2. 
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3 Utländska system om tidig 
varning 

 

System om tidig varning har funnits i Sverige och i Europa i ett antal år. Det 

kanske mest väletablerade systemet finns i Danmark, vars system Early 

Warning Denmark, har funnits sedan år 2007.50 System har funnits i övriga 

Europa innan dess, även i Sverige, men alla systemen har inte varit lika 

starkt etablerade eller varit permanenta eller funnits tillgängliga i alla 

regioner inom landet. Under följande avsnitt kommer olika länders system 

om tidig varning att presenteras och som sedan kan utgöra grunden för 

avslutande reflektioner om hur ett svenskt system kan se ut. 

 

3.1 Early Warning Denmark 

 

Early Warning Denmark blev etablerat i Danmark år 2007. Syftet med Early 

Warning Denmark har varit att hjälpa livskraftiga företag klara av sina 

ekonomiska kriser.51 Det har också varit deras mål att hjälpa de företag som 

inte har haft förutsättningarna att vara livskraftiga med deras avveckling. 

Målet är att hjälpen ska kunna erbjudas i ett sådant tidigt stadie så att 

konkurs kan undvikas och att den eventuella företagsrekonstruktionen kan 

ske så smidigt som möjligt. Early Warning Denmark ska också finnas till för 

att hjälpa de företagare som har hamnat i konkurs att starta upp nya företag 

igen.52 

 

De som arbetar på Early Warning Denmark har olika bakgrund. 

Organisationen har olika konsulter inom företagande, advokater, 

redovisningsexperter men också psykologer.53 Utöver detta finns det över 

 
50 Se Early Warning Denmark. 
51 Se Early Warning Denmark – om Early Warning. 
52 Se SOU 2021:12 s. 194. 
53 Se Early Warning Denmark – om Early Warning. 
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100 frivilliga företrädare från olika typer av företag och storlek. 

Organisationen finansieras av danska staten och under år 2015 kostade 

verksamheten sju miljoner danska kronor,54 cirka tio miljoner svenska 

kronor. Det vanligaste är att deras arbete börjar med en ansökan av 

gäldenären. Den initiala hjälpen kommer snabbt i form av ett möte med en 

rådgivare och därefter, beroende på hur allvarlig situationen är för 

verksamheten, kan en advokat också vara med på ett möte. Advokatens 

uppgift är att hjälpa till med bedömningen av de förutsättningar som råder 

för en hel eller delvis rekonstruktion av företaget.55  

 

Upp mot 700 företag använder sig årligen av de tjänster som Early Warning 

Denmark erbjuder.56 De har enligt sig själva varit väldigt framgångsrika 

under åren som gått. Enligt deras egna siffror har företag som har använt sig 

av deras hjälp haft en överlevnadsprocent på omkring 56 procent.57 I övriga 

fall har överlevnadsprocenten för företag i Danmark legat på 44 procent. 

Överlevnadsprocenten hos företag där en advokat inom insolvensrätt har 

varit delaktig har legat på 31 procent. Detta menar SOU 2021:12 är en siffra 

som kan vara något missvisande,58 då ett stort antal företag som har hamnat 

i sådan ekonomisk kris där en advokat har behövts hade förmodligen 

resulterat i en konkurs oavsett. Däremot, bland de företag som har gått i 

konkurs i Danmark, har de som fått hjälp från Early Warning Denmark haft 

en lägre skuld till danska staten jämfört med andra företag.59 De 

genomsnittliga skulderna har legat på 53 miljoner danska kronor jämfört 71 

miljoner danska kronor för de som inte har tagit hjälp av organisationen. 

Däremot finns det inga klara bevis över att organisationen har lyckats med 

att hjälpa företagsledare som har hamnat i konkurs att starta upp nya företag 

igen60. 

 

 
54 Se eStatisitk, Early Warning s. 2. 
55 Se SOU 2021:12 s. 195. 
56 Se Early Warning Denmark. 
57 Se eStatistik, Early Warning s. 6. 
58 Se SOU 2021:12 s. 196. 
59 Se eStatistik, Early Warning s. 7. 
60 Se SOU 2021:12 s. 196. 
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3.2 MKBDoorgaan.nl 

 

I Nederländerna har det funnits en organisation sedan år 201461 som också 

har haft till syfte att hjälpa krisande företag. Organisationen heter 

MKBDoorgaan.nl och är en ideell organisation som försöker stärka 

entreprenörskap. Organisationen finansieras bland annat av den 

nederländska staten och även till viss del av banker och har en budget på 

omkring 300 000 euro om året,62 cirka 3,3 miljoner svenska kronor. Deras 

hjälp är kostnadsfri och riktar sig till små företag.63  

 

När MKBDoorgaan.nl inleder ett nytt åtagande med ett företag tar en 

rådgivare och gör en snabbanalys av företaget. Skulle detta arbete inte vara 

tillräckligt finns det flera andra personer knutna till organisationen som kan 

hjälpa till i rådgivningsprocessen.64 Det som är olikt Early Warning 

Denmark är att hjälp inte bara inleds genom att gäldenären ansöker om det, 

utan hjälp kan även inledas genom rekommendationer av andra intressenter. 

Intressenterna kan vara bland annat banker, kommuner eller 

skattemyndigheten.65 Handledningstiden som organisationen har per klient 

är i genomsnitt sex till åtta timmar.  Tiden beräknas från när ett ärende 

inleds tills dess att det har avslutats. Utöver rådgivning använder 

organisationen formulär där en företagare kan fylla i på deras hemsida för 

att bli dirigerad till den bäst lämpliga hjälpen för det problem företaget 

har.66 Organisationen har hjälpt cirka 1 350 entreprenörer och 3 100 

arbetstagare.67 En dryg tredjedel av de som har fått hjälp har fått hjälp med 

finansieringen av sin verksamhet. Ungefär 94 procent av de företag som har 

fått hjälp av MKBDoorgaan.nl har kunnat fortsätta sin verksamhet och 

omkring sex procent har fått hjälp med avvecklingen av sitt företag68. 

 
61 Se MKBDoorgaan.nl – About us. 
62 Se SOU 2021:12 s. 197. 
63 Se MKBDoorgaan.nl – About us. 
64 Se MKBDoorgaan.nl – Method. 
65 Se SOU 2021:21 s. 197. 
66 Se MKBDoorgaan.nl -Method. 
67 Se MKBDoorgaan.nl – Home. 
68 Ibid. 
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3.3 Team U 

 

Tysklands mest framstående organisation med hjälp med tidig varning heter 

Team U. Team U är en fristående organisation från den tyska staten och får 

inget bidrag från den.69 Organisationens budget ligger på omkring 500 000 

euro om året,70 cirka fem och en halv miljon svenska kronor, och utgörs till 

mesta del av donationer från olika stiftelser. Organisationen hjälper omkring 

400 företag i månaden.71 Deras arbetssätt skiljer sig någorlunda gentemot de 

tidigare organisationerna. De har en telefonhjälplinje där krisande företag 

kan ringa in och få rådgivning, men de har också ett screeningverktyg på 

deras hemsida.72 Screeningverktyget består av att ett företag får svara på ett 

flertal frågor angående ens finansiella ställning. Efter dessa frågor har 

besvarats får företag en indikation på om de är på väg mot en ekonomisk 

kris eller inte. Screeningverktyget är mer av ett proaktivt system som Team 

U använder sig av än vad organisationerna i Danmark och Nederländerna 

har i sina. Team U erbjuder även hjälp till banker och försäkringsbolag som 

i sin tur arbetar med att hjälpa företag med ekonomiska problem,73 något 

som också bidrar med intäkter för organisationen. 

 

Den största delen av tyska företag som går i konkurs är mindre företag som 

maximalt har tjugo anställda.74 Team U har som mål att nå ut till 12,5 

procent och rädda 70 procent av dessa i framtiden. Däremot är 

organisationen övertygad om att om företag som hotas av insolvens får hjälp 

i tidigt skede så kan hälften av småföretagen räddas och bli livskraftiga 

igen.75 

 

 
69 Se SOU 2021:12 s. 198. 
70 Ibid. 
71 Se Early Warning Europe – Team U. 
72 Se SOU 2021:12 s. 198. 
73 Se Early Warning Europe – Team U. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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3.4 Dyzo 

 

Dyzo är en ideell organisation i Belgien som finns till för att hjälpa 

egenföretagare i ekonomisk kris. Organisationen har funnits sedan år 2014 

efter en sammanslagning av två andra tidigare organisationer.76 Budgeten 

som organisationen har att tillgå ligger omkring 800 000 euro,77 cirka 8,2 

miljoner svenska kronor, där den största delen kommer från den 

flamländska regeringen och även lokala sociala myndigheter. Även Early 

Warning Europe har bidragit till Dyzos finansiering.78 

 

Dyzo arbetar med att ge hjälp och rådgivning via telefon och mejl. Hjälpen 

är lik andra organisationer kostnadsfri och också konfidentiell.79 Den mesta 

av rådgivningen ges av ett tjugotal frivilliga personer som till största del 

består av pensionerade revisorer, personer inom finanssektorn och andra 

personer med erfarenheter av konkurser.80 Utöver det finns ett antal 

advokater inom insolvensrätt som kan ge kostnadsfri rådgivning under en 

timme.81 Sedan anordnar Dyzo seminarier för att kunna utbilda företag att 

kunna undvika att hamna i en ekonomisk kris.82 

 

Dyzo har fyra olika målgrupper de strävar efter att hjälpa.83 Den första är 

egenföretagare som vill hitta förebyggande åtgärder för att inte få 

ekonomiska bekymmer i framtiden. En annan är att hjälpa de egenföretagare 

som vill komma tillbaka och vara livskraftiga igen eller de som behöver 

hjälp med att avveckla sitt företag. En tredje är egenföretagare som har gått i 

konkurs och den fjärde och sista målgruppen är egenföretagare som har som 

önskan att starta upp ett nytt företag igen efter en konkurs. När kontakt 

sedan har skapats mellan ett krisande företag och Dyzo, där det är idealt att 

 
76 Se Early Warning Europe – Dyzo. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Se SOU 2021:12 s. 200. 
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kontakt upprättas så tidigt som möjligt, gör en rådgivare en analys av 

företagets situation.84 Därefter kommer företagaren och rådgivaren överens 

om hur planen ska verkställas, men det är företagaren själv som ska 

verkställa planen för att rädda företaget.85 Ungefär tjugo procent av 

företagen som tar kontakt med Dyzo är företag som behöver hjälp med 

avvecklingen av sitt företag eller har frågor om redan nedlagda företag. 

Hälften av de resterande företagen, cirka 40 procent, är företag som 

fortfarande är livskraftiga fyra år efter den initiala kontakten med 

organisationen.86 

 

Olikt andra organisationer om tidig varning erbjuder inte Dyzo någon hjälp i 

form av revisorer eller psykologer. De har inte heller några advokater att 

tillgå under en längre tid. Däremot kan de erbjuda visst bokföringsstöd och 

känslomässigt stöd under en begränsad tid, då hjälp försöker sökas utanför 

organisationen.87 Samma sak gäller frågor och hjälp angående 

omorganisationer. 

 

3.5 Early Warning Europe 

 

Early Warning Europe är ett projekt som EU-kommissionen startade år 

2016 men sedan lades ned år 2019.88 Att projektet skulle läggas ned var 

planerat redan vid start men de inblandade medlemsstaterna i projektet har 

fortsatt att samarbeta och verkar för att kunna utöka till fler länder. Polen, 

Italien, Grekland och Spanien var de första länderna som projektet gav sitt 

fokus till. Sedan dess har Kroatien, Finland, Ungern, Litauen, Luxemburg 

och Slovenien hållit på att inrätta sina egna system.89 Early Warning Europe 

har dragit nytta av den erfarenhet som har funnits sedan tidigare i andra 

 
84 Se Early Warning Europe – Dyzo. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Se Early Warning Europe – About. 
89 Ibid. 
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medlemsstater. Här har Danmark varit ett föregångsland90 och projektet 

påminde mycket om Early Warning Denmarks organisation.91 

 

Ett förfarande via Early Warning Europe inleddes vanligtvis med att en 

konsult fick träffa den företagsledare, vars företag hade ekonomiska 

bekymmer.92 Vid möte med företagsledaren analyserade de företagets 

situation tillsammans innan det bestämdes vad som skulle bli nästa steg. En 

av de alternativa lösningarna som fanns att tillgå var att en frivillig rådgivare 

tog över företaget och gav stöd och råd under den tid som det ansågs vara 

nödvändigt. Det rörde sig vanligtvis omkring fem till femton månader innan 

företaget hade rett ut sina ekonomiska bekymmer och kunde vara 

livskraftigt igen på egen hand.93 En annan lösning som fanns att tillgå var att 

en advokat kopplades in, då det ansågs röra sig om så pass allvarliga 

problem, så ett rättsligt förfarande var nödvändigt. De rättsliga förfaranden 

som användes var antingen konkurs eller företagsrekonstruktion, beroende 

på vilken situationen företaget befanns sig i.94 Enligt utvärderingarna av 

projektet kunde det uppmärksammas att de företag som hade fått hjälp av 

Early Warning Europe hade haft 20 procent lägre skulder till respektive 

medlemsstat än de företag som inte hade fått rådgivning.95 För de företag 

som hade klarat sig undan ett konkursförfarande kunde det också 

uppmärksammas att de som hade fått rådgivningen hade haft en bättre 

omsättning jämfört med de som inte hade fått rådgivning, under det första 

året efter rådgivning hade getts. 

 

 
90 Se Early Warning Europe – About. 
91 Se SOU 2021:12 s. 201 f. 
92 Se Early Warning Europe – About. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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4 Sveriges arbete med tidig 
varning 

I detta avsnitt kommer till en början de system som funnits i Sverige innan 

direktivets inrättande presenteras. Efter en kort genomgång av de system 

som har funnits i Sverige kommer en redogörelse av de remissvar som har 

inkommit angående utredning om direktivets implementering. 

 

4.1 Tillväxtverkets projekt och 
företagsjourer 

 

Sverige har inte varit utan sina system för att kunna hjälpa krisande företag. 

Tillväxtverket i Sverige hade ett pilotprojekt mellan åren 2013 och 2017.96 

Projektet gick ut på att företagsjourer skulle etableras runt om i landet, 

genom finansiering av Tillväxtverket. Vissa av dessa jourer finns kvar än i 

dag och det har även vuxit fram några under coronapandemin.97 Likt de 

andra systemen om tidig varning runt om i Europa har målet med detta 

projekt varit att ge kostnadsfri rådgivning till krisande företag, så att företag 

kan undvika konkurs.98 Projektet fick omkring 16 miljoner kronor för en 

treårsperiod.99 Projektet av Tillväxtverket var nationellt finansierat och 

använde sig utav olika aktörer. Merparten av dessa aktörer var de olika 

regionerna i Sverige.100 

 

En majoritet av de företag som fick hjälp av Tillväxtverkets projekt hade 

färre än tio anställda och rådgivningen kunde röra hjälp utanför det rent 

ekonomiska.101 Hjälp med rådgivning kunde röra sig om avtal, låneavtal, om 

hur förfaranden som till exempel företagsrekonstruktion kan gå till men 

 
96 Se SOU 2021:12 s. 203 f. 
97 Se SOU 2021:12 s. 209. 
98 Se SOU 2021:12 s. 203. 
99 Se SOU 2021:12 s. 204. 
100 Se SOU 2021:12 s. 204 ff. 
101 Se SOU 2021:12 s. 204 f. 
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också personlig rådgivning kunde ges. Det sistnämnda kunde vara 

nödvändigt då det kunde vara påfrestande för en småföretagare att hamna i 

ekonomiska besvär. Den tid som hjälp erbjöds från företagsjourerna var 

varierande på olika ställen i landet visar den svenska utredningen.102 Vissa 

regioner erbjöd endast tio timmar av kostnadsfri rådgivning och andra 

kunde erbjuda upp till 24 timmars rådgivning med tillhörande avstämningar. 

Vissa regioner erbjöd hjälp och assistans vid förhandling med leverantörer 

och banker eller andra kreditinstitut. Arbetssättet var däremot relativt likt 

oavsett region, där arbetet började med ett möte med en analys av företagets 

situation och sedan gjordes det också en undersökning till vilken grad 

företaget var benäget att genomgå en förändring. Det kan däremot vara svårt 

att säga hur framgångsrikt projektet har varit då det inte ha funnits en 

kontrollgrupp att jämföra mot,103 vilket Kontigo hänvisar till i sin rapport. 

Ungefär tio procent av de företag som hade fått rådgivning via projektet 

gick i konkurs. Vid en observation i oktober år 2016 kunde det observeras 

att 76 procent av de företag som fick hjälp år 2014 fanns kvar och 87 

procent av de från år 2015.104 Rådgivarna som hade arbetat med de olika 

krisande företagen var överens om att deras insatser hade gjort skillnad för 

företagen och att flertalet arbetstillfällen hade räddats genom projektet. 

Utöver den rådgivning som hade gjorts framgick det ur Kontigos rapport att 

de anställda rådgivarna såg att andra kvaliteter var nödvändiga för att hjälpa 

företagen bättre. Så som att utbilda företagarna i att driva företag och att 

utveckla företag.105 För att nå ut till företagen om att hjälp och rådgivning 

fanns att tillgå för dem använde sig vissa regioner av tidningsartiklar, göra 

reklam på företagsmässor och via facebook.106  

 

Region Jönköping har haft en företagsjour som i samband med 

coronapandemin har gått till att erbjuda nationell rådgivning. De har hjälpt 

612 stycken företag och 6 328 stycken anställda fram till mars år 2021.107 

 
102 Se SOU 2021:12 s. 206 ff. 
103 Se SOU 2021:12 s. 205. 
104 Ibid. 
105 Se SOU 2021:12 s. 205 f. 
106 Se SOU 2021:12 s. 207. 
107 Se Region Jönköping s. 2. 
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Av dessa har de lyckats rädda 573 företag och 2226 anställda vilket 

motsvarar en räddningsprocent på 94 procent gällande företag och 35 

procent av arbetstagarna. Region Jönköping har funnits för att hjälpa till 

både med mer brådskande situationer och mer långsiktiga omställningar.108 

 

Kontigo har sedan dess genomfört intervjuer och undersökningar om hur 

företag såg på företagsjourernas arbete och existens. Deras rapporter visar 

att företagsjourerna var uppskattade i landet och att de ansågs 

välbehövliga.109 Många företagare som hade fått hjälp av projektet menade 

att de med allra största sannolikhet hade gått i konkurs utan den hjälpen. 

Rapporten lyfter också fram att det fanns två regioner i Sverige som inte 

hade haft företagsjourer, som också tycker att dessa inte hade varit 

nödvändiga i deras regioner.110 De menar på att de tidigare har haft system 

där de har erbjudit hjälp till krisande företag men att denna hjälp inte har 

använts i någon vidare utsträckning. Tillväxtverkets förhoppning var att de 

företagsjourer som etablerades under projektet skulle kunna bli 

permanenta,111 men så blev inte fallet. Idag existerar endast ett fåtal kvar 

efter projektet lades ned. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv fanns det 

också stora ekonomiska besparingar till att ha företagsjourer. De 

samhällsekonomiska besparingarna beräknades ligga mellan 45 till 223 

miljoner kronor per år.112 Den stora skillnaden i beloppen berodde på om det 

uppskattades lågt eller högt om hur många arbetstillfällen som hade räddats 

genom projektet. Beloppen baseras på om tio eller femtio procent av 

arbetstillfällena har räddats genom projektet. 

 

4.2 SOU 2021:12 

I den svenska utredningen SOU 2021:12 hänvisas det till att utredningen 

inte enbart har haft till syfte att utreda om några åtgärder har behövts om 

 
108 Se Region Jönköping s. 2. 
109 Se SOU 2021:12 s. 205 f. 
110 Se SOU 2021:12 s. 206. 
111 Se SOU 2021:12 s. 204. 
112 Se SOU 2021:12 s. 206. 
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tidig varning i förhållande till direktivet. Utredningen har haft ett bredare 

syfte med att utreda vilka åtgärder i förhållande till tidig varning Sverige bör 

inrätta.113 I utredningen presenteras det att Sverige redan erbjuder en rad 

varningsmekanismer till gäldenärer och andra intressenter som direktivet 

hänvisar till. I SOU:n har förslaget givets att Tillväxtverket ska ansvara för 

implementeringen av ett svenskt system om tidig varning och detta 

motiveras genom att verket har stor erfarenhet av att ge 

företagsrådgivning.114 Då Tillväxtverket ska ha ansvaret enligt utredningen 

så resulterar den att det finns inget hinder för att andra privata aktörer 

samverkar med verket, både nationellt och regionalt. Det anser utredningen 

är lämpligt för ett system med relevant kunskap.115 

4.3 Remissvar på SOU 2021:12 

 

Till följd av den skrivna SOU om att undersöka implementeringen av 

direktiv (EU) 2019/1023 i svensk rätt, och vid framtagandet av direktivet, 

har en del remissvar inkommit. De remissvar som är av relevans för en 

implementering av ett system om tidig varning kommer här att behandlas 

och sammanfattas. 

 

4.3.1 Skatteverket 

 

Skatteverket mottog kommissionens direktivförslag och lämnade sitt 

remissvar under år 2017. Enligt Skatteverkets bedömning uppfyller Sverige 

redan vissa krav som är ställda om tidig varning.116 De kommenterar det 

som framgår i skäl 16 att bland annat skattemyndigheter ska kunna flagga 

för en negativ utveckling i ett tidigt skede. Skatteverket menar på att ett 

sådant system redan existerar i Sverige117 med att det finns ett system med 

 
113 Se Dir. 2019:60 s. 4. 
114 Se SOU 2021:12 s. 221 f. 
115 Se SOU 2021:12 s. 222. 
116 Se Skatteverket 2017-02-13. 
117 Ibid. 
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ett obligatoriskt överlämnade av statliga fordringar för indrivning. Detta 

sker i ett tidigt skede och riktar sig till företag och företagare som visar 

problem med att betala sina skatter och sociala avgifter. Utöver detta arbetar 

Skatteverket med ett eget borgenärsarbete som baserats på ett riskbaserat 

urvalssystem.118 Ur detta system identifieras gäldenärer med förfallna 

skatteskulder och avgiftsskulder och kontaktas. Även 

Kronofogdemyndigheten har ett system om att delge en ansökan om 

betalningsföreläggande och dessa betalningsanmärkningar registreras 

oftast119 av kreditupplysningsföretagen. När detta sker får företagen i 

praktiken en varning.120 

 

4.3.2 Tillväxtverket 

 

Tillväxtverket har varit den myndighet som haft tidigare projekt med 

företagsrådgivning för krisande företag. Företagsjourerna, har som tidigare 

nämnts, kommit till och lagts ned vid jämna mellanrum runt om i de olika 

regionerna i Sverige. I deras remissvar så konstaterar de att de ställer sig 

positiva till en permanent inrättning av nationell rådgivning till dessa 

företag i insolvens.121 De poängterar att vid en permanent inrättning skulle 

det vara lättare för myndigheten att kunna skala upp eller ner verksamheten 

efter behov på ett effektivt sätt.122 Tillväxtverket har i ljuset av den senare 

tidens pandemi föreslagit att den mesta av rådgivningen ska ske via digitala 

möten, där längre resor inte blir nödvändiga, för att på så sätt kunna erbjuda 

dessa tjänster över hela landet.123 Digitala rådgivningsmöten skulle kunna 

kompletteras via telefon också om nödvändigt.  

 

Vidare instämmer myndigheten i att den bör ansvara för att funktionen om 

rådgivning verkställs. Däremot anser verket att de inte själva ska stå för 

 
118 Se Skatteverket 2017-02-13. 
119 Enskilda näringsidkare undantas. 
120 Se SOU 2021:12 s. 213. 
121 Se Tillväxtverket 2021-05-26, s. 1. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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rådgivningen utan att det bör kontrakteras ut via en offentlig upphandling.124 

Genom att ha ett sådant förfarande kan verket avvärja eventuella 

jävsituationer mellan myndigheten och de hjälpsökande i frågor som rör 

deras hantering av stöd för korttidsarbete.125 Tillväxtverket ska sedan 

säkerställa att rådgivningstjänsten som erbjuds via dem utvecklas.126 Det ska 

göras i samband med de involverade parterna på nationell och europeisk 

nivå. 

 

Vid en bedömning om det ska vara kostnadsfritt och till vilken grad det ska 

vara subventionerat har Tillväxtverket en del funderingar. SOU:ns förslag är 

att rådgivningen ska ske kostnadsfritt eller vara kraftigt subventionerat och 

verket håller delvis med.127 Verket har ett förslag om att företagen ska vara 

med och finansiera verksamheten, vilket hade kunnat ge ett incitament till 

de deltagande företagen och kan ge bättre resultat. Däremot gör de 

bedömningen att det kan vara en för stor kostnad för företag i ekonomiska 

bekymmer när det gäller en insats av den storlek de anser nödvändig.128 

Storleken på insatsen bedömer de oftast inte behöver vara längre än tio 

timmar, baserat på tidigare erfarenheter. Insatser som varar längre än det 

och som är kraftigt subventionerade och till och med kostnadsfria riskerar 

att påverka marknaden på ett negativt. Tillväxtverket poängterar att det är 

viktigt att denna rådgivning inte blir en konkurrent jämte andra 

marknadsaktörer.129  

 

Att ha en kostnadsfri rådgivning omkring tio timmar bedöms påverka 

marknaden marginellt, men om det rör sig om mer omfattande problem för 

företag, så bör de fortsätta att vända sig till andra marknadsmässiga 

aktörer.130 Alternativt att Tillväxtverkets subventionerade verksamhet avtar i 

en typ av kostnadstrappa.131 Tillväxtverket menar också, likt utredningen i 

 
124 Se Tillväxtverket 2021-05-26, s. 1 f. 
125 Se Tillväxtverket 2021-05-26, s. 2. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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SOU:n, att den subventionerade rådgivningen bör endast ges till de mindre 

företagen. De anser att större företag har bättre utarbetade processer att 

hantera ekonomiska bekymmer, samt att de har enklare att få tag på 

hjälpande resurser och den kompetens som behövs.132 Däremot tycker 

Tillväxtverket att hjälpen bör begränsas till företag med ett max 100 

anställda,133 istället för utrednings förslag på 249 anställda. Det framgår inte 

ur remissvaret varför verket har tyckt annorlunda jämfört med utredningen i 

denna fråga. 

 

Tillväxtverket delar utredningens slutsats om att information bör tillgodoses 

i digital form.134 Verket framhåller att de har tillhandahållit information på 

webbplatsen verksamt.se om de olika företagsjourerna sedan starten av 

coronapandemin. För övrigt anser verket att de kommer behöva en ökad 

tilldelning upp mot 12 miljoner kronor per år för att tillgodose dessa 

förslag.135 

 

4.3.3 Svenskt Näringsliv 

 

Svenskt Näringsliv är en organisation som företräder omkring 60 000 

företag i Sverige genom olika branschorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer.136 Företagen de representerar är av varierande 

storlek, allt från små och medelstora företag till stora. Svenskt Näringsliv 

har framfört i sitt remissvar att de inte har något emot att Tillväxtverket får 

ansvaret att samordna kostnadsfri rådgivning nationellt. De framhåller att 

den kostnadsfria rådgivningen bör vara muntlig och bör vara begränsad till 

endast några timmars rådgivning.137 Begränsningen är för att inte konkurrera 

med andra aktörer som arbetar med att ge rådgivning och stöd till företag. 

 
132 Se Tillväxtverket 2021-05-26, s. 2. 
133 Ibid. 
134 Se Tillväxtverket 2021-05-26, s. 3. 
135 Ibid. 
136 Se Svenskt Näringsliv 2021-05-26, s. 1. 
137 Se Svenskt Näringsliv 2021-05-26, s. 2. 
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Rådgivning bör också bara vara fokuserad på mindre företag.138 För övrigt 

är Svenskt Näringsliv positiva till ett system av tidig varning.139 

 

4.3.4 Småföretagarnas riksförbund 

 

Småföretagarnas riksförbund är en organisation som har till syfte att påverka 

politiska beslut för att det ska vara lönsamt och tryggt att driva företag som 

småföretagare.140 Förbundet har varit positiva till den hjälp som erbjuds från 

förslagen i utredningen, men de har också varit ifrågasättande i att större 

företag kan erbjudas hjälp i större utsträckning än tidigare. Detta kan ses ur 

detta citat från deras remissvar: 

 

“En småföretagare i kris befinner sig i underläge 

mot nästan allt i omvärlden, ett perspektiv som till 

rätt stor del saknas i denna utredning, möjligen 

beroende på att småföretagarintressen inte 

medverkat i utredningen.” - Småföretagarnas 

riksförbund141 

 

Förbundet menar också att utredningen har haft en mindre företagarvänlig 

inställning jämfört med vad direktivet har förespråkat.142 Till detta anser de 

att Tillväxtverket inte har varit tillräckliga i sin hantering av korttidsstöd 

under coronapandemin och därför anser de att de inte heller kan ha 

kompetens att hantera ett nationellt stöd för rådgivning,143 speciellt inte för 

småföretagare. Vidare anser de att utredningen inte specificerar vilken 

kompetens som kan behövas för uppdraget och om Tillväxtverket har denna. 

De är för övrigt positiva till andra system om tidig varning som finns i EU 

och framhåller att Sverige bör ta efter dessa. Men de tycker att det inte 

 
138 Se Svenskt Näringsliv 2021-05-26, s. 2. 
139 Ibid. 
140 Se Småföretagarnas riksförbund 2021-06-04, s. 1. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Se Småföretagarnas riksförbund 2021-06-04, s. 2. 
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borde vara en myndighet med ett “skamfilat rykte”,144 som enligt förbundet, 

Tillväxtverket har bland småföretagarna. De lyfter att utredningen anser att 

de krav som unionen har ställt upp kommer uppfyllas genom de förslag som 

utredningen ger, men pekar på att det fortfarande är få 

företagsrekonstruktioner som blir lyckade för mindre företag.145 Förbundets 

förslag är att utbilda fler redovisningskonsulter som kan hjälpa småföretag i 

stället.146 

 

Ur direktivet kan det utläsas att det måste tas i beaktning att mindre företag 

har mindre resurser till att skaffa sig den kompetens och hjälp som större 

företag har när de stöter på ekonomiska problem.147 Avsaknande av 

kompetens, samt som de har en större risk att likvideras än att genomgå en 

företagsrekonstruktion menar Småföretagarnas riksförbund att den svenska 

utredningen i SOU:n inte har tagits hänsyn till.148 Slutligen konstaterar de 

att den tillsynsavgift som tillkommer i normalfallet, runt 14 000 kronor inför 

en företagsrekonstruktion, gör att flertalet småföretagare väljer den enklare 

vägen av konkurs i stället och att utredningen inte har tagit hänsyn till 

detta.149 

 

4.3.5 Företagarna 

 

Företagarna är en organisation som företräder omkring 60 000 företag och 

arbetar för att det ska bli bättre företagsklimat i Sverige.150 I deras remissvar 

delar de många av de tidigare remissinstanserna oro över att små företag har 

en svårare situation att överleva en företagsrekonstruktion, än större företag. 

De menar att det är eftersträvansvärt att företagsrekonstruktioner ska bli 

 
144 Se Småföretagarnas riksförbund 2021-06-04, s. 2. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Se skäl 7 i direktiv (EU) 2019/1023. 
148 Se Småföretagarnas riksförbund 2021-06-04, s. 2. 
149 Ibid. 
150 Se Företagarna 2021-06-04, s. 1. 
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tillgängligt för företag i en större utsträckning.151 Företagarna anser att ett 

system om tidig varning och en nationell rådgivningstjänst kan hjälpa till för 

att det ska vara möjligt.152 De tycker att det är viktigt att denna tjänst erbjuds 

företag runt om i landet. Däremot delar de samma oro som Svenskt 

Näringsliv att det kan utgöra hot mot konkurrensen på marknaden för att ge 

företagsrådgivning,153 speciellt om den ges via en statlig myndighet. Det 

bästa enligt företagarna hade varit om en eller flera privata aktörer skulle 

utgöra den nationella rådgivningstjänsten. Företagarna menar att det skulle 

inte bara göra rådgivningen mer effektiv, ur en konkurrenssynvinkel, utan 

att intressekonflikter med staten skulle kunna undvikas.154 De sätter sig 

däremot inte emot att staten finansierar och reglerar dessa verksamheter 

genom lagstiftning och förordningar.155 

 

4.3.6 Rekonstruktör- och 
konkursförvaltarekollegiet i Sverige och 
institutionen för företagsrekonstruktion 

 

Rekonstruktör- och konkursförvaltarekollegiet i Sverige, REKON, delar 

utredningens slutsats om att de krav som direktiv (EU) 2019/1023 ställer på 

sina medlemsstater om tidig varning, uppfylls redan av Sverige.156 REKON 

har utöver det en positiv inställning till en nationell rådgivningstjänst som 

utredningen föreslår. De ställer sig också bakom förslaget att Tillväxtverket 

ska få i uppdrag att samordna detta system.157 Tjänsten ska rikta sig mot 

mikroföretag, små företag samt medelstora företag som har ekonomiska 

bekymmer eller är på väg mot dessa. REKON poängterar också att de 

system kring tidig varning som har varit framgångsrika, som de svenska 

företagsakuterna och det danska systemet Early Warning Denmark, har haft 

 
151 Se Företagarna 2021-06-04, s. 1. 
152 Se Företagarna 2021-06-04, s. 2. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Se REKON 2021-06-03, s. 1. 
157 Ibid. 
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utomstående hjälp i form av erfarna och oberoende rådgivare.158 De 

framhåller att majoriteten av den kompetens som kommer vara nödvändig 

för ett fungerande system om tidig varning finns i det privata näringslivet.159 

Tillväxtverket behöver således knyta denna kompetens till sig. De håller 

också med, likt andra, att en förutsättning för att en företagsrekonstruktion 

ska vara möjlig är att den inleds i tid.160 Institutet för företagsrekonstruktion 

menar, likt småföretagarnas riksförbund, att Tillväxtverket har brustit i sin 

hantering av korttidsstöd under coronapandemin.161 De lyfter i sitt remissvar 

att Tillväxtverket inte nödvändigtvis är den bäst lämpade instans att hantera 

ett nationellt system om tidig varning rent organisatoriskt.162 

 

4.3.7 Regionerna 

 

Region Jönköping lyfter fram i sitt remissvar att Tillväxtverket pilotprojekt 

lades ned i december år 2020,163 vilket har resulterat i att alla regioner inte 

har tillgång till företagsrådgivning. Jönköpings regionala företagsjour har 

funnits på plats sedan år 2009, på grund av den rådande lågkonjunkturen 

sedan finanskrisen, och har sedan dess arbetat regionalt och lokalt med 

kommunerna, men också med banker, revisionsbyråer och advokatbyråer.164 

På grund av att alla regioner inte har haft fungerande företagsjourer som har 

kunnat erbjuda hjälp för krisande företag har region Jönköping gått upp i 

kapacitet i samband med coronapandemin, med stöd av Tillväxtverket, till 

att erbjuda nationell rådgivning.165 Regionen stöttar utredningen, SOU 

2021:12, i dess förslag på inrättande av en permanent nationell 

rådgivningstjänst som ger mikroföretag, småföretag och medelstora företag 

som är på väg mot ekonomiska kriser hjälp.166 En förutsättning för att en 

 
158 Se REKON 2021-06-03, s. 1. 
159 Ibid. 
160 Se REKON 2021-06-03, s. 2. 
161 Se Institutet för företagsrekonstruktion 2021-06, s. 2. 
162 Ibid. 
163 Se Region Jönköping 2021-06-02, s. 2. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Se Region Jönköping 2021-06-02, s. 1. 
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nationell företagsjour ska vara framgångsrik är att den har tillgång till en 

hög kompetens menar regionen.167 Däremot tycker Region Jönköping att det 

finns en poäng med att ha regionala företagsjourer som kan tillgodose de 

regionala och lokala behoven.168 Den lokala kännedomen anser de är viktig. 

Ett samarbete mellan en nationell och regional rådgivningstjänst skulle vara 

väsentligt för att hitta ett mer effektivt system kring tidig varning i Sverige, 

menar regionen. Det som bör bli bättre är kommunikationen till företagen, 

för att se till att alla företag känner till den hjälp som finns att tillgå. Region 

Jönköping framhåller också att det är viktigt även om Tillväxtverket 

tillhandahåller nationell rådgivning, att oberoende aktörer är viktiga för att 

undvika jävsituationer i enskilda fall mellan krisande företag och 

Tillväxtverket.169 

 

Region Skåne är en annan region med en företagsakut som har inrättats 

under pandemin.170 Främst har de bistått med rådgivning om den nationella 

hjälp som erbjudits under pandemin.171 Under tiden har mer komplicerade 

frågor kommit till företagsakuten i regionen, där Tillväxtverket och de 

tjänster som funnits i Region Jönköping, har kunnat användas för att 

utveckla sin kompetens.172 Region Skåne lyfter också fram, likt andra 

remissinstanser och utredningen, att små företag har saknat möjligheterna att 

skaffa sig den kompetens som har varit nödvändig på grund av de höga 

kostnaderna. Regionen tror likt Region Jönköping att det kommer bidra till 

en mer effektiv hjälp om det finns en utbyggd nationell rådgivning 

tillsammans med en regional173.  

  

 
167 Se Region Jönköping 2021-06-02, s. 3. 
168 Ibid. 
169 Se Region Jönköping 2021-06-02, s. 4. 
170 Se Region Skåne 2021-04-16, s. 1. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 Se Region Skåne 2021-04-16, s. 2. 
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4.4 Arbetstagarrepresentanter och tidig 
varning för anställda 

 

Det är inte enbart företagarna som artikel 3 i direktivet har till syfte att 

säkerställa möjligheten till tidig varning. Arbetstagarrepresentanter ska 

också få samma relevanta information som gäldenärerna har angående 

verktygen för tidig varning och förfaranden som företagsrekonstruktion och 

skuldavskrivning.174 Samtidigt ger direktivet möjligheten för 

medlemsstaterna att ge stöd till arbetstagarrepresentanterna vid 

bedömningar av gäldenärens ekonomiska situation175. Detta stöd har 

behandlats i utredningen och där har de kommit fram till att det inte behövs 

något sådant stöd176. Enligt utredningen så rör det sig om ett förfarande där 

arbetstagarna kan ha rätten att ansöka om företagsrekonstruktion och någon 

sådan rätt har inte arbetstagarrepresentanterna i Sverige och det anses inte 

heller vara nödvändigt177.  

 
174 Se art. 3.3 i direktiv (EU) 2019/1023. 
175 Se art. 3.5 i direktiv (EU) 2019/1023. 
176 Se SOU 2021:12 s. 228. 
177 Ibid. 
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5 Direktivets krav och Sveriges 
nuvarnade system 

 

Under detta avsnitt kommer det hittills presenterade materialet att 

analyseras. Till en början presenteras de lärdomar som finns från de 

utländska systemen för att sedan reflekteras över vilka verktyg som är mest 

väsentliga för ett svenskt system. Det kommer mynna ut i slutsatser för att 

besvara frågeställningarna för uppsatsen. 

 

5.1 Sveriges uppfyllande av kraven i 
direktivet 

 

Ur utredning SOU 2021:12 och enligt ett flertal av remissvaren har det 

tydligt framgått att Sverige redan gör tillräckligt för att erbjuda företag i kris 

den hjälp som direktivet reglerar. Direktivet reglerar att medlemsstaten ska 

säkerställa att gäldenären har tillgång till minst ett verktyg för tidig varning. 

Ett krav, som jag instämmer med den svenska utredningen, har sedan 

tidigare uppfyllts i Sverige då Sverige har system där till exempel 

Skatteverket skickar varningar när skatteinbetalningar uteblir. Sverige 

erbjuder också rådgivningstjänster via företagsjourer och informationen om 

den aktuella hjälpen finns lättillgänglig på verksamt.se. 

 

I direktivet listas en del förslag på system, eller vad en medlemsstat bör ta i 

hänsyn vid designandet av sitt system. Det är tydligt att EU har förstått att 

olika rättssystem föreligger i de olika medlemsstaterna och att det har varit 

omöjligt att diktera i detalj hur ett system av tidig varning ska se ut i hela 

unionen. Förslagen har i stället varit deras lösning att förmedla vad som 

eventuellt kan finnas med i ett nationellt system. Ett av förslagen har varit 

att aktuell IT-teknik ska användas. Jag anser att den svenska utredningen 

inte har behandlat frågan om IT-teknik tillräckligt djupt. Det står i 
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direktivtexten att det inte är något som medlemsstaten behöver nyttja. Jag 

tycker att det hade varit intressant att se en djupare utredning i Sverige om 

vad den aktuella IT-tekniken kan användas till. Utredningen belyser ett fåtal 

tekniska lösningar som används i Sverige, som till exempel Skatteverket 

använder, men ett system där digitala formulär kan användas för att se 

vilken typ av hjälp som är nödvändig undersöks inte. 

 

5.2 Vilka verktyg ett svenskt system kan 
innehålla 

 

De system som för tillfället finns eller har funnits i Sverige har bestått av 

företagsakuter och företagsjourer runt om i landet. Dessa har erbjudit 

rådgivning till krisande företag. Utöver detta har Skatteverket haft system 

för att kunna varna gäldenärer som är i eller på väg mot kris när de inte 

betalar sina skatteskulder i tid. Även Kronofogdemyndigheten bedriver viss 

typ av verksamhet som kan ses som en tidig varning för gäldenärer. Det som 

står klart i utredningen är att detta redan är fullt tillräckligt för att uppfylla 

kraven i direktivet, men utredningen framhåller också att dess syfte även är 

att undersöka om Sverige kan gå längre vid implementeringen av direktivet. 

Flera remissinstanser delar uppfattningen att det är positivt att ett system om 

tidig varning är mer långtgående, än de krav som sätts upp i direktivet. För 

att se till vad ett sådant system kan innehålla i Sverige behöver vi analysera 

hur de utländska systemen om tidig varning har fungerat. 

 

5.2.1 Lärdomar från de utländska systemen 

 

Av de företag som danska Early Warning Denmark har givit hjälp till har 56 

procent av företagen klarat sig utan konkurs. I jämförelse är det endast 44 

procent har klarat sig undan konkurs bland de företag som inte har fått hjälp 

från Early Warning Denmark. Nederländska MKBDoorgaan.nl rapporterar 

att 94 procent av de företag de har gett rådgivning till har kunnat fortsätta 
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vara verksamma efter dess hjälp. Belgiska Dyzo menar att ungefär 40 

procent av de företag som vänder sig till Dyzo fortfarande har varit 

livskraftiga fyra år efter den initiala kontakten. Tyska Team U saknar 

relevant data över deras klienters överlevnadsstatistik. Kommissionens 

projekt Early Warning Europe visade att de företag som hade överlevt med 

hjälp av projektet hade en bättre omsättning än andra företag i liknande en 

situation under det första året och att skulderna till staten låg på omkring 20 

procent lägre. Redan till en början finns det vissa problem med att jämföra 

olika organisationer gällande deras framgångar. Det är endast Early 

Warning Denmark och Early Warning Europe som har någon jämförelse 

med andra företag som inte har varit i kontakt med deras system med tidig 

varning. Vilket av systemen som har presenterats i uppsatsen som har varit 

mest effektivt blir en omöjlig fråga att besvara. Det kan finnas flera olika 

orsaker bakom varför vissa länders organisationer har visat på bättre resultat 

än andras. Det kan röra sig om hur skuldsaneringssystem ser ut i de olika 

länderna eller ett skäl kan vara hur länge och väletablerat organisationen är i 

respektive land. Viktigt för reflektionerna i uppsatsen blir i stället att se till 

vad dessa system har haft gemensamt och se om det är något som särskiljer 

dem från de andra och kunna se till hur organisationernas mål har uppfyllts. 

 

5.2.1.1 Verktyg om tidig varning i utländska system 

 

Det alla har gemensamt är att alla har nationella rådgivningstjänster för 

företag i kris. Företagsrådgivning bör ses som nödvändigt och att den 

rådgivningstjänst Sverige erbjuder krisande företag ska vara i någon form 

rikstäckande. Att ha en nationell rådgivningstjänst har lett till minskade 

skulder till staten, oavsett om ett företag har klarat sig igenom en ekonomisk 

kris eller inte. 

 

Det som skiljer de olika organisationerna åt är vilken typ av hjälp, utöver 

den ekonomiska hjälpen, som erbjuds. Vad Early Warning Denmark har 

kunnat erbjuda mer än de flesta andra likvärdiga organisationer har kunnat, 

är hjälp utöver det rent ekonomiska. De har kunnat erbjuda psykologisk 
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rådgivning, och inte bara sett till den kompetens som är nödvändig vid 

redovisning eller hur ett förfarande kring företagsrekonstruktion rent 

praktiskt går till, något de andra organisationerna inte har tagit lika stor 

hänsyn till. Det har tydligt framgått från dessa organisationer och den 

svenska utredningen att det ofta rör sig om mindre företag som söker sig till 

dessa organisationer. Ett misslyckande med sin verksamhet som leder till en 

eventuell konkurs kan beröra den enskilde företagsledaren hårt. Detta är 

något som den mångåriga organisationen i Danmark har kunnat ta hänsyn 

till. Vad som inte framgår är hur pass effektiv resursen har varit för att 

hjälpa krisande företag. Säkerligen har det varit ett hjälpmedel för den 

enskilda företagaren att ta sig igenom något, som kan likställas med en 

livskris, att ens företag håller på att gå under. Småföretagarnas riksförbund 

vill kalla det för ett livsverk. Bortsett från det finns det inget som 

remissinstanserna eller de utländska systemen kan visa har lett till att fler 

företagare väljer att start upp nya företag. Jag anser att det blir en onödig 

resurs för ett svenskt system att behöva använda sig utav psykologer initialt. 

Dyzos arbete har inte inkluderat professionella psykologer och har i stället 

arbetat med att erbjuda seminarier för att utbilda företagare i hur de kan 

undvika kriser. Dyzo har kunnat visa på framgång i sitt arbetssätt med deras 

arbete med företagsrådgivning och preventiva åtgärder som seminarier, trots 

begränsad hjälp från advokater inom insolvensrätt. 

 

5.2.1.2 Ärendernas behandling 

 

Hur ett ärende inleds hos de olika organisationerna kan skilja sig åt. Alla 

organisationer har möjligheten för gäldenären att söka sig till 

organisationerna och få hjälp. Det som skiljer vissa av dessa organisationer 

åt är att de även kan tillåta andra intressenter att inleda kontakt med en 

organisation. MKBDoorgaan.nl är en organisation där ett ärende kan inledas 

genom att intressenter i form av banker, kommuner och skattemyndigheten 

tar kontakt med organisationen om ett krisande företag. Organisationen har 

onekligen varit framgångsrik, enligt sina egna siffror. Deras data har 

olyckligtvis inte jämförts med en kontrollgrupp. Deras resultat kan i stället 
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jämföras med andra organisationer. I en jämförelse med de andra 

organisationerna har MKBDoorgaan.nl visat på stor framgång. Även om 

den data som MKBDoorgaan.nl och övriga organisationer om tidig varning 

inte är till fullo jämförbara, tyder det på att det nederländska systemet 

betydande mer framgångsrikt i förhållande till sina mål. Det är troligt att en 

bidragande faktor till deras framgång är att ärenden kan upptäckas tidigare 

genom andra intressenter än enbart gäldenären själv. Genomgående under 

uppsatsen har alla parter och institutioner instämt med ju tidigare ett 

problem med en gäldenärs ekonomi kan upptäckas desto bättre. Vad som 

bör tas med i beaktning till MKBDoorgaan.nl stora procentuella framgång 

är att de har i förhållandevis till Danmark betydligt färre klienter per år. Det 

är givet desto färre företag en organisation hjälper ju större del av en 

organisations resurser kan riktas mot det enskilda ärendet. Den nederländska 

organisationen har också haft som mål att hjälpa småföretag enbart, vilket 

begränsar antalet klienter som kan söka hjälp. 

 

Proaktiva system som gör att ekonomiska problem kan upptäckas tidigare, 

likt att möjliggöra att andra intressenter kan ge varning till organisationen 

att ett företag är på väg mot kris, har haft förhållandevis lite fokus jämfört 

med de resurser som erbjuds vid rådgivningen. Team U har ett system med 

möjligheten till att upptäcka problem tidigare, än ett system med enbart 

företagsrådgivning. Den tyska organisationen, likt MKBDoorgaan.nl, 

erbjuder möjligheten för gäldenären att fylla i digitala formulär för att se 

vilken typ av hjälp som är bäst lämplig. Team U försöker att vara mer 

proaktiva i deras arbete för företag att upptäcka problem tidigare. I deras 

digitala formulär finns möjligheten för en företagare att besvara frågor om 

ens verksamhet, som sedan kan ge en indikation på om företagaren befinner 

sig i eller är på väg mot en ekonomisk kris. Jag tycker att Team U har ett 

system som underlättar att fler ekonomiska problem kan upptäckas tidigare. 

Det är ett lättillgängligt verktyg via internet där ingen övrig kontakt med 

organisationen behövs initialt. Småföretagarnas riksförbund beskrev att för 

flera företagare är ens företag ens livsverk och en ekonomisk kris kan ses 

som ett misslyckande. Behövs inte en initial kontakt med organisationen för 
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att få en indikation om att en ekonomisk kris är annalkande och även få 

hjälp med vilken typ av hjälp som är nödvändigt för det individuella fallet, 

tror jag att fler företagare skulle kunna upptäcka problem tidigare. 

Misslyckande kan ofta vara relaterat till skam och jag tror det blir ett enklare 

steg för en företagare i en sådan situation att söka denna typ av hjälp. 

 

5.2.1.3 Begreppet ”tidig” varning 

 

Bland de system som finns att studera kring tidig varning blir det tydligt att 

de påminner om varandra. De erbjuder rådgivning för krisande företag även 

om det skiljer sig åt i hur denna rådgivning ges. Vilka typer av roller de som 

arbetar med tidig varning har är också olika, om de är företagare själva eller 

är psykologiska rådgivare. Trots skillnader, som jag inte tycker alltid är så 

stora, så faller de under en kategori av organisationer som är en del av ett 

system kring tidig varning. Allt verktyg de använder är exempel som listas i 

artikel 3.2 i direktivet. Vad som skulle kunna ifrågasättas är dock begreppet 

“tidig” varning. Under arbetets gång med uppsatsen har det varit lite 

tveksamt om de utländska organisationerna arbetar med just ”tidig” varning. 

Rådgivningen de har gett har med största sannolikt varit kompetent och med 

ännu större sannolikhet har den gjort skillnad för en hel del företagare. De 

har räddat flertalet företag från företagsrekonstruktioner och konkurser och 

hjälpt företagare att minska sina skulder markant. Efter att studerat 

utländska system och den svenska utredningen i SOU 2021:12, anser jag att 

det står det klart att det huvudsakliga fokuset inte har varit att upptäcka 

problem så tidigt som möjligt. Fokuset har legat på den hjälp som ska 

erbjudas efter problem har upptäckts. De proaktiva åtgärderna som finns i 

utländska system är få och har listats ovan. Ofta när en organisation har 

använts sig av proaktiva varningsmekanismer så har de endast använt sig av 

ett verktyg för det. Begreppet tidig varning anser jag är delvis missvisande. 

Vad som faller under begreppet är betydligt mer än att enbart varna 

företagare. Att rådgivning ges till krisande företag tycker jag är nödvändigt 

för att kunna lösa ekonomiska problem. Det som missas i de system som har 

studerats, till största del, har varit att ge förutsättningar för företagen att 



 49 

upptäcka problem. Skäl 22 i direktivet där ju tidigare problem upptäcks 

desto bättre har flera remissinstanser varit positiva till, ändå saknas det 

många åtgärder för att det ska upptäckas i tid. I Nederländerna finns ett 

system där skattemyndigheten upptäcker sena inbetalningar och samarbetar 

med MKBDoorgaan.nl som sedan kan erbjuda företagsrådgivning. 

Nederländerna är inte ensamma om ett system där en skattemyndighet kan 

upptäcka problem och ge varningar till företag. Vad nederländska systemet 

har är en direkt koppling till den hjälp som sedan finns att få. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att arbetet med att upptäcka 

ekonomiska problem inte har varit välutvecklade i de utländska systemen, 

förutom vid ett par tillfällen. 

 

5.2.1.4 Finansieringen av systemen 

 

Finansieringen av organisationer skiljer sig till en viss grad mellan 

organisationerna. Early Warning Denmark, MKBDoorgaan.nl och Dyzo får 

alla bidrag från staten även om deras rådgivning är oberoende från den. Det 

är endast Team U bland dessa fyra organisationer som inte får bidrag från 

den inhemska staten, i detta fall Tyskland. Utöver statlig finansiering kan 

vissa av organisationerna motta finansiering genom donationer från 

stiftelser eller intäkter genom att arrangera seminarier. 

 

5.2.1.5 Övriga mål hos organisationerna 

 

Slutligen har de olika organisationerna olika mål gällande vilka de ska 

försöka erbjuda hjälp. Utöver den gemensamma nämnaren att alla erbjuder 

rådgivning till företag i kris så har vissa av organisationerna också som mål 

att hjälpa företagare som har gått igenom en konkurs, att starta upp nya 

företag. Detta mål är något som organisationerna inte har kunnat visa någon 

nämnvärd effekt på. De har inte heller kunnat visa att det är något som är av 

större vikt att åstadkomma. Vad den samhällsekonomiska vinningen av att 

hjälpa dessa företagare att starta upp nya företag är inte utrett av de 

utländska organisationerna. Den hjälp som kan erbjudas genom en nationell 
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rådgivningstjänst tror jag kan bidra till att företagare som vill starta upp nya 

företag inte gör om samma misstag som tidigare. På så sätt skulle 

företagsrådgivning kunna likställas med ett verktyg att upptäcka problem 

tidigt. I ett fall där ett företag har tvingats till avveckling är det uppenbart att 

det är för sent att rädda det företaget, men att om problemen som fanns med 

företaget kan förklaras för en företagare, finns det en preventivt funktion. 

Funktionen av det anser jag kan fungera som en tidig varning i bemärkelsen 

att företagaren har fått en varning om potentiella problem som kan 

uppkomma. 

 

5.2.2 System som kan fungera i Sverige 

 

I detta avsnitt kommer de aspekter från de utländska organisationerna att 

appliceras i förhållande till vad ett svenskt system kan ta lärdom av vid en 

implementering. 

 

5.2.2.1 Den samordnande organisationen 

 

Den första frågan som ska besvaras är vem som bör vara ansvarig för det. 

De utländska organisationerna är i huvudsak ideella organisationer som inte 

är styrda av medlemsstaten. En majoritet av remissinstanserna instämmer 

med SOU 2021:12 att det borde vara Tillväxtverket som ska bära ansvaret 

för de system om tidig varning som föreslås. Det är endast Småföretagarnas 

riksförbund och REKON som uttryckt åsikter om att Tillväxtverket inte är 

lämpligt för uppdraget. Andra remissinstanser har lyft vissa oroande åsikter 

om att Tillväxtverket kanske inte ensamt kan inneha den kunskap och 

kompetens som behövs för uppdraget. Vad de utländska organisationerna 

har visat anser jag är att privata aktörer besitter kompetens som är 

nödvändig. Det stärks också från att Tillväxtverket anser att de inte 

ensamma besitter den kompetens som är nödvändig. Fördelaktigt skulle vara 

att privata aktörer används i ett svenskt system om tidig varning. En fördel 

utöver den kompetens som kan användas är att genom att använda privata 
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aktörerna kan jävssituationer undvikas, något som Tillväxtverket menar är 

så de vill utforma systemet. Genom den kritik som framförts av bland annat 

Småföretagarnas riksförbund och REKON är om Tillväxtverkets 

organisatoriska förmågan, att ensamt driva system om tidig varning i 

Sverige. Privata aktörer kan bistå med hjälp om de bär ansvaret för 

företagsrådgivningen. Jag anser att det är viktigt att systemet kan utvärderas 

och utvecklas. Utredningens förslag är att Tillväxtverket ska bära ansvaret 

för systemet ger en möjlighet för att en sådan granskning kan ske effektivt. 

Av remissinstanserna är det endast Småföretagarnas riksförbund som starkt 

motsätter sig att Tillväxtverket ska ha något med systemet att göra. Jag 

anser att det är bra att en del av ett svenskt system kan innehålla en instans 

som utvärderar det arbete som görs. Tillväxtverket besitter inte, vilket jag 

håller med om, den kompetensen för att driva systemet ensamt, men anses 

vara kompetenta i att samordna ett system. Småföretagarnas riksförbunds 

motsättande åsikt grundar sig i att Tillväxtverket inte har kunnat tillgodose 

de behov som har funnits i deras hantering om korttidsstöd. Jag anser inte 

att det utgör en anledning till att anse Tillväxtverket inte ska vara lämplig 

samordnare. Inga andra remissinstanser har inkommit med svar som ska 

tyda på att verket inte kan uppfylla den roll utredningen föreslår verket ska 

ha. 

 

Utöver att ha en samordnande organisation av ett nationellt system är att 

verket kan ha ett övergripande ansvar att utvärdera systemet och kvaliteten 

av rådgivningen. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att det nationella 

system som kommer inrättas är relativt nytt och erfarenheten är inte lika 

utbredd som i till exempelvis Danmark. Danmark har inte utvärderande 

verktyg likt det som föreslås i den svenska utredningen. De har visat på 

framgång ändå och varit förebilder för bland annat EU:s projekt om tidig 

varning. Jag anser ändå, likt den svenska utredningen, att det finns fördelar 

med att ha Tillväxtverket som kan utvärdera vad som är effektivt i ett 

svenskt system. Sverige saknar erfarenhet i vissa områden av ett sådant 

system som förespråkas i utredningen och utvärderande instanser är 

nödvändiga. 
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5.2.2.2 Ett nationellt system med regionala inslag 

 

Historiskt sett har ett regionalt system varit utbrett i det svenska systemet 

om tidig varning. Remissinstanserna har varit positiva till att ett permanent 

nationellt system ska inrättas. Utifrån dessa premisser torde det vara 

självklart att ett nationellt system ska implementeras där företag från hela 

landet kan ta del av den hjälp som erbjuds. Utredningen som har gjorts i 

Sverige visar på att det finns erfarenhet i vissa regioner att det inte behövs. 

Vissa regioner som har haft företagsjourer menar också att de inte alltid ha 

kunnat inneha den kompetens som har varit nödvändig. Vissa regioner har 

visat sig framgångsrika genom att ha kunnat ha lokal och regional kontakt 

med banker, företagsorganisationer och andra intressenter för att bättre 

förstå vilka typer av problem som uppstår lokalt och regionalt. En 

kompetens som är fördelaktig att ha och kan fungera som ett komplement 

till ett rikstäckande system. Jag anser företagsjourerna i Sverige besitter 

kompetens och erfarenheter från deras tidigare arbete. Deras erfarenheter 

behöver inte gå förlorade för att ett mer nationellt system inrättas. Alla 

regioner i landet har företag som alla kan riskera att få ekonomiska 

bekymmer. Jag anser det är viktigt att systemet tar hänsyn till det. 

Tillväxtverket anser jag ska säkerställa att den hjälpen finns tillgänglig som 

kan behövas. Verket kan däremot göra en bedömning om det behövs 

regionala företagsjourer i varje region för att uppnå att kvalitativ hjälp 

erbjuds. Regionala företagsjourer som besitter den kompetens som är 

efterfrågad anser jag fyller en funktion i ett svenskt system och är ett viktigt 

komplement till det annars nationella systemet. Vissa regioner, som Region 

Skåne, har uttryckt att de inte alltid har besuttit den nödvändiga 

kompetensen och har därför sökt hjälp hos andra som Region Jönköping. 

Finns det flera aktörer som regionala företagsjourer så bidrar det till 

kompetensutvecklingen där de olika aktörerna kan dra lärdomar från 

varandra.  

 

Kontigos rapport om Tillväxtverkets pilotprojekt visade att ett permanent 

inrättande av företagsjourerna är önskvärt. Det är givetvis förståeligt att en 
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mer permanent situation är efterfrågad i stället för att företagsjourerna ska 

startas upp och sedan läggas ned igen. Behovet för dessa företagsjourer är 

därför viktigt att utvärdera av Tillväxtverket vid deras upprättande så att de 

inte ska komma och försvinna vid jämna mellanrum.  

 

Sammanfattningsvis är ett rikstäckande nationellt system nödvändigt som 

kärna för verksamheten i Sverige, men kan med fördel stärkas av regional 

kompetens vid behov. En ensam samordnande myndighet som 

Tillväxtverket kan inte ensamt bidra med den kompetens som är nödvändig. 

Samtidigt finns det regioner som har uttryckt att regionala företagsjourer 

inte är nödvändiga i deras regioner. Det system som ska upprättas i Sverige 

bör erbjudas över hela landet, då krisande företag kan förekomma i alla 

regioner. Lämpligt är att Tillväxtverket får i uppdrag att säkerställa att denna 

hjälp finns att tillgå i hela landet. Vad den regionala kompetensen kan ge är, 

som tidigare nämnt, bättre förståelse för hur näringslivet ser ut i en specifik 

region. Hjälpen kan bli mer anpassad för företagen i regionen och jag anser 

det bidrar till ett bättre system i Sverige nationellt. 

 

5.2.2.3 Vem som bör få hjälp och hur mycket 

 

EU:s direktiv (EU) 2019/1023 uttrycker i artikel 3.4 och i skäl 7 att 

mikroföretag, små och medelstora företag behöver det tas särskild hänsyn 

till. Det gäller både vid rådgivning och med hur lättillgänglig informationen 

är. Den svenska utredningen har vid ett flertal tillfällen styrkt företagens 

behov, men resulterar i att det finns inget hinder för att den rådgivande 

verksamheten kan erbjudas till andra företag i kris. Småföretagarnas 

riksförbund anser däremot att det inte är nödvändigt att ge denna rådgivning 

till andra företag och menar till och med att det är en icke önskvärd 

överimplementering av direktivet. Särställningen som en småföretagare har 

skulle bara förstärkas ytterligare om utredningens förslag blev verklighet 

och skulle vara skadligt för småföretagare enligt förbundet. En uppfattning 

som baserats på att de anser att direktivet inte uttryckligen sagt att alla 

företag ska få denna hjälp. Jag håller med om att småföretagare har andra 
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utmaningar än vad större företag står inför. De har färre resurser att kunna 

bekämpa en ekonomisk kris och saknar i regel den kompetens större företag 

besitter eller kan använda sig av. Hjälpen som erbjuds företag i Sverige bör 

därför ha ett extra fokus på mikroföretag, små och medelstora företag och 

fokusera på att hjälp kommer till dem så fort som möjligt, vilket REKON 

också poängterar. Jag anser inte att det finns ett hinder för att detta kan bli 

verklighet samtidigt som hjälp kan erbjudas alla företag i kris. 

 

Vad som eventuellt kan få negativa konsekvenser är om kostnadsfri 

rådgivning ges under en lång tid för alla typer av företag. Ur denna aspekt 

bör det vara rimligt att anta att större företag med i regel bättre ekonomiska 

förutsättningar inte behöver lika stora resurser som till exempel småföretag. 

Svenskt Näringsliv och Företagarna lyfter båda fram att den kostnadsfria 

rådgivningen ska vara under en begränsad tid, om några timmar. Utländska 

system har erbjudit hjälp i snitt åtta till femton timmar per ärende, vilket har 

tytt på att ha varit tillräckligt för att hjälpa en majoritet av företagen i kris 

som får rådgivningen. Vid en längre tid av hjälp menar Svenskt Näringsliv 

att kostnadsfri rådgivning kan leda till en snedvridning av konkurrensen på 

marknaden, något Företagarna också har varit oroliga för när en statlig 

myndighet erbjuder kostnadsfri rådgivning. Jag anser att de två 

remissinstanserna har rätt i sin bedömning att det kan leda till negativa 

konsekvenser för marknaden. Det finns organisationer och företag som 

arbetar med att sälja tjänster om företagsrådgivning. För att inte förstöra 

marknaden för rådgivningsföretag kan den kostnadsfria rådgivningen som 

erbjuds vara tidsbegränsad.  

 

Ett förslag av intresse från Tillväxtverket är att det inte nödvändigtvis måste 

röra sig om kostnadsfri rådgivning. Subventionerad rådgivning skulle vara 

möjligt som avtar successivt likt en kostnadstrappa. Vid detta förslag hade 

det varit rimligt att rådgivningen är helt subventionerad vid en början av 

rådgivningen och att den sedan avtar under tid. De utländska 

organisationerna uppger inga skäl om hur en långvarig rådgivning kan 

påverka marknaden. Möjligtvis finns det en indikation från de utländska 
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organisationerna, med framförallt MKBDoorgaan.nl att ha fokus på mindre 

företag leder till positiva resultat i överlevnadsstatistiken för företag. Jag 

anser att en kostandstrappa som föreslås i av Tillväxtverket, som kan vara 

baserad dels på den omfattning hjälpen har och till vilken typ av företag 

rådgivningen ges till, är ett bra instrument att använda för att se till att 

småföretag får den hjälp de behöver, samt att erbjuda större företag hjälp 

utan bidra med nämnvärda konsekvenser för den fria marknaden. Syftet med 

ett system om tidig varning ska vara att hjälpa företag i kris. När företag är i 

en sådan position att de kan börja finansiera sin egen rådgivning bör det 

statligt finansierade systemet påverka marknaden så lite som möjligt, likt 

Svensk Näringslivs inställning. Rådgivningen bör vara kostnadsfri och bör 

vara begränsad i tid. 

 

Jag anser det ska kontinuerligt granskas vid alla ärenden hur länge hjälp 

behövs ges, så att inte systemets resurser läggs på företag som inte är i 

behov utav den. Vid bedömningen är det rimligt att också ta hänsyn till när 

större företag kan återfå sin förmåga att söka hjälp hos kommersiella 

aktörer. Jag anser, i och med att Tillväxtverket har föreslagits ha en 

samordnande funktion, att de ska bära ansvaret för att granska hur mycket 

kostnadsfri och subventionerad hjälp olika företag bör ha. Sammantaget kan 

det inte anses föreligga någon skada för mikroföretag, små och medelstora 

företag att alla företag i kris kan erbjudas kostnadsfri rådgivning. Extra 

hänsyn ska tas till vilket typ av företag det rör sig om vid en bedömning om 

hur mycket hjälp som ska erbjudas kostnadsfritt. 

 

5.2.2.4 Intressenten arbetstagare och dess roll om 
tidig varning 

 

En speciell intressent som tas upp i direktivet är arbetstagare. Många av de 

utländska organisationerna har inte bara som mål att rädda krisande företag, 

utan också att rädda arbetstillfällen som företagen ger. Ingen av 

organisationerna har kunnat visa på att de har arbetat med arbetstagare eller 

arbetstagarrepresentanter i någon vidare utsträckning. Direktivet stadgar i 
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artikel 3.3 att medlemsstaterna ska säkerställa att inte bara gäldenärerna, 

utan också arbetstagarrepresentanter har tillgång till relevant och aktuell 

information angående de verktyg som finns om tidig varning. Skulle det 

som SOU 2021:12 har kommit fram till att bli verklighet, med att 

informationen blir tillgänglig på bland annat webbplatsen verksamt.se, bör 

det rimligtvis anses vara tillräckligt även för arbetstagarrepresentanterna. 

Arbetstagarna och dess representanter kommer ha samma möjligheter att få 

tillgång till relevant och aktuell information som gäldenärerna har. 

 

I artikel 3.5 i direktivet framkommer det att medlemsstaterna får ge stöd till 

arbetstagarrepresentanterna när de ska redogöra för en gäldenärs 

ekonomiska situation. Det är således inget krav på att detta ges enligt 

direktivet. Däremot vad som framgår av skäl 23 till direktivet är att det bör 

finnas stöd till arbetstagarrepresentanter vid deras bedömning av en 

gäldenärs situation och denna hjälp kan vara till nytta utanför den situation 

som utredningen lyfter. Ser vi till skäl 22 till direktivet att desto tidigare 

ekonomiska problem kan uppmärksammas, ju större möjligheter har en 

gäldenär att undvika insolvens, så bör arbetstagarna vara en viktig intressent 

som möjliggör detta. Arbetstagarna, speciellt i mikro-, småföretag och 

medelstora företag, kan påverkas hårt om företaget de arbetar på stöter på 

ekonomiska bekymmer. Har de anledning att tro att verksamheten har 

brister bör de få ha samma möjligheter som andra intressenter och 

borgenärer att kunna varna Tillväxtverket. En arbetstagare kan också sakna 

relevant kunskap och kompetens för att kunna avgöra om företaget hen 

arbetar för är på väg mot en ekonomisk kris eller inte och skulle då kunna 

bli erbjuden ett sådant stöd från Tillväxtverket. Förslagsvis sker detta inte 

via telefon eller annan liknande tidskrävande kommunikationsväg 

inledningsvis, utan kan ske via Tillväxtverkets hemsida. Hemsidan skulle 

kunna erbjuda lättillgänglig och specifik information för arbetstagare och 

dess representanter. Informationen ska vara relevant till de problem och 

observationer en arbetstagare kan uppleva i verksamheten och vad dessa kan 

vara tecken för. Skulle en arbetstagare uppleva att dessa problem bör 

rapporteras vidare bör således myndigheten vara behjälplig med vad som är 
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relevant för en arbetstagare att informera Tillväxtverket om. I detta fall finns 

det goda skäl till att vi bör ge stöd till arbetstagare om deras bedömning om 

en gäldenärs situation. 

 

5.2.2.5 Systemets innehåll 

 

Vad ett system av tidig varning bör inbegripa i Sverige och vilken typ av 

hjälp som ska erbjudas finns det tydliga förslag i EU:s direktiv (EU) 

2019/1023 och idéer från de utländska systemen. Direktivet säger i artikel 

3.1 att medlemsstaten ska använda sig av ett eller flera tydliga och 

transparenta verktyg. I artikel 3.2 ger direktivet förslag till vad verktygen 

kan bestå av. För det första kan det vara en varningsmekanism där 

gäldenären kan få bli varnad när den inte har gjort vissa typer av 

betalningar. I Sverige finns ett sådant system redan genom att Skatteverket 

kan skicka varningar när skatteinbetalningar missas eller inbetalningar av 

sociala avgifter. I och med att staten nästintill alltid har fordringar på 

gäldenären när de befinner sig i den typen av kriser uppsatsen behandlar, 

bör det ses som absolut nödvändigt att ett varningssystem finns kvar. 

Systemet kan behövas utvecklas i form av att Skatteverket inte bara varnar 

gäldenären, utan också kan skicka vidare en varning till Tillväxtverket om 

att en potentiell gäldenär behöver hjälp. MKBDoorgaan.nl har använt sig av 

detta system och baserat på deras egen statistik har det visat sig 

framgångsrikt och något Sverige borde ta efter för ett mer effektivt system. 

 

Det andra förslaget direktivet ger är att medlemsstaten använder sig av 

rådgivningstjänster, oavsett om det är offentligt eller privat. Denna typ av 

tjänst har sedan tidigare behandlats i uppsatsen och kan bara styrkas till att 

vara ett avgörande verktyg för ett fungerande system i Sverige. Ett tredje 

verktyg som direktivet föreslår är skapa incitament för tredje part med 

relevant information om gäldenären ska uppmärksamma densamma om 

negativa utvecklingar. Förslag som direktivet ger på vilka dessa tredje parter 

skulle kunna vara är redovisningskonsulter, skatte- och 

socialförsäkringsmyndigheter. Det är svårt att avgöra vad som skulle kunna 
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vara ett effektivt incitament för dessa parter att aktiv upplysa en gäldenär 

om en eventuell negativ utveckling utöver det som ter sig självklart. Skatte- 

och socialförsäkringsmyndigheter besitter rimligtvis relevant information 

om gäldenärer i ekonomiska kriser, men de är också borgenärer i en 

majoritet av dessa fall. I och med att de är borgenärer finns redan ett 

incitament i att de vill realisera den fordringen de har på gäldenären. 

Ytterligare incitament kan eventuellt skapas men torde ha minimal effekt då 

det redan finns starka naturliga incitament. Gällande redovisningskonsulter 

finns det nödvändigtvis inte lika starka incitament. En redovisningskonsult 

som används skaffar sig ofta en bra bild över hur verksamheten ser ut och 

delar med sig i sin rapport om eventuella varningar. Vad som kan behövas 

utvecklas här är att redovisningskonsulterna, när de upptäcker dessa brister i 

verksamheter, ska vara tvungna att rapportera vidare till Tillväxtverket. Det 

behövs göras en bedömning om hur omfattande bristen är men genom att 

göra redovisningskonsulter eller revisorer skyldiga att rapportera till 

Tillväxtverket kan ärenden upptäckas tidigare och företag med en negativ 

utveckling kan få större möjlighet till att räddas. 

 

För övrigt så finns fördelar med ett återinförande av revisionsplikten för 

mindre aktiebolag. Detta är inte enbart på grund av den brottsliga aspekten, 

som anges som det främsta argumentet för det, men också för att kunna 

bättre hjälpa mindre företag att upptäcka problem. Första meningen ur 5 § 

RL lyder: ”Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring 

samt företagsledningens förvaltning”. Ur detta kan det utläsas att revisorn 

får en stor inblick i hur verksamheten ser ut. Jag anser att Sverige borde 

återinföra revisionsplikt för mindre aktiebolag för att bättre kunna upptäcka 

och erbjuda hjälp till dessa företag och kunna upptäcka problem i tid. 

 

Andra stycket i artikel 3.1 i direktivet rekommenderas användningen av 

moderna IT-teknik. Detta gäller dels för den kommunikation som behövs för 

att förmedla den hjälp som finns att tillgå och för. Tillväxtverkets förslag är 

att den IT-teknik som har vuxit fram i spåren av coronapandemin ska 

användas fortsättningsvis för att kunna arrangera digitala möten. På detta 
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sätt kan rådgivning ges över hela landet utan att långa resor behöver göras. 

Jag anser det blir även mindre problematiskt för de regioner som saknar 

regionala företagsjourer att kunna få hjälp då den finns att få tag på digitalt. 

Varningsmekanismer som Skatteverkets varningar när inbetalningar till 

myndigheten är försenade sker redan digitalt och kan rimligtvis fortfarande 

ske digitalt. För övrigt berör inte SOU 2021:12 mycket om vilken typ av IT-

teknik som skulle kunna användas.  

 

De utländska systemen använder sig av formulär där en företagare kan fylla 

i för att få svar på vilken typ av hjälp som är bäst lämpad för företaget. 

Andra formulär som har använts utomlands är de som kan ge indikationer 

på om det finns en negativ utveckling inom företaget innan en kris har 

utbrutit. Jag anser att det framförallt är det sistnämnda som skulle vara ett 

gott bidragande verktyg till att hitta problem tidigt. Frågan är hur 

välfungerande dessa system är. De utländska systemen och dess 

organisationer verkar inte kunna påvisa att dessa har varit bakomliggande 

någon vidare framgång. Jag anser ändå att det finns mening med att Sverige 

använder sig av sådana lösningar för att bidra med att ekonomiska problem 

kan upptäckas tidigare. 

 

Det är i artikel 3.4 i direktivet som kan mest dra nytta av modern IT-teknik. 

Här förespråkas det att information ska vara lättillgängligt och tydligt. 

Förslagsvis görs detta via internet där det kan bli tillgängligt för en 

överväldigande majoritet av företagare. Den svenska utredningen föreslår att 

webbplatsen verksamt.se kan hushålla denna information. Rimligtvis bör 

denna webbplats vara den bäst lämpade i dagsläget då annan hjälp har 

sammanställts där under coronapandemin för företag. Tillväxtverket bör 

också som samordnande myndighet tillhandahålla relevant information på 

sin egen hemsida. Direktivet framhäver också att information bör vara 

användarvänlig för mikroföretag, små och medelstora företag, vilket 

Tillväxtverket borde tillgodose. Informationen bör vara lätt att navigera för 

att hitta den hjälp som är mest relevant för företagarens problem. Detta kan 

göras genom ett kortare formulär som guidar en företagare vidare om den är 
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osäker på vilken typ av hjälp som är bäst lämpad, likt det formulär 

MKBDoorgaan.nl använder sig utav. 

 

Aktuell IT-teknik bör användas till är att upprätta system där olika 

intressenter kan rapportera in relevant information om gäldenärers situation 

till Tillväxtverket. Intressenter som Skatteverket, redovisningskonsulter, 

banker, kommuner och övriga borgenärer ska på ett smidigt sätt kunna varna 

i ett tidigt skede om en negativ trend. Det är tydligt att desto tidigare ett 

problem kan upptäckas ju bättre och desto större chans är det att ett företag 

kan få hjälp och undvika företagsrekonstruktion och konkurser. För att 

system ska kunna vara så effektivt som möjligt kommer intressenter som 

nämns ovan spela en avgörande roll. Utländska organisationer har påvisat 

goda resultat när det inte enbart är den enskilde gäldenären som kan starta 

ett ärende. Ett svenskt system om tidig varning bör därför ta efter ett sådant 

system. 

 

Slutligen bör ett svenskt system innehålla en förebyggande aspekt i form av 

utbildning för företagare. Ett system som innehåller seminarier, likt Dyzos, 

för att erbjuda bättre förståelse för företagare, framförallt för mindre företag. 

Detta kan göra att flera rekonstruktioner ock konkurser kan undvikas och 

Tillväxtverket bör få i uppdrag och också undersöka möjligheterna för 

sådana åtgärder. I Sverige har vi Skatteverket som kan upptäcka sena 

inbetalningar av skatt och sociala avgifter. Vad Tillväxtverket behöver göra, 

om de får uppdraget att ansvara för det svenska nationella systemet, 

tillsammans med vidare forskning är att undersöka vidare vad som kan 

göras för att hitta ekonomiska problem tidigare. Skäl 22 från direktiv (EU) 

2019/1023 om att desto tidigare problem kan upptäckas ju bättre möjligheter 

finns det för att förebygga konkurser och möjliggöra att fler 

företagsrekonstruktioner kan bli framgångsrika är något av intresse att 

studera vidare. Skäl 22 i direktivet blir återigen det centrala som måste tas 

hänsyn till att ju tidigare problemen kan upptäckas desto bättre och en 

förebyggande åtgärd som denna kan med fördel uppnå det syftet. 
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6 Slutsatser och avlsutande 
reflektioner 

Under detta avsnitt kommer mina slutsatser att presenteras. Efter mina 

sammanfattande slutsatser av det uppsatsen har resulterat i kommer en 

efterföljande reflektion om vad som EU och medlemsstaterna kan behöva ta 

hänsyn till framöver. 

 

6.1 Slutsatser 

Ett system om tidig varning som direktiv (EU) 2019/1023 reglerar i artikel 3 

är något Sverige som medlemsstat redan har ett flertal aktuella verktyg för. 

Den svenska utredningen i SOU 2021:12 resulterar i en slutsats jag delar att 

Sverige redan uppfyller de krav som föreskrivs i direktivet. Samtidigt är det 

tydligt att Sverige inte har varit i framkant inom unionen gällande hur ett 

system av tidig varning kan se ut. Utredningen har lagt fram en rad olika 

förslag på hur ett permanent system kan se ut och en majoritet av dessa har 

mottagits positivt berörda aktörer. 

 

Sverige borde utse Tillväxtverket som en samordnande myndighet för ett 

rikstäckande och permanent system om tidig varning. Myndigheten bör 

därefter säkerställa att den kompetens som är nödvändig införskaffas, främst 

från privata aktörer. Tillväxtverket ska till största möjliga mån endast arbeta 

med det organisatoriska och utvecklingen av ett system om tidig varning. 

Kompetensen finns främst bland privata aktörer, bland till exempel 

redovisningskonsulter. Genom användandet av privata aktörer minimeras 

risken för jävssituationer med myndigheten. Organisatoriskt ska systemet 

vara nationellt, men lokala och regionala företagsjourer kan användas för att 

skaffa sig bredare kompetens. 

 

Verktygen av störst betydelse för ett välfungerande system ska, utöver 

erbjuda kvalitativ företagsrådgivning, fokusera på att upptäcka ekonomiska 
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bekymmer tidigt. Skatteverket upptäcker uteblivna skatteinbetalningar och 

inbetalningar av sociala avgifter och myndighetens varning kommer vara 

avgörande och bör meddelas Tillväxtverket. Staten är nästintill alltid en 

fordringsägare när företagare hamnar i ekonomiska kriser. System behöver 

också innehålla lättillgängliga verktyg för övriga intressenter som banker, 

redovisningskonsulter och arbetstagarrepresentanter att kunna varna om 

negativa ekonomiska trender hos gäldenärer till Tillväxtverket. Slutligen 

rekommenderas det också att ett nationellt system innehåller lättillgängliga 

verktyg för företagare att kunna ta hjälp utav för att upptäcka potentiella 

ekonomiska problem. Desto fler åtgärder och verktyg som inrättas för att 

upptäcka ekonomiska bekymmer så tidigt som möjligt, ju bättre möjligheter 

finns det för att förebygga konkurser och att förebygga eller underlätta 

företagsrekonstruktioner. 

 

Sveriges system om tidig varning bör gå längre än vad direktivet 

föreskriver. Det kommer resultera i stora samhällsekonomiska besparingar 

genom att fler företag kan räddas och således även arbetstillfällen och 

skulder kan minimeras. Ett mer effektivt system är eftersträvansvärt och 

efterfrågas av nästan samtliga involverade parter då det upplevs att det 

nuvarande systemet inte är tillräckligt. Nationell permanent rådgivning är 

den tjänst och hjälp Tillväxtverket ska få i uppdrag att säkerställa finns 

tillgänglig för företag i kris. Hjälpen bör vara fokuserad på mikroföretag, 

små och medelstora företag, men det utgör inget hinder för att även större 

företag kan ta hjälp av systemet. Med hänsyn till den marknadsmässiga 

konkurrensen bör rådgivningen vara begränsad i hur mycket tid det får ta 

och kan med fördel begränsas mer för större företag på grund av deras 

möjligheter att skaffa sig kompetensen på annat håll. Användning av 

modern och aktuell IT-teknik som uppmanas av direktivet och utredningen 

kommer göra hjälpen mer effektiv. Digitala möten bör användas för att 

möjliggöra att hjälp kan sökas från var som helst i landet. Den nationella 

rådgivningen kommer ge positiva effekter för att minska antalet skulder och 

bidra till att fler företag kan klara sig ur ekonomiska kriser. Det kommer 
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också resultera i att fler företagsrekonstruktioner kan bli möjliga att 

genomföra, då problemen kan upptäckas i tid. 

 

6.2 Gränsöverskridande system 

 

EU har på olika sätt de senaste åren försökt verka för att fler företag kan 

undvika insolvens. Direktivet är enbart en av dessa aktioner de har gjort för 

att försöka förbättra situationen för företagare. Ett annat har varit deras egna 

projekt kring tidig varning, Early Warning Europe. Projektet tog stor 

inspiration från Early Warning Denmark, men också de andra systemen som 

redan fanns innan projektet. Sedan dess har andra system successivt 

upprättats i andra medlemsstater i unionen. Projektet har sedan lagt ned och 

har endast lämnat efter sig nationella system i medlemsstaterna. I den värld 

som vi lever i idag hade varit intressant om EU undersökte möjligheterna till 

att utveckla sitt egna projekt. Det är inte ovanligt idag att företag enbart 

använder sig av den inhemska marknaden. Många handlar med leverantörer 

och kunder utanför landsgränserna. Detta kan inte allt för sällan leda till att 

företag expanderar över landsgränserna och filialer upprättas utomlands. 

Världen med företagen inkluderade blir alltmer internationell och då EU 

saknar en harmonisering inom insolvensrätten kan det vara svårt att ha 

kunskapen vad som gäller inför ett insolvensförfarande i olika länder. Även 

var hjälp eventuellt skulle kunna vara möjligt att få kan vara okänt för ett 

företag som expanderar utanför ursprungslandet. Här skulle eventuellt EU 

kunna göra mer för att bemöta denna verklighet. Givetvis kan EU upprätta 

ett eget system där de samordnar tidig varning och rådgivning för företag 

som sträcker sig över flera medlemsstater i unionen. Det bör rimligtvis 

finnas vissa svårigheter i detta då lagstiftningarna skiljer sig en del åt i de 

olika medlemsstaterna inom insolvensrätten, återigen vad som kan vara 

problemet för den enskilde företagaren. EU kanske behöver fortsätta sitt 

arbete med att försöka harmonisera rättsområdet inom unionen, om inte 

annat för de större företagen. Kan de åstadkomma detta skulle ett permanent 

system av Early Warning Europe kunna finnas som kan besitta den 
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unionsrättsliga kompetensen som med största sannolikhet kommer bara bli 

mer och mer nödvändig med åren. När de nationella system har kunnat 

upprättas och sedan utvecklas i de olika medlemsstaterna, vilket direktivet 

syftar att uppnå, bör nästa steg vara att se över vad EU kan göra för att 

säkerställa bättre hjälp för de gränsöverskridande företagen. Detta för att 

öka sannolikheten att hjälpa fler företag undan insolvens och kunna hjälpa 

företag för att ge dem bättre förutsättningar till att framgångsrikt ta sig 

igenom en företagsrekonstruktion. Ett Early Warning Europe för framtiden 

är något som bör kunna studeras relativt snart. 
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