
Här avslutas vår serie Lilla Lagskolan som behandlar juridiska spörsmål relaterade till franchiseverksamhet. 
Här skriver advokat Niklas Körlig om vägen tillbaka om man hamnat på obestånd; ett tillstånd som dessvärre 
inte är helt ovanligt för dem som är franchisetagare.

På väg in i ekonomisk kris? Så 
här kan du ta dig ut ur den!

–  R E P O R TA G E  –

–  1 3  –

För att lyckas bygga upp en lönsam verksamhet är det nästan alltid nödvän-
digt att ta risker. Tyvärr blir dessa ibland verklighet och de problem som då 
uppstår behöver hanteras rätt. Här kommer information om vissa viktigare 
frågor att tänka på och vilka lösningar som kan finnas för ett bolag som är i 
eller närmar sig ekonomisk kris. 

Finns några problem?
Det första steget är att upptäcka att det finns ett problem. Fokus ligger på 
att sköta verksamheten, och det är sällan som ekonomiska rapporter har 
högsta prioritet. Det kan också vara så att underlaget inte finns tillgängligt, 
eventuellt på grund av mer komplicerade system med externa bokförare 
vilket är särskilt vanligt vid franchise. Men då styrelsen har ansvaret är det 
viktigt att försöka ha de här frågorna under kontroll och uppmärksamma om 
det finns problem. Ju tidigare man gör något, desto fler alternativ har man 
att lösa problemen.

Första åtgärder
Om man upptäcker ekonomiska problem bör man först se över affärsmäs-
siga frågor. Går det att omförhandla avtal med banker eller leverantörer 
eller går det att förändra verksamheten så att den blir mer lönsam? I ett 
franchiseförhållande kan det behövas en dialog med franchisegivaren och 
det kan finnas villkor i franchiseavtalet som får ses över. Om bolaget har 
betalningssvårigheter eller är på obestånd får man se närmare på de lös-
ningar som finns. Obestånd är när bolaget inte kan betala sina skulder och 
detta inte endast är tillfälligt. Innan jag går in på dessa lösningar så är det 
viktigt att känna till när detta kan påverka styrelse och ägare i bolaget pri-
vatekonomiskt.

Risk för personligt ansvar
I enskild verksamhet och handelsbolag finns det personligt ansvar från bör-
jan och följande tar därför sikte på aktiebolag där verksamheten drivs utan 
personligt ansvar. I ett aktiebolag kan det finnas ett personligt ansvar, till 
exempel genom en borgen till bank eller franchisegivare. Tänk på att om det 
är nödvändigt att lämna borgen så bör den vara begränsad till ett belopp 
som det går att hantera privat. I franchiseavtal finns det ibland även åtagan-
den från styrelse/ägare som också kan medföra krav privat. 

Personligt ansvar gäller för skatter. Får bolaget problem att betala skatt 
är det därför viktigt att agera före det att skatten förfaller till betalning. En 
mer komplicerad fråga som kan leda till personligt ansvar är kontrollba-
lansräkning. Så fort det finns skäl att anta att bolagets egna kapital under-
stiger hälften av det registrerade aktiekapitalet så måste man upprätta en 
kontrollbalansräkning - annars riskeras ansvar för nya skulder. Det går inte 
att skydda sig med att ”jag fick inte något underlag” utan ansvaret för att 
underlaget finns är styrelsens. När det gäller upprättandet är det bra att ta 
hjälp av till exempel bokförare/revisor. 

Om bolaget är på obestånd så finns ingen direkt skyldighet att sätta bolaget 
i konkurs men om en verksamhet bedrivs så måste man normalt agera snabbt. 
Förutom att leverantörer och andra med krav kan vidta åtgärder så slår regler i 
brottsbalken till, bland annat ska alla fordringsägare behandlas lika.

Förfaranden
Om problemen ändå inte går att lösa så är två förfaranden aktuella, konkurs 
och företagsrekonstruktion. 

I en konkurs utses en konkursförvaltare som tar över bolaget för att ta 
hand om tillgångarna och dela ut eventuellt överskott till fordringsägarna. 
Även om bolaget läggs ner så är ofta det bästa sättet för att ta tillvara värdet 
i bolaget att sälja hela verksamheten. Därför kan verksamheten ofta fort-
sätta i någon form även efter konkurs.

I en företagsrekonstruktion så sitter styrelsen kvar men det utses också 
en rekonstruktör som ska ha fordringsägarnas förtroende och som ska god-
känna vissa åtgärder. Under rekonstruktionen så är bolaget skyddat mot 
konkurs och indrivning från fordringsägare (som saknar handpant). Målet är 
att förändra/rekonstruera verksamheten så att den kan överleva. Förutom 
affärsmässiga förändringar så finns möjlighet att genom ackord sänka skul-
derna under vissa förutsättningar ner till 25 %. Som franchisetagare så är 
det normalt nödvändigt att komma till en lösning tillsammans med franchi-
segivaren men en företagsrekonstruktion kan ge mer tid till förhandlingar 
samt också viss finansiering genom lönegaranti.

I både konkurs och företagsrekonstruktion har de anställda möjlighet att få 
statlig lönegaranti. I en rekonstruktion ska dock utbetald lönegaranti beta-
las tillbaks men med avdrag för sociala avgifter och även med möjlighet till 
nedsättning genom ackord.

Niklas Körling, advokat

Att tänka på!
l ordning på bokföring är viktigt och om det är oordning så är det styrel-

sens ansvar att rätta till detta 
l försök blicka framåt och se hur det kommer att gå för verksamheten för 

att parera problem tidigt
l vid problem; tveka inte att ta hjälp, först av din medlemsorganisation, 

som Sveriges Franchisetagare, samt bokförare/revisor men sedan även 
av advokat


