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Sammanfattning 
 
Idag finns många möjligheter till att låna pengar, både på kortfristiga och längre kredittider. 
Ibland blir skulderna övermäktiga och kan inte längre hanteras. Då finns en möjlighet till 
sanering av skulderna, vilket innebär att gäldenären under vanligtvis en femårsperiod betalar 
av så mycket som möjligt på sin skuld och sen avskrivs resterande del av skulden. Uppsatsen 
har huvudsakligen tre delar och innefattar orsakerna till skuldernas tillkomst, översiktlig 
beskrivning av skuldsaneringslagen. Den tredje delen och tillika största delen behandlar 
huvudsyftet med arbetet vilket har varit att ta reda på vilken roll omständigheterna vid 
skuldernas tillkomst spelar för beviljande av skuldsanering. För att utreda detta har jag lagt 
stor vikt på tidigare domstolsavgöranden och studerat dem. Resultatet visar på att 
skuldsanering lättare beviljas till människor som inte avsiktligt dragit på sig stora skulder utan 
hamnat i skuldfällor efter situationer de inte haft kontroll över. Lagens rehabiliterande syfte 
har också spelat stor roll i bedömningarna om skuldsaneringen skulle beviljas. Under arbetets 
gång har jag använt mig av traditionell juridisk metod innefattande studier av lag, förarbeten, 
praxis och doktrin samt övriga källor i form av handböcker och utredningar från kronofogden 
samt artiklar skrivna i ämnet.
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1. Inledning 
 
Efter tv-program som till exempel Tv3:s Lyxfällan kan den generella uppfattningen hos 
människor vara att personer hamnar hos kronofogden efter att ha dragit på sig skulder 
genom överdriven konsumtion av kläder, smycken, restaurangbesök, elektronikprylar, 
även kallad lyxkonsumtion. Frågan är då om de överskuldsattas situation i Sverige 
består i att de handlat för mycket på kredit eller om det finns andra orsaker till att de 
befinner sig hos Kronofogden. När skulderna sedan inte kan betalas i den takt de 
förfaller blir situationen tråkig för samtliga inblandade. Det finns i dessa situationer en 
möjlighet till återkomst i samhället. Skuldsaneringslagen har ett rehabiliterande syfte 
och kan vara möjligheten till ett ”vanligt” liv igen. I bedömningen av om skuldsanering 
skall beviljas finns det dock många olika kriterier som spelar in, en av dessa är 
omständigheterna vid skuldernas tillkomst. En fråga som kan ställas är om det 
egentligen spelar någon roll ifall skulderna härrör från lyxkonsumtion i form av 
utlandsresor flera gånger per år eller om skulderna uppkommit genom ett 
borgensåtagande som gjordes i ungdomen utan direkt kunskap om följderna. Det är inte 
lätt att beviljas skuldsanering och den grundläggande tanken vid köp på kredit eller rena 
penninglån måste vara att skulden skall betalas. Annars går samhället en problematisk 
väg tillmötes. Varje människa har ett eget ansvar för sin ekonomi och om vetskap finns 
om att lånet inte kommer att kunna betalas tillbaka så skall man självklart inte låna 
pengar. Den allmänna betalningsmoralen i Sverige är bra men det är också viktig att 
bevara den. Av den anledningen är det av betydelse att den yngre generationen 
medborgare i samhället ser skuldsaneringen som en sista utväg och inte som en rättighet 
som tillkommer de flesta.  
 
1.1 Syfte och avgränsning 
 
Syftet är att beskriva skuldsaneringsförfarandet och att särskilt undersöka hur 
omständigheterna vid skuldernas tillkomst tillåts påverka beslutet om skuldsanering.  
 
1.2 Metod 
 
I arbetet med att framställa denna uppsats har jag använt mig av den juridiska metoden. 
Den innefattar att studera lag, förarbeten, praxis samt doktrin. Stor vikt har genom 
arbetet lagts på den historiska tolkningen av lagen och därför har förarbeten i form av 
propositionen fått en stor plats. Rättsfallen har valts med anledning av dess diskussioner 
angående omständigheterna vid skuldernas tillkomst. Majoriteten av rättsfall som 
använts är avgjorda i hovrätten, anledningen till att de valts ändå är att det inte finns så 
många fall som gått ända upp till högsta domstolen. Detta kan bero på att HD endast tar 
upp fall under speciella omständigheter, när det behövs för att vägleda 
rättstillämpningen. Förutom att studera ovan nämnda rättkällor så har jag använt mig av 
information i form av artiklar, undersökningar och kronofogdens egna handböcker samt 
utredningar. Jag har genom Luleå tekniska biblioteks hemsida använt mig av sökmotorn 
Karnov. Sökorden har till stor del varit ”skuldsanering” och ”skuldernas tillkomst”. 
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1.3 Disposition 
 
Arbetet är uppbyggt genom att inledningen av arbetet innehåller en beskrivande 
bakgrund till skuldsaneringslagen, därefter har olika orsaker till överskuldsättning 
behandlats. Dessutom beskrivs själva skuldsaneringsförfarandet för att slutligen gå in 
mer koncentrerat på rekvisitet omständigheterna vid skuldernas tillkomst. Med 
anledning av dessa omständigheter så finns det i slutet av arbetet ett antal rättsfall 
refererade.  
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2. Bakgrund 
 
På senare år har det blivit allt vanligare med snabba lån åt svenska konsumenter, sms-
lån, mobillån och mikrolån för att nämna några. Det som kännetecknar dessa lån är att 
det handlar om en relativt liten summa under en ganska kort tid. Ofta löper inte lånet 
med en ränta utan istället ska en fast avgift betalas när lånet förfaller. På senare år har 
det blivit allt lättare för konsumenter att ta dessa lån eftersom att kreditgivarna blivit allt 
fler. Det är lätt att ansöka om lånen, detta göra oftast på distans via mobiltelefon eller 
Internet.1 Enkelheten i att få låna pengar gör att vissa människor kanske beviljas lån för 
lätt. En naturlig del av skuldsanering är att skuldsättning skett och därför är det av vikt 
att även den skall få en plats i detta arbete.  
 
2.1 Reglering av kreditgivning 
 
I motiven till den nya konsumentkreditlagen som trädde i kraft den 1 januari 2011, 
nämns det att kronofogden under 2009 fått in drygt 46 500 ansökningar om 
betalningsföreläggande2. Syftet med ändringarna i KkredL var bland annat att färre 
skulle få problem med överskuldsättning samtidigt som lagstiftaren inte ville försvåra 
för kreditgivare eller för de konsumenter som kan hantera krediter.3 En nyhet i KkredL 
är att krediter numera skall vara möjliga att ångra. Marknadsföringen av krediter och 
vad det kommer att kosta är också något som är mer reglerat nu. Konsumenten ska med 
dessa ändringar lättare kunna avgöra om kreditavtalet passar den egna ekonomiska 
situationen. När det gäller snabblån så ska konsumenten också ha rätt att ändra sig och 
denne ska få information om den effektiva räntan i marknadsföringen för att säkerställa 
att all viktig information om krediten finns före ingången av avtalet.4  
 
Enligt 1992 års lag var snabblånen undantagna från vissa bestämmelser som till 
exempel kravet på kreditprövning. Det gällde då belopp av mindre valör som skulle 
betalas på kortare tid. Enligt den nya lagen så skall kreditprövning numera göras även 
på dessa typer av lån. Det motiverades i förarbetena med att kravet på att kreditprövning 
görs är viktigt för att konsumenter inte ska försätta sig i en situation som sen blir 
svårhanterlig för att de inte har nog god betalningsförmåga.5 Enligt den finska 
konsumentskyddslagen får krediter som beviljats mellan vissa klockslag på 
kvällen/natten inte betalas ut. Detta eftersom det oftast är vid dessa tidpunkter 
konsumenterna tar överilade och ogenomtänkta beslut.6 I Sverige är det några av 
remissinstanserna som anser att detta hade varit en bra lösning även här. Kronofogden 
är av åsikten att pengarna antagligen kommer att användas till spel på Internet och 
liknande och att det är ogenomtänkta lån som sker den tidpunkten på dygnet. En 
tidsreglering för utbetalning av pengar skulle dock vara ett stort ingrepp i parternas 
avtalsfrihet och därför gjordes inte någon sådan begränsning. 7
 
 

 
1 Prop. 2009/10:242 s. 33 Ny konsumentkreditlag 
2 Prop A.a. s.33 
3 Prop A.a. s.33  
4 Prop  A.a. s.1 
5 Prop A.a. s.36 
6 Prop A.a.  s.36 
7 Prop A.a.  s 36  
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2.2 Orsaker till betalningsproblem 
 
Det finns även andra typer av situationer som beskrivs när det gäller överskuldsatta 
människor. I Kronofogdens undersökning ”Alla vill göra rätt för sig” skickade de ut en 
enkät till föreningen Insolvens för att deras medlemmar skulle svara på vad som gjort 
dem skuldsatta. 51 Personer svarade på enkäten och den vanligaste orsaken enligt 
svaren bedömdes vara skilsmässa, sjukdom eller arbetslöshet, ibland var det också så att 
dessa situationer sammanfallit.8  
 
TNS Gallup har i ett samarbete med skatteverket gjort en undersökning för att skapa en 
förståelse för vad de bakomliggande orsakerna är till överskuldsättning är9. 
Undersökningen har visat på att alla kan hamna i dessa situationer så därför kan ingen 
generell grupp av människor sägas vara mer benägna än andra, det är omständigheterna 
i personernas liv det handlar om. De skuldsatta vill i de allra flesta fall göra rätt för sig, 
men det är möjligheten att lyckas som inte alltid är så bra. Undersökningen har skett 
genom bland annat intervjuer med 36 gäldenärer och det som visat sig vara den 
vanligaste orsaken till att folk inte betalat är att det skett traumatiska händelser och att 
systemet som tex. Försäkringskassan eller socialen inte har fungerat som det ska. 
Individen har haft dåliga kunskaper om ekonomi, personligheten hos individen har 
spelat roll samt den arbetsförmåga som finns hos de tillfrågade mm. Dessa händelser 
har inte ensamma varit den grundläggande orsaken till överskuldsättningen utan det är 
när dessa händelser sammanfallit med varandra som problemet uppstått.10

 
Intervjuerna med gäldenärerna i undersökningen visar på livsöden vars enda utväg till 
ett normalt liv igen skulle vara att få skuldsanering beviljad.  Jag vill här återge några av 
intervjuerna för att läsaren lättare skall kunna få en uppfattning om människorna bakom 
orden. 
  
2.2.1 Sabina 
 
Sabina är en kvinna på 28 år och hennes skulder uppkom när hennes före detta man 
levde och spenderade pengar över deras tillgångar. Han beställde saker och kläder i 
hennes namn samt köpte bilar. Situationen upptrappades även till att mannen började 
beställa saker i barnens namn. På grund av överskuldsättningen som drabbat Sabina så 
har hon fått psykosociala problem och kan för tillfället inte jobba. Hon har små 
marginaler och måste hela tiden tänka sig för, viket också är väldigt påfrestande. Hon 
säger i intervjun att det är svårt att få en uppfattning om vilka skulder hon har eftersom 
inkassoföretag kan ta över skulder av varandra och hennes man kan ha tagit skulder som 
inte hon känner till.11  
 
2.2.2 Margret  
 
Margret är en kvinna på 60 år som för några år sedan gick igenom en behandling mot 
cancer. Efter detta har hon varit sjukskriven och hennes ekonomi har bestått i halvt 
sjukbidrag samt bostadsbidrag. Hennes före detta make har lämnat henne och 
skilsmässan i kombination med sjukdomen har gjort att hennes ekonomi blivit svår att 
lösa. Margret har inte dragit på sig några stora skulder, utan det rör sig om små skulder 
som hon försöker betala av med små summor varje månad. Det faktum att hon har liten 

 
8 ”Alla vill göra rätt för sig” från Kronofogden s.25 
9  Tns Gallup marknadsundersökning s.3 
10 Marknadsundersökning A.a. s.3 
11 Marknadsundersökning A.a. s.9 
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inkomst gör dock att hon inte har några marginaler i sin ekonomi och ibland har hon 
inte kunnat hämta ut den cancermedicin som hon fortfarande behöver.12

 
2.2.3 Jan 
 
Jan är en 59 årig man som lever ensam. Hela sitt liv har han levt frikostigt, aldrig haft 
någon budget och varit den som alltid bjudit. Han har gjort ekonomiska dumheter 
genom att låna pengar för konsumtion i form av resor, dyra märkeskläder osv. På grund 
av sin levnadsstil har han dragit på sig mycket skulder men har nu lagt om levnadsstil. 
Kronofogden gör avdrag på Jans lön varje månad men han inser att detta är något han 
kommer att få leva med. Jan har ändå en förhoppning om att han skall vara skuldfri 
innan han går i pension.13

 
2.2.4 Kronofogden och Budget- och skuldrådgivare 
 
I undersökningen har också kronofogden och budget- och skuldrådgivare utfrågats om 
vad de tror är den vanligaste orsaken till överskuldsättningen. Omständigheterna som 
leder till överskuldsatthet är många gånger sådana som man kanske inte rår över. När 
lånet togs så var betalningsmöjligheterna goda men sedan inträffar något som sjukdom 
eller arbetslöshet. Situationen förvärras ytterligare av att man inte vill inse att man inte 
kan betala utan kanske i stället försöker hålla sig undan eller konsumerar mer.14  
 
De tillfrågade anser också att det skett ett förändrat beteende när det gäller skulder. Man 
ser dem inte på samma sätt längre utan det är mer accepterat att inte betala sina skulder 
när förfallodagen kommer. Det upplevs också som att konsumenterna har en mindre oro 
över att hamna hos kronofogden än tidigare. En del av de intervjuade uppger att det 
finns två överrepresenterade grupper som ansöker om skuldsanering efter att de 
drabbats av överskuldsättning. Dessa är psykiskt sjuka samt ungdomar.15  
 
Orsakerna till överskuldsättningen bedöms av intervjuerna med kronofogden och 
budget- och skuldrådgivare vara ett område med många olika orsaker. De orsaker som 
sticker ut mest är förändrade livssituationer eller händelser. Som exempel ges 
skilsmässa, att make eller maka dör, samt arbetslöshet. Det handlar ofta om situationer 
som är svåra att förutse. Lågkonjunkturer och förluster vid försäljningar, 
borgensåtaganden och skadestånd är också sådant som kan påverka fast gör det i mindre 
utsträckning.16

 
12 Marknadsundersökning A.a. s 12f 
13 Tns Gallup marknadsundersökning s.10 
14 Marknadsundersökning A.a. s.15 
15 Marknadsundersökning A.a. s.15 
16 Marknadsundersökning A.a. s. 16 
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3. Vad är skuldsanering? 
 
Den egentliga definitionen av skuldsanering framkommer i Skuldsaneringslagen 
(2006:548) 1§. Skuldsanering innebär att en gäldenär som lånat pengar eller köpt något 
på kredit helt eller delvis befrias från sitt ansvar att betala skulderna som omfattas av 
skuldsaneringen. Den myndighet som prövar skuldsaneringsärendet är Kronofogden. 17   
 
Cirka 60 % av de som ansöker om skuldsanering får bifall till sin ansökan av 
kronofogden vilket innebär att skuldsaneringen inleds. I de flesta fall blir dessa 
bedömningar också de slutgiltiga. När skuldsaneringen inte beviljats beror det i första 
hand på att sökanden inte uppfyllt kravet på kvalificerad insolvens, inte uppfyllt 
skälighetskriteriet eller att sökanden fått avslag på grund av formella grunder.18 Mer om 
dessa avslagsorsaker kommer jag att ta upp nedan.  
 
3.1  Bakgrund till skuldsaneringslagen 
 
Pacta sunt servanda är en gammal juridisk princip som är självklar i de flesta avtal. Har 
parterna avtalat så är det också något som skall hållas i möjligaste mån. Principen finns 
inte lagfäst men alla inom den juridiska yrkeskåren känner till det19. Ur det perspektivet 
kan det verka konstigt att skuldsaneringslagen fick utrymme i svensk rätt eftersom en 
skuldsanering bygger på att det ursprungliga avtalet inte fullföljs. Privatpersonen som 
drabbats av överskuldsättning på grund av oförutsedda händelser har en annan syn på 
skuldsaneringslagen, den kanske inger hopp om att en dag kunna återgå till ett normalt 
liv.  
 
Den 1 juli 1994 infördes skuldsaneringslagen första gången i Sverige, lagen hade då sin 
början i principen om att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Att lagen fick 
genomslagskraft kan ses på olika sätt. Det handlar hela tiden om en balansgång mellan 
borgenärernas fodringar på betalt mot ett allmänt intresse av att personer med stora 
ekonomiska skulder skall kunna komma tillbaka till samhället. Skuldsaneringslagen ger 
en chans till rehabilitering för dessa människor.20 Innan skuldsaneringslagen trädde i 
kraft för första gången år 1994 fanns det i Sverige inget rehabiliterande sätt för 
överskuldsatta människor att komma tillbaka till samhället. Det enda förfarandet som då 
användes var konkurs och därför behövdes lagen. I motiven anges också att lagen skall 
ha ett preventivt syfte för att färre människor skall försätta sig i ekonomiska svårigheter 
genom att det inte skall vara lika lätt att ta krediter.21  
 
Hushållens inkomster i Sverige under början av 1980 talet var i princip lika stora som 
dess skulder. Skulderna ökade därefter i långsam takt fram till 1985 för att sedan öka i 
snabb takt fram till 1989. Eftersom det var billigt att låna pengar under 1980 talet så 
gjorde många hushåll det samtidigt som sparandet sjönk och den privata konsumtionen 
ökade.22 Det blev under slutet av 80 talet enkelt att beviljas konsumtionskrediter 
eftersom kreditmarknadens regler upphörde i stor utsträckning. Hushållen var inte lika 

 
17 Skuldsaneringshandläggningen sker på fem orter i Sverige. Dessa är Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Kalmar och huvudkontoret ligger i Östersund  
18 SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta s. 154 
19 Hellner, Hager och Persson  s. 27 
20 Mellqvist s.21 
21 NJA2 1994 s.6 
22 Prop 1993/94:123 s.33f 
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känsliga som större företag för ränteändringar och därför blev de en stor kundgrupp för 
kreditinstituten.23  
 
Inför arbetet med den första skuldsaneringslagen så framkom det att en åtstramning 
skett gällande konsumentkrediter under början av 90 talet men hushållen var fortfarande 
belastade med stora skulder. I propositionen nämns fem olika exempel som gjort att 
hushållen blivit överskuldsatta, det kan bero på: 
 

• Försämrad inkomst  
• Sociala förändringar som ex. skilsmässa eller anhörigs sjukdom.  
• Köp för att höja sin sociala status  
• Oplanerade köp med kontokort. 
• Dålig kunskap eller ointresse om den egna ekonomin.24 

 
Åren före skuldsaneringslagen trädde i kraft så hade diskussioner om behovet av en 
sådan lag varit uppe i riksdagen.25 I propositionen 1993/94:123 till skuldsaneringslagen 
kan utläsas en viss oro om att hushållen kanske skulle sänka sin betalningsmoral genom 
lagens tillkomst. Riksdagen beslutade 1993 att regeringen skulle utarbeta modellen för 
hur skuldsaneringsverksamheten skulle gå till enligt vissa riktlinjer som utskottet angett. 
Utskottet hade uttalat sig positivt till skuldsanering och de tyckte att det var viktigt för 
privatpersoner med en sådan möjlighet. Utskottet såg också skuldsaneringsnämnden 
som då inrättats i Stockholm som något viktigt enligt propositionen. Vid tiden för 
förarbetena till den svenska skuldsaneringslagen hade andra nordiska länder som Norge, 
Danmark och Finland infört en skuldsaneringslag. Detta påverkade kanske Sverige att 
följa efter. Utskottet gjorde studiebesök i Norge där det framkom att majoriteten var 
positiva till lagen.26  
 
I motiven till 1994 års skuldsaneringslag konstaterade insolvensutredningen inför lagens 
införande att det oundvikligen skulle kosta pengar för allmänheten. I kontrast till 
kostnaderna så konstaterades även att samhället skulle göra vissa besparingar i och med 
att lagen infördes. Enligt beräkningar som finns att läsa i motiven så skulle lagen kosta 
samhället 46,5 mkr. Dessa beräkningar är gjorda 1990 så i dagsläget är det svårt att säga 
vad lagen kostar samhället. Besparingarna som samhället enligt 1990 års beräkningar 
skulle göra var främst av minskade indrivningskostnader och minskade kostnader för 
socialbidrag.27 Avslutningsvis framhålls att besparingarna var svåra att beräkna men i 
motiven ansågs ändå att besparingarna för samhället övervägde de kostnader som staten 
skulle ha för lagens införande28.  
 
Förfarandet enligt äldre skuldsaneringslagen var indelat i tre steg. Gäldenären var 
tvungen att gå igenom dessa tre steg för att få möjlighet till skuldsanering. Första steget 
bestod i att gäldenären på egen hand först skulle försöka komma överens med sina 
fordringsägare för att få till en överenskommelse. Misslyckades detta skulle gäldenären 
själv ansöka om frivillig skuldsanering hos kronofogden, han skulle då tillsammans med 
myndigheten upprätta en avbetalningsplan som samtliga fordringsägare skulle 
acceptera. Om alla fordringsägare inte accepterade avbetalningsplanen så gick ärendet 

 
23 Prop A.a. s.33 
24 Prop A.a. s.35 
25 Prop 1993/94:123 s.39 
26 Prop A.a. s.39  
27 Prop 1993/94:123 s. 181 
28 Prop A.a. s.191 
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vidare till tingsrätten. Tingsrätten fattade ett beslut om tvingande skuldsanering till 
förmån för gäldenären eller så fick ansökan avslag från tingsrätten.29

 
Under år 2004 skrevs en artikel om att inkassobranschen var besvikna på 
skuldsaneringslagen. Detta berodde främst på att mer än en tredjedel av de som beviljats 
skuldsanering återfallit till skulder redan innan betalningsplanen löpt ut. Inkassobolag 
och deras branschorganisationer ansåg därmed att lagen inte fyllde sin funktion. 
Sveriges största inkassobolag hade samlat in statistik som visade på att 40% av de som 
beviljats skuldsanering drog på sig mer skulder innan skuldsaneringen avslutats, dessa 
skulder hamnade sen hos inkassobolagen. Kritiken rör också det faktum att det är så lätt 
att dra på sig nya skulder under skuldsaneringstiden. En tråkig utveckling som också 
berörs är de ungas inställning till skuldsanering, de verkade som att denna grupp såg 
skuldsaneringen mer som en rättighet än som en sista utväg.30

 
Skuldsaneringsförordningen (1994:347) utfärdades första gången i maj 1994. Den 
beskriver hur kronofogden skall hanterar ansökningar som kommer in till myndigheten. 
När kronofogden beslutar sig för att inleda en skuldsanering så skall de kundgöra det i 
post och inrikes tidningar för att gäldenärens fordringsägare skall ha en chans att få sina 
fordringar anmälda31. Förordningen reglerar hur detta skall gå till med riktlinjer om vad 
kungörelsen skall innehålla. Kronofogden skall också föra dagbok i varje ärende och 
detta skall göras i en speciell skuldsaneringsdatabas. Förordningen beskriver också hur 
ärenden skall förvaras samt att kronofogden skall lämna över hela ärendet till tingsrätten 
vid ett eventuellt överklagande. Tingsrätten ska meddela kronofogden sitt slutgiltiga 
beslut32.  
 
3.2 Tidigare förslag till förändring av skuldsaneringslagen 
 
Skuldsaneringsutredningen som hade i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i 1994 
års lag föreslog att gäldenären skulle ha ett uppsamlingskonto dit pengarna för samtliga 
borgenärer skulle gå och sedan betalas ut årsvis. Det skulle leda till att borgenären inte 
behövde betala ut småbelopp månadsvis och på så sätt spara kostnader och tid med att 
administrera alla småbetalningar.33  Många av de remissinstanser som uttalade sig i 
frågan om uppsamlingskontot var kritiska till det. Detta främst med anledning av den 
ökade risk att gäldenären inte betalar sina skulder när dagen för betalning infaller.34  
 
En gäldenär som har fri dispositionsrätt över ett sådant konto skulle lätt kunna frestas av 
att låna av sig själv med tanke på att betalning endast ska ske en gång per år och 
gäldenären levt under stränga ekonomiska förhållanden. Om gäldenären inte kan betala 
när den årliga betalningen skall in så skulle det i sin tur leda till att omprövningar av 
ärendet skulle bli aktuellt vilket skulle bli kostsamt. Pengar på ett uppsamlingskonto 
skulle inte heller vara skyddade från andra borgenärer som begär utmätning, vilket 
skulle leda till att de pengar som är avsedda för andra borgenärer skulle kunna 
försvinna. Regler skulle behövas för att begränsa rätten för en gäldenär att ta ut dem, 
men även regler för att andra borgenärer inte skall kunna få del av dem. Det skulle 
behövas omfattande reglering dels gällande vem som skall ha ansvaret för pengarna 
men också hur de skall betalas ut och till vem. Nya system och nya rutiner skulle 

 
29 Prop. 2005/06:124 s. 28  
30 Artikel: Skuldsaneringslagen är misslyckad skriven av  Anna Lorentzon  
31 Se. 15§ Skuldsaneringslagen 
32 Se. 9§ Skuldsaneringsförordningen 
33 SOU 2004:81 s. 88f 
34 A.a. s. 43f 
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behövas samtidigt som det skulle bli dyrt för t.ex. Kronofogden att som myndighet 
hantera betalningarna. Regeringen tyckte därför inte att förslaget om ett 
uppsamlingskonto skulle användas.35  
 
3.3 Behovet av förändring 
 
Den 1 januari 2007 ersattes den gamla skuldsaneringslagen (1994:334) med den 
nuvarande (2006:548). Behovet av att ändra lagen berodde i första hand på att man ville 
ha ett enklare och snabbare förfarande vid skuldsanering. Kronofogden skulle enligt 
förslaget pröva ärenden som första instans. Förutom ansökningar så skall Kronofogden 
enligt den nya lagen även besluta i frågor gällande upphävande eller ändring av 
skuldsaneringsbeslut. Enskild skall ha möjlighet att överklaga kronofogdens beslut till 
tingsrätten. Gäldenären behöver enligt den nya lagen inte längre försöka träffa en 
frivillig överenskommelse med borgenären innan han ansöker om skuldsanering.36 Då 
det så kallade ”egenförsöket” togs bort fördubblades på kort tid ansökningarna om 
skuldsanering till kronofogden37. Detta förfarande gör att processen blir mer effektiv för 
alla parter. Skuldsaneringslagens grund måste vara att lagen skall tillämpas restriktivt. 
Det ska ändå vara så att det sker en balansgång så att kravet på skäligheten i beviljandet 
inte blir för högt. Det är viktigt att bedömningen görs på ett mångsidigt sätt för att 
lagens rehabiliterande syfte ska uppnås. En skuldsaneringslag som tillämpas för 
restriktivt gör att den aldrig kan aktualiseras medan en måttlig användning av lagen kan 
leda till att fler personer får hjälp att lösa de ekonomiska problem som drabbat dem. 
Detta skulle i sin tur gynna alla parter.38

 
3.4 Kommande förändringar av skuldsaneringslagen  
 
1994 års skuldsaneringslag omfattade från början inte näringsidkare men genom 
ändring 1996:780 så tillkom möjligheten för en näringsidkare att beviljas skuldsanering 
om det fanns synnerliga skäl. I bedömningen skulle även verksamhetens omfattning och 
slag beaktas.39 Regeringen tyckte i propositionen till lagändringen att det fanns skäl för 
att en näringsidkare med mindre verksamhet skulle omfattas av skuldsaneringslagen. Ett 
krav var dock att skulderna inte skulle vara orsakade av näringsverksamheten. En 
näringsverksamhet som gav inkomst till gäldenären skulle tvärtom ses som positivt.40  
 
En näringsidkare kan även nu under vissa förutsättningar beviljas skuldsanering om 
verksamheten är av ringa beskaffenhet enligt 5§ skuldsaneringslagen. Det förefaller som 
ganska svårt för en näringsidkare att beviljas skuldsanering. Regeringen har i 
proposition 2010/11:31 föreslagit att det ska bli lättare för dessa att beviljas 
skuldsanering även om verksamheten inte är av ringa omfattning. Anledningen är att en 
näringsverksamhet som gått dåligt på grund av olika orsaker skall få möjlighet att 
snabbare starta upp verksamhet igen och av den anledningen skall skuldernas ålder inte 
spela lika stor roll längre så länge helheten i skälighetsbedömningen uppfylls.41  Redan i 
motiven till 94 års skuldsaneringslag har det uttalats att den som försökt att starta 

 
35 A.a. s. 44f  
36 Prop. 2005/06:124  s 1 
37 Prop. 2010/11:31 s. 18 
38 Artikel: Allmänna villkor för skuldsanering skriven av Johan Rosén  
39 Skuldsaneringslag 1994:334 4a§ 
40 Prop 1995/96:5 s.165f 
41 Prop. 2010/11:31 s.1 
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verksamhet men misslyckats ska bedömas på ett positivt sätt i 
skuldsaneringssammanhang så länge det inte handlat om brottslig verksamhet.42   
 
Propositionen till ändringen av nu gällande skuldsaneringslag innehåller till största del 
förändringar för näringsidkare. Den ändrade lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2011 
och innebär bland annat att en näringsidkare skall beviljas skuldsanering om 
näringsverksamhetens ekonomiska förhållande är lätta att utreda43. Hänsyn skall 
fortfarande tas till de övriga omständigheterna i 4§. Förslag har i propositionen 
diskuterats kring att förkorta betalningstiden från nuvarande fem år till tre år44. Detta för 
att näringsidkare skall få större möjlighet att komma tillbaka till näringslivet på kortare 
tid45. Regeringen har dock inte lämnat något förslag angående ändring lagstiftningen 
om det 46.   

 
42 Prop. 1993/94:123 s.100 
43 Prop. 2010/11:31 s.1 
44 Prop. A.a. s.34 
45 Prop. A.a. s.26 
46 Prop. A.a. s.15 
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4. Ansökan om skuldsanering 
 
En ansökan om skuldsanering måste vara skriftlig, undertecknad av gäldenären samt 
lämnas till kronofogdemyndigheten47. En borgenär eller någon annan person kan alltså 
inte lämna in ansökan för att påbörja skuldsanering av sin gäldenär. Efter att gäldenären 
lämnat in sin ansökan så gör kronofogden en mindre utredning rörande de ekonomiska 
förutsättningarna för att kunna betala skulderna men även en mindre personlig 
utredning.48   
 
Ansökan om skuldsanering ska förutom att den skall vara skriftlig därför också 
innehålla uppgifter om vilka skulder gäldenären har samt till vem. Gäldenären skall i 
ansökan uppge sin inkomst men samtidigt under vilka omständigheter skulderna 
uppstått.49  Förfarandet på ansökan vid skuldsanering skiljer sig här i förhållande till 
förfarandet vid konkurs. En ensam borgenär kan ansöka om att försätta sin gäldenär i 
konkurs när denna är på obestånd enligt Konkurslagen (1982:672) 1:2. Medan det som 
sagt endast är gäldenären själv som kan ansöka om skuldsanering.  
 
4.1 Inledande av skuldsanering 
 
Kronofogden kan tidigt innan skuldsanering inleds avslå en ansökan om det av ansökan 
skulle framgå att sökanden inte uppfyller kraven som nämns i 4-5§§ (se nedan). En 
gäldenär som har näringsförbud får inte heller beviljas skuldsanering. I de situationerna 
får kronofogden avslå ansökan direkt.50 Efter att inledande av skuldsanering gjorts och 
handläggningen har börjat så får kronofogden avslå ansökan om det framkommer att 
förutsättningarna för skuldsanering inte uppfylls. Detta kan kronofogden göra ända tills 
gäldenären tillsammans med kronofogden upprättat ett förlag om skuldsanering.51 
  
Kronofogden skall innan skuldsaneringen inleds ha ett visst underlag för beslut. 
Ansökan skall vara korrekt och fullständig, Kronofogdens information om gäldenärens 
personliga förhållande skall tillföras ärendet. Information bör också skaffas från andra 
myndigheter. Den information som lämnas från andra myndigheter är handlingar som 
de redan känner till. De myndigheterna behöver inte göra någon egen utredning för att  
få fram nya uppgifter till kronofogden.52  
 
Ett skydd för gäldenären är att ett ärende inte får avgöras förrän denne underrättats och 
fått möjlighet att kommentera det som kommit in. Detta gäller enligt myndigheternas 
kommunikationsplikt. Avgörande av mål som är till fördel för gäldenären behöver inte 
enligt förvaltningslagens regler kommuniceras53 Kronofogden kan besluta om att hålla 
ett sammanträde för att avgöra om skuldsanering skall inledas. Detta är endast en 
möjlighet och ingen skyldighet för myndigheten. Särskilda skäl för att ett sådant 
sammanträde skall hållas är om det skulle finnas motsägelsefulla uppgifter från 
borgenär och gäldenär.54  
 

 
47 Se. 10§ Skuldsaneringslagen 
48 Mellqvist s.27 
49 SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta s.39 
50 Se.13§ Skuldsaneringslagen 
51 Hellners, Mellqvist s. 190 
52 Hellners, Mellqvist s. 191f 
53 Förvaltningslagen 17§ 
54 Hellners, Mellqvist s.194 
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De regler som reglerar inledande av skuldsaneringsförfarandet är 14-15§§ 
Skuldsaneringslagen. När inledning av skuldsaneringen beslutats så skall detta kungöras 
i Post och inrikes tidningar för att borgenären skall få kännedom och möjlighet att 
bevaka sina fordringar. Borgenärerna skall som huvudregel anmäla fordringar till 
kronofogden inom en månad från uppmaningen i tidningen.55  Med anledning av 
kungörelsen i tidningen så kan nytt material i ärendet ha inkommit till kronofogden från 
borgenärerna och kronofogden skall foga detta till utredningen. Alla fall skiljer sig åt i 
förhållande till varandra och därför är det extra viktigt att kronofogden skall utreda varje 
mål individuellt och lägga ner den tid som just det aktuella målet behöver.56  
 
4.2 Förslag till skuldsanering 
 
När tillräckligt med material finns för att fatta beslut så ska kronofogden och gäldenären 
tillsammans upprätta ett förslag till skuldsanering.  
 

• När skall förslaget göras? 
Förslaget skall upprättas när anmälningsfristen för borgenärerna löpt ut, vanligtvis 
efter en månad och i särskilda fall efter två månader enligt 15§. Om sammanträde 
skall hållas så bör det ha skett tidigare. Kronofogden kan i ett tidigare skede 
förbereda ett förslag men det bör inte upprättas före denna tid. 57  
 
• Vad ska förslaget innehålla? 
Förslaget måste överrensstämma med de grundläggande förutsättningarna i 4§ för 
skuldsanering. Gäldenären måste medverka så att ett realistiskt förslag blir 
slutsatsen. Det finns ingen mening med att upprätta ett förlag som sen inte kan 
fullföljas på grund av att endera gäldenären eller kronofogden inte kan ställa sig 
bakom det. Vidare måste det också finnas en grundlig genomgång av gäldenärens 
ekonomi för att borgenärerna skall få så stor inblick som möjligt i gäldenärens 
ekonomi.58

 
• Hur blir borgenärerna underrättade? 
De borgenärer som är kända genom att de hört av sig och har skulder som omfattas 
av skuldsaneringen skall få ett förslag på skuldsanering skickat till sig. 
Borgenärerna får då en uppmaning om att de skall yttra sig om förslaget inom en 
viss angiven tid. Med förslaget skall borgenärerna också få information att 
kronofogden inte hindras av att fatta beslut trots att borgenärerna inte yttrar sig.59

 
• Vad händer sedan? 
Efter den tid som borgenärerna haft på sig att inkomma med yttrade gått ut så skall 
kronofogden besluta i ärendet.60 Beslutet innefattar en fullständig sakprövning. 
Brister ansökningen i någon av förutsättningarna, som exempelvis att skulderna inte 
är nog gamla, så ska ansökan avslås. En preliminär bedömning har redan gjorts på 
att förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda och därför är det sällan som en 
skuldsanering avslås i detta läge.61

 
55 Se 15§ Skuldsaneringslagen 
56 Hellners, Mellqvist s. 199 
57 A.a. s.206f 
58 A.a. s 206f 
59 Se 20§ Skuldsaneringslagen 
60 Se 21§ Skuldsaneringslagen 
61 Hellners, Mellqvist s.212 
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Viktigt att komma ihåg är att det enligt skuldsaneringslagen endast är fysiska personer 
som kan komma i fråga när det gäller skuldsanering, bolag och andra juridiska personer 
får istället förlita sig till insolvensbehandlingar som konkurs eller 
företagsrekonstruktion.62 Ett visst undantag finns dock i 5§ Skuldsaneringslagen som 
säger att en näringsidkare kan få skuldsanering om det bedöms finnas särskilda skäl på 
grund av att verksamheten är mindre och av enklare karaktär.  
 
4.3 Betalningsplan 
 
I 7§ Skuldsaneringslagen regleras vilka av gäldenärens skulder som kommer att ingå i 
skuldsaneringen och vilka som inte ska ingå.63 Som huvudregel omfattas alla fordringar 
på pengar som finns den dag skuldsaneringen meddelas. Undantagen finns i tredje 
stycket som anger fordringar som aldrig kan omfattas av skuldsanering. Enligt motiven 
så bör en skuldsanering i största möjliga mån omfatta alla gäldenärens skulder, annars 
faller syftet med skuldsaneringen. Undantag för vissa fordringar skall kunna göras men 
då skall starka skäl tala för det.64 Det första undantaget för skuldsanering är 
familjerättsligt underhåll och då syftas främst på underhållsbidrag enligt 
äktenskapsbalken och föräldrabalken.65

 
Fortsättningsvis så kan aldrig en fordran förenad med panträtt omfattas av 
skuldsanering, detta gäller oavsett om det rör sig om panträtt i fast eller lös egendom. 
En viktig sak att påpeka är att endast den del av fordringen som täcks av panten 
undantags från skuldsaneringen, finns överstigande fordran så kan den ingå. Om till 
exempel fordringen uppgår till 600.000 kr och pantens värde endast uppgår till 400.000 
kr, de överstigande 200.000 kr kommer då att ingå i skuldsaneringen66. De fordringar 
som är förenade med förmånsrätt enligt förmånsrättslagen omfattas inte heller av 
skuldsaneringen eftersom att de jämställs med pant.67 Skuldsaneringen innefattar inte 
heller fordringar som redan genom utmätning blivit tillgodosedda, borgenären har 
således redan fått förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Detta gäller dock endast de fall 
när egendomen har tagits om hand vid verkställigheten. ”Tagits om hand” behöver inte 
betyda att man fysiskt tagit med egendomen utan det räcker med att egendomen är 
identifierad.68

 
En fordran som förfaller till betalning i framtiden omfattas inte heller av 
skuldsaneringen. Undantaget handlar om ömsesidigt förpliktade avtal som innebär att 
borgenären även i framtiden kommer att tillhandahålla gäldenären en prestation. Här 
kan till exempel hyresavtal falla in, det är inte tanken att en hyrestagare skall kunna bo 
kvar i lägenheten med en kraftigt minskad hyra till följd av skuldsaneringen.69 
Avslutningsvis kan sägas att tvistiga fordringar inte omfattas av skuldsaneringen. Det 
kan vara när en borgenär efter kungörelse meddelar att han har en fordran på gäldenären 
och gäldenären motsätter sig den fordran. Så fort en gäldenär motsätter sig en fordran så 
är den tvistig.70  
 

 
62 Mellqvist s. 28 
63 Hellners, Mellqvist s.111 
64 Prop. 1993/94:123 s.76 
65 Prop A.a. s.76  
66 Exempel från lagkommentar till 7§ skuldsaneringslagen. skriven av Mikael Mellqvist 
67 Hellners, Mellqvist s.133 
68 A.a. s.146f 
69 A.a. s.147 
70 A.a. s.149 
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4.4 Borgenärens lika rätt till betalning  
 
Fordringar som omfattas av skuldsanering skall som huvudregel behandlas lika, det 
skall alltså inte spela någon roll på vilket sätt skulderna uppkommit eller vilken sorts 
fordran det rör sig om. Detta bygger på likabehandlingsprincipen som innebär att 
borgenärer som inte har någon form av säkerhet för sin fordran skall ha lika rätt till 
betalning. Om gäldenären och en borgenär skulle komma överens om att borgenären 
skall få större rätt till betalning än vad som bestämts i skuldsaneringen så skall den 
överenskommelsen ses som ogiltig.71 Fordringar förenade med särskild och allmän 
förmånsrätt enligt förmånsrättslagen är formellt inte aktuella när de gäller de skulder 
som omfattas av skuldsaneringen. Utan det är då istället reglerna i 7§ (se ovan) som 
kommer att ersätta förmånsrättslagens regler.72

 
Det finns vissa avsteg som är möjliga att göra från likabehandlingsprincipen, det första 
är att en fordran kan ges sämre rätt än andra om borgenären samtycker till detta. Här 
krävs det uttryckligen att borgenären verkligen visar att han nöjer sig med sämre rätt, 
det krävs alltså mer än bara passivitet från borgenärens sida.73 Denna regel har säkert 
inte använts så ofta och kommer förmodligen inte att användas så ofta i framtiden heller 
eftersom borgenärernas största intresse är att få betalt. Ett exempel skulle kunna vara 
om samtliga borgenärer skulle enas om att en viss borgenär skall gynnas före dem.74  
 
Om skuldsaneringsärendet innehåller småfordringar så kan Kronofogden besluta att i 
stället för månadsvis småbetalningar göra en betalning i förtur. För särbehandlingen 
krävs att det skall vara skäligt med hänsyn till skuldernas omfattning och 
omständigheterna i övrigt. Anledningen till att denna regel om småbetalningar finns är 
att det kan vara ansträngande att behöva administrera ”småbelopp” under fem års tid.75 
Ett sista undantag från likabehandlingsprincipen är de fordringar som inte anmälts i 
ärendet, de drabbas av total preklusion och kan då inte tas upp vid ett senare tillfälle 
heller76.  
 
4.5 Skuldsaneringens resultat  
 
Verkan av skuldsaneringen beskrivs i 23§ och innebär att gäldenären genom 
skuldsaneringen befrias från ansvaret att betala de skulder som omfattas av 
skuldsaneringen i den utsträckning som skulderna satts ned. Gäldenären befrias också 
från att betala skulder som inte är kända i ärendet, till exempel om borgenärer inte gett 
sig till känna när det kungjordes i post- och inrikestidningar77. Vissa andra fordringar 
omfattas inte heller av skuldsaneringen78.  En borgenär som inte meddelat att de har en 
fordran drabbas av preklusion i och med skuldsaneringsbeslutet och förlorar därför sin 
rätt till betalning med 100 %. Skuldsaneringen innebär som tidigare sagt att gäldenären 
inte behöver betala lika mycket av sin skuld79. Efter att beslutet om skuldsanering är 
definitivt följer en betalningsperiod på fem år, gäldenären skall under denna tid leva på 
existensminimum och allt utöver skall användas för att betala av skulderna80. Efter de 

 
71 Prop. 1993/94:123 s. 76 
72 A.a. s.157 
73 A.a. s.157 
74 A.a. s.158 
75 A.a. s 158 
76 A.a. s 159 
77 Hellners, Mellqvist s.226 
78 För fordringar som ej omfattas, se 7§ 3st Skuldsaneringslagen 
79 Hellners, Mellqvist s.221 
80 Heuman s.277 
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fem år som skuldsaneringen pågår är gäldenären skuldfri från de skulder som omfattats 
av saneringen. Förfarandet vid en konkurs skiljer sig åt på så sätt att fordringar som inte 
blivit betalda fullt ut kvarstår efter konkursen. En borgenär kan alltså fortsätta att kräva 
sin gäldenär på pengar efter att konkursen är avslutad på samma sätt som gäldenären 
kan försättas i konkurs igen av sin borgenär eller på egen begäran.81  
 
4.6 Borgensmannens ansvar vid skuldsanering 
 
En borgensman blir däremot aldrig fri från sitt ansvar i och med att gäldenären beviljas 
skuldsanering. Borgensmannen måste infria sitt borgensåtagande under 
skuldsaneringstiden på grund av att gäldenären inte kan betala och har alltså ingen 
möjlighet att neka82. Skuldsaneringslagens princip om att endast den som ansökt om 
skuldsanering omfattas av den visar tydligt på att borgensmannens åtaganden står 
utanför beslutet.83  Om gäldenären endast betalar 10 % av sin skuld till borgenären med 
anledning av skuldsaneringen så kan borgenären kräva resterande del av 
borgensmannen, dennes ansvar är alltså detsamma trots att gäldenärens skuld satts 
ner.84  
 
Det blir en avgörande skillnad om det istället är gäldenären som skall beviljas 
skuldsanering och det i dennes skulder finns ett borgensåtagande som inte betalats.  
Gäldenären får då möjlighet att lägga in den skulden bland sina övriga skulder i 
skuldsaneringen. När gäldenären sedan beviljas skuldsanering på sina skulder och 
borgensåtagandet så får denne möjlighet att rikta regresskrav mot den ursprungliga 
gäldenären för den delen av borgensåtagandet han tvingats betala. Detta ses som en 
tillgång hos den gäldenär som beviljats skuldsanering, eftersom att denne då har en 
fordran som kan drivas in.85  
 
Skuldsaneringsgäldenären som egentligen inte heller har några tillgångar eftersom att 
han beviljats skuldsanering, får en liten fördel när det gäller det borgensåtagande han 
tagit på sig. Eftersom att han får driva in skulden på vanligt sätt. Den skuld som han får 
föra regress om var ju ursprungligen inte skuldsaneringsgäldenärens utan den tillhörde 
den gäldenär denna gått i borgen för. Att gäldenären får driva in skulden på vanligt sätt 
hos den han gått i borgen för bedöms i propositionen som ganska meningslöst. Det 
beror antagligen på att den ursprungliga gäldenären inte heller har tillgångar när han 
inte betalat och borgensansvaret således har fallit ut på skuldsaneringsgäldenären. 

 
81 A.a. s. 158 
82 Prop. 1993/94:123 s. 137 
83 Hellners, Mellqvist s. 228 
84 Prop. 1993/94:123 s. 133 
85 A.a.s. 133 



16 
 

                                                

5. Möjligheter att ändra beslut 
 
5.1 Omprövning av beslut 
 
Reglerna om omprövning av skuldsaneringsbeslut finns i 24-28§§ Skuldsaneringslagen. 
Tanken med en skuldsanering är självklart att beslutet skall vara definitivt. I motiven 
framförs tydligt det starka intresset av att besluten inte skall kunna omprövas hur som 
helst, men det måste ändå finnas möjlighet till omprövning86. I vissa 
skuldsaneringsbeslut kan det ibland finnas anledning till omprövning. En omprövning 
av ett skuldsaneringsbeslut kan leda till att ett beslut upphävs, ändras, avslås eller 
avvisas. Det kan också ske till fördel för både borgenär och gäldenär.87  En borgenär 
kan begära omprövning vid fem situationer som gäldenären gjort sig skyldig till enligt 
24§:   
 

• Den första situationen är om gäldenären gjort sig skyldig till illojalt förfarande 
t.ex. Oredlighet mot borgenär88 eller lämnat bristande uppgifter i ansökan. 

• Om gäldenären i ansökan eller senare under handläggningen medvetet lämnat 
felaktiga uppgifter som skadat borgenären.  

• Ett beslut som blivit felaktigt på grund av att gäldenären lämnat uppgifter som 
varit oriktiga i frågor om skatt eller avgifter som omfattas av skuldsaneringen 
eller inte lämnat uppgifterna trots att han har plikt att lämna dem kan också ge 
borgenären rätt till omprövning.  

• Betalningsplanen skall följas och görs inte det så kan omprövning också ske så 
länge det inte rör sig om några små missar. 

• Om gäldenärens ekonomiska förutsättningar väsentligt har förbättrats så kan 
beslutet omprövas. En väsentlig förbättring skulle kunna vara en lottovinst el 
dyl.  

 
En ändring av beslutet kan bara ske i de två senaste fallen, annars är det upphävande 
som blir slutsatsen av omprövningen89. En gäldenär kan också ansöka om omprövning 
av beslut. Det kan göras om gäldenärens ekonomiska förhållanden ändrats. Det totala 
belopp han skall betala liksom betalningsplanens upplägg kan då ändras. Det krävs att 
det inträffat något som inte kunnat förutses eller att det finns synnerliga skäl. Det skall 
röra sig om avgörande påverkan i gäldenärens möjlighet att betala på längre sikt.90  
 
5.2 Överklagande av beslut 
 
Kronofogdemyndighetens slutgiltiga beslut får överklagas till tingsrätten. Även besluten 
om att inleda skuldsanering får överklagas och regler om hur detta skall gå till finns i 
skuldsaneringslagens 29-31§§. I omprövningsärenden är både beslut om att avslå 
ansökan eller bifalla den samt ändra eller upphäva ett skuldsaneringsbeslut 
överklagbara91

 

 
861993/94:123 s. 78 
87 Hellners, Mellqvist s. 231f 
88 Se Brottsbalken 11:1 
89 Mellqvist s. 34 
90 A.a. s. 34  
91 Hellners, Mellqvist s. 255 
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Rätt att överklaga beslut enligt förvaltningslagens regler har ”den som beslutet angår 
om det gått honom eller henne emot”92 Därför är det endast gäldenären och 
borgenärerna som har klagorätt i skuldsaneringsärenden. Vid omprövningsärenden är 
gäldenären berättigad men sen i första hand också den  borgenär som ansökt om 
omprövning av beslutet93.  
 
Utgångspunkten för överklagande finns i skuldsaneringslagens 29§. Formkraven 
gällande överklagan återfinns i Lag om domstolsärenden 4-8§§ med hänvisning från 
skuldsaneringslagen.  
 

• Överklagan skall göras skriftlig och den ska innehålla uppgifter om parten som 
tex. Namn, personnummer, adress, förhållanden som har betydelse för 
delgivning med parten osv.94 

• Ange vilket beslut som skall överklagas och vilken utväg som istället önskas 
med målet samt vilka grunder du stödjer ändringarna på. 

• Överklagandet skall ges in till Kronofogden eftersom att de beslutat i ärendet. 
Det ska ha kommit in till myndigheten inom tre månader från det att beslut 
togs95. 

 
92 Se 22§ Förvaltningslagen  
93 Hellners, Mellqvist s. 256 
94 Se 5§ Lag om domstolsärenden 
95 En avvikelse från 23§ FL där klagotiden räknas från den dag klaganden fick del av beslutet. Se även 
Hellners, Mellqvist s. 257 
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6. Allmänna villkor för skuldsaneringen 
 
Kraven som ställs och som måste vara uppfyllda för att skuldsanering skall kunna 
beviljas regleras i lagens 4§ och är: 
 

• Gäldenären måste vara privatperson och ha sin hemvist i Sverige. Hemvist 
presumeras den som är folkbokförd i Sverige ha.  

• Inte ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid. 
• En avvägning angående om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga 

och ekonomiska förhållanden skall göras. 
• Skuldernas ålder, omständigheter vid tillkomst, gäldenärens egna ansträngningar 

för att fullfölja sina förpliktelser mot borgenärerna samt gäldenärens medverkan 
vid handläggningen är sådant som också skall beaktas i skälighetsbedömningen 

 
6.1 Överskådlig tid 
 
En eller några sena betalningar innebär inte att man skall ses som överskuldsatt. Det 
finns många i samhället som någon gång upplever att de inte kan betala eller att det är 
svårt att få pengarna att räcka. En undersökning från kronofogden visar att 18 % av 
befolkningen haft betalningsproblem de senaste 12 månaderna.96 Dessa människor ses 
inte i det läget som överskuldsatta enligt skuldsaneringslagens regler utan 
insolvenskriteriet enligt lagen är det samma som enligt konkurslagen. Gäldenären skall 
nämligen inte kunna betala sina fordringar i den takt de förfaller till betalning, detta 
skall inte heller vara en tillfällighet utan insolvensen skall bestå genom uttrycket 
”överskådlig tid” långt fram i tiden. Enligt propositionen skall man i princip inte kunna 
se att insolvensen någonsin skall upphöra, inga årtal finns dock angivna. I den tidigare 
insolvensutredningen (SOU 1990:74 s.275) har en tid på fem till tio år nämnts. Även så 
sent som 2010 lämnade utredningen förslag på att överskådlig tid skulle bestämmas till 
att gäldenären inte skulle kunna betala inom de närmaste åren. Förslaget bedöms som 
positivt för gäldenärer men det bör endast gälla de som är väldigt överskuldsatta, 
kronofogden angav att ärenden skulle öka betydligt och betalningsmoralen skulle kunna 
påverkas negativt.97 Enligt det slutliga lagförslaget så skall lydelsen överskådlig tid 
fortfarande finnas kvar och det blir således ingen ändring om att insolvensen skall röra 
sig om de närmaste åren.98I vissa fall kan inte insolvensen bedömas eftersom det inte 
finns tillräckligt starkt stöd för att kriterierna är uppfyllda för att fastställa om den 
kommer att bestå under överskådlig tid. I det fall bedömning inte kan ske så måste 
begäran avslås.99  
 
6.1.1 NJA 2010 s.496 
 
En 47-årig ensamstående kvinna ansökte om skuldsanering till Kronofogden, 
skuldsaneringen inleddes den 24 oktober 2008. Kvinnan hade skulder på sammanlagt 
629 098 kr varav 281 814 kr inte var förfallna till betalning och således omfattades de 
inte heller av skuldsaneringen. Kronofogden beviljade kvinnan skuldsanering enligt en 
samlad bedömning med hänvisning till den tid hon varit skuldsatt och de försök hon 
gjort för att tillsammans med borgenärer komma överens om betalningsplan. Hon hade 

 
96”Alla vill göra rätt för sig ” från Kronofogden s. 52 
97 Prop. 2010/11:31 s. 18 
98 Prop A.a. s. 43 
99 Prop. 1993/94:123 s. 92 
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under tiden utbildat sig och på så sätt försökt att göra rätt för sig samt att hennes 
oförmåga att betala varit långvarit och kronofogden bedömde inte att situationen skulle 
ändras under överskådlig tid. CSN hade uppgett att de kunde ge kvinnan anstånd med 
betalningar på studieskulden under skuldsaneringen. CSN som var en av borgenärerna 
överklagade kronofogdens beslut till Tingsrätten. Domstolen tyckte inte att det fanns 
några skäl att frångå Kronofogdens bedömning och därför avslog de överklagandet. 
CSN överklagade till Svea hovrätt och yrkade att kvinnan inte skulle anses kvalificerat 
insolvent. Handelsbanken Finans AB som också var en av borgenärerna anslöt sig till 
CSN:s mening.  
 
Hovrätten uttalade sig om insolvenskriteriet och hänvisade till insolvensutredningen 
som angav att tiden bör vara åtminstone fem till tio år men också enligt propositionen 
att det i princip inte skall kunna ses att insolvensen någonsin kommer att upphöra. De 
ansåg att kvinnan i framtiden skulle ha möjlighet att dryga ut sina inkomster genom 
extraarbete, eftersom att hon gjorde det under de senaste åren. Hovrättens samlade 
bedömning baserad på kvinnans skuldbörda, kvinnans ålder och arbetsförmåga ledde till 
att hon inte kunde bedömas som kvalificerat insolvent och därför bifölls överklagandet 
och hovrätten upphävde hennes skuldsanering. Kvinnan överklagade till högsta 
domstolen och yrkade att kronofogdens beslut skulle fastställas genom ändring av 
hovrättens dom.  
 
Högsta domstolen betonade att skuldsaneringsinstitutets grundtanke är att borgenärer 
inte ska drabbas av någon reell förlust egentligen eftersom att skulderna skall omfattas 
av sådana som inte skulle ha blivit fullt betalda i alla fall. Frågan var om kvinnan skull 
bedömas kvalificerat insolvent enligt skuldsaneringslagens regler. När de resonerar 
kring hennes framtida betalningsförmåga så utgick de ifrån hennes då aktuella inkomst 
och en normal löneutveckling, de utgick ifrån att hon skulle kunna arbeta heltid på 
längre sikt och hon skulle arbeta fram till pensioneringen. De ansåg därför att hennes 
förmåga att betala av skulderna skulle öka i framtiden. Skuldsättningen kommer att 
bestå under flera år men de beräknade att hon skulle vara helt skuldfri om ca 15 år och 
helt skuldfri från sina studieskulder om ytterligare 5 år efter att de skrivs av vid 67 års 
ålder. Hon saknade därför inte förmåga att betala sina skulder på överskådlig tid. Därför 
var hon ej kvalificerat insolvent enligt 4§ första stycket skuldsaneringslagen. Högsta 
domstolen fastställde hovrättens beslut. 
 
6.1.2 Egen analys 
 
Med Högsta domstolens domslut har överskådlig tid bedömts vara minst 15 år. I och 
med detta tycker jag att skuldsaneringslagen har förlorat lite av sitt rehabiliterande syfte, 
en människa som skall leva under dessa förhållanden under resten av sitt liv måste i 
princip mista allt hopp om liv. En ekonomi som inte har några marginaler under så här 
pass många år måste utsätta personen för många prövningar. En sådan sak som att hon 
skulle drabbas av en sjukdom och behöva medicin kan vara det som gör att ännu större 
skuldsättning med snabba sms-lån med höga avgifter blir följd.  Budget- och 
skuldrådgivarnasförening uppger att de har sett flera ansökningar få avslag i och med 
detta mål trots att det inte förflutit lång tid sen det avgjordes i oktober 2010. Om 
överskådlig tid skall bedömas vara 15 år så kommer fler människor att få leva kvar på 
existensminimum och forskning visar att det leder till hälsoproblem, psykiskt lidande 
osv. Färre kommer ut i arbetslivet igen och det leder i sin tur till mänskliga och 
samhällsekonomiska problem.100  

 
100 Artikel: Vägen till skuldfrihet har blivit svårare. 
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7. Skälighetsbedömning 
 
På samma sätt som att insolvenskriteriet måste vara uppfyllt för att skuldsanering skall 
beviljas så måste också den allmänna skälighetsbedömningen vara uppfylld101. De 
omständigheter som skall beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen är 
skuldernas ålder, omständigheter vid tillkomsten, ansträngningar som gäldenären gjort 
för att förbättra sin situation samt om gäldenären har varit aktiv och medverkat under 
tiden för handläggningen av ärendet.102  
 
Skuldernas ålder bedöms utifrån den tid som förflutit sen skulderna togs, åldern räknas 
alltså inte från den tid gäldenären blivit så pass överskuldsatt att han inte kunnat betala 
längre men det är ändå något som numera beaktats i helhetsbedömningen103. Enligt 
motiven så bör merparten av gäldenärens skulder vara äldre än tre till fyra år för att 
kunna beviljas skuldsanering. Det framgår tydligt i motiven att tanken inte har varit att 
gäldenären i hopp om att få en skuldsanering beviljad  ska gå och tar på sig en mängd 
skulder just innan ansökan lämnas in.104   
 
Gäldenären skall vidare ha försökt att verkligen göra rätt för sig. Detta innefattar att han 
ska ha utnyttjat sin betalningsförmåga och inte försökt att gömma sig för borgenärerna 
genom att inte svara utan hellre ärligt visat upp hur hans betalningsförmåga ser ut. Visar 
gäldenären upp sin betalningssituation så kan borgenärerna kanske ge uppskov med 
räntor eller dylikt.105  Numera behöver inte gäldenären på samma sätt som tidigare göra 
ett så kallat ”egenförsök” för att komma överens med sina borgenärer om en 
avbetalningsplan innan ansökan om skuldsanering och på så sätt har reglerna för de 
egna ansträngningarna släppts något.106  
 
I skälighetsbedömningen ingår även en bedömning utifrån att gäldenären skall hjälpa till 
och medverka med Kronofogden i skuldsaneringsärendet. Detta innefattar att medverka 
vid handläggningen men också att inte lämna felaktiga uppgifter om den ekonomiska 
eller personliga situationen som kan vara av betydelse.107  

 
101 Hellners, Mellqvist s. 75 
102 Mellqvist s. 69 
103 Hellners, Mellqvist s. 81 
104 Prop. 1993/94:123 s. 99 
105 Mellqvist s. 69 
106 Hellner, Mellqvist s. 92 
107 A.a. s. 95 
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8. Omständigheter vid skuldernas tillkomst 
 
De olika omständigheter som fanns vid skuldernas tillkomst är också viktiga att ta 
ställning till vid handläggningen av ett skuldsaneringsärende108. Hur skälig borgenärens 
fordran är på gäldenären skall inte läggas in i bedömningen av om skuldsanering skall 
meddelas. Oskäliga avtalsvillkor kan istället bedömas utifrån exempelvis 
generalklausulen i avtalslagens 36§ om jämkning av oskäliga villkor. Kreditprövningen 
som gjordes vid de aktuella skuldsättningarna är inte heller något som skall beaktas 
särskilt. Det som skall bedömas utifrån skuldernas tillkomst är hur och varför de 
uppkommit. Dessa orsaker är viktiga att ta hänsyn till. En gäldenär som just innan 
ansökan om skuldsanering skuldsatt sig med mer skulder, eventuellt i syfte att uppnå 
skuldsaneringen skall förstås inte lättare beviljas skuldsanering. Den sena 
skuldsättningen skall istället ligga gäldenären till last och snarare göra det omöjligt att 
bevilja skuldsanering.109  
 
Som tidigare nämnts så är omständigheterna till skuldernas tillkomst viktiga att ta 
hänsyn till. Är avsikten med skuldsättningen att tillgodose spekulativa affärer såsom 
aktieköp eller mer statusaffärer som att köpa en sportbil så är skuldsanering betydligt 
svårare att få än om köpet handlat om köp av en fastighet för ett vardagligt behov. 
Bedömning ska också göras utifrån hur goda chanser gäldenären hade att betala när han 
tog krediten. Var gäldenärens möjligheter att fullfölja sina plikter goda, då är chanserna 
större att han skall beviljas skuldsanering.110  
 
Privatpersoner som försökt att bedriva verksamhet men misslyckats och dragit på sig 
egna personliga skulder skall kunna omfattas av skuldsanering trots att skulderna 
kommer från näringsverksamhet. I motiven nämns att det kan vara en ren tillfällighet att 
det personliga betalningsansvaret kvarstår trots att näringsverksamheten inte kan drivas 
vidare111. Dessa omständigheter bör alltså beaktas i bedömningen men det skall även 
verka positivt. Det viktigaste är att skulderna inte kommer från något brottslig 
verksamhet för då kan inte skuldsanering beviljas, vilket faller sig ganska självklart.112 
Skulder på grund av onödig lyxkonsumtion kan bedömas olika beroende på om det var 
länge sen skulden togs eller om den är färsk.113 Den omständigheten vid skuldsättning 
är dock något som kan tala emot skuldsanering114. Det är viktigt att se sammanhanget i 
skälighetsbedömning mellan skuldernas ålder och hur omständigheterna såg ut vid 
tillkomsten. Är omständigheterna negativa vid skuldernas tillkomst så spelar det mindre 
roll i fall skulderna är gamla än om de är nya.115   
 
En annan viktig omständighet att resonera kring är hur skadeståndsfodringar skall 
bedömas i skuldsaneringssammanhang. Ett skadestånd som uppkommit på grund av ett 
avtal eller överenskommelse skall inte behandlas på något annat sätt än övriga 
fordringar. Har skadeståndet istället uppkommit på grund av omständigheter utanför ett 

 
108 A.a. s. 82 
109 Prop 1993/94:123 s 98 
110 Mellqvist s. 63f 
111 Prop. 1993/94:123 s.99 
112 Prop A.a. s. 99 
113 Prop A.a. s. 99 
114 Artikel: Allmänna villkor vid skuldsanering s.155  
115 Mellqvist s. 63f  
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kontraktsförhållande, på så kallade utomobligatoriskt skadestånd så skall de normalt 
inte omfattas av skuldsaneringen.116   
 
Något absolut hinder att dessa fordringar kan ingå finns inte uppställt men däremot ska 
tiden som förflutit sen händelsen läggas in i bedömningen och hur stort skadeståndet är i 
förhållande till övriga skulder. Viktigt att ha med i bedömningen är också vilken typ av 
brott skadeståndet härrör ifrån, samt vilken inställning gäldenären har till anklagelserna. 
Genom skuldsaneringen kan i alla fall en del av skadeståndet betalas och det är hur som 
helst positivt för den som drabbats av brott istället för att inte få något.117  
Skuldsanering på skadestånd vid brottslig verksamhet skall dock användas restriktivt 
och i motiven betonas att det skulle vara ganska stötande att bevilja skuldsanering på 
skadestånd till den som till exempel gjort sig skyldig till våldtäkt118.  
 
Nedan kommer jag att referera ett antal rättsfall för att skapa en bild av vilka 
omständigheter vid skuldsättningen som förbättrar chanserna till beviljande av 
skuldsanering, respektive vilka omständigheter som verkar diskvalificerande. Som 
tidigare nämnts så börjar alla ansökningar hos kronofogden. Om det upprättade 
förslaget till betalningsplan inte accepteras av samtliga borgenärer så lämnas ärendet 
över till tingsrätten för ett slutligt avgörande. En gäldenär som får avslag på sin ansökan 
av kronofogden kan också överklaga detta till tingsrätten. Alla fall som nedan refereras 
är inte avgjorda i HD, den domstolen är en prejudikatinstans och tar endast upp mål 
under speciella omständigheter, när det behövs för att vägleda rättstillämpningen119. De 
som är avgjorde i tingsrätten och hovrätten kan ändå hjälpa till i en vägledning av hur 
omständigheterna vid skuldernas tillkomst bedöms. I samtliga fall har referaten 
koncentrerats på att belysa omständigheterna vid skuldernas tillkomst och därför har 
mindre relevans lagts på det förhållande angående hur gamla skulderna är eller om den 
kvalificerade insolvensen är uppfylls osv. 
 
8.1 Lyxkonsumtion  
 
Tingsrätten har avgjort ett fall där skulderna tillkommit genom lyxkonsumtion120. M.S. 
ansökte om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten i Göteborg. Ansökan avslogs 
med motiveringen att hennes skulder till övervägande del kom från så kallad 
lyxkonsumtion. M.S. hade åkt på flera utlandsresor per år med familjen, köpt dyra 
möbler och kläder vilket till stor del överskred familjens ekonomiska resurser. Hon hade 
under detta tillfälle också fått en större lotterivinst men istället för att betala av sina 
skulder så hade hon fortsatt att konsumera.  M.S. överklagade till tingsrätten och yrkade 
att de skulle bifalla hennes ansökan och återförvisa ärendet till kronofogden för fortsatt 
handläggning. 
 
Som grund för sitt yrkande i tingsrätten anförde M.S. förutom sjukintyg, kalkyl över 
erbjuden betalning till borgenärer, skuldöversikt osv. Att den lotterivinst som hon fick 
på 700.000 kr användes för att sanera hennes skulder. Hon betalade vid det tillfället alla 
hennes skulder som uppgick till ca.330 000 kr. Efter detta tappade hon kontrollen och 
använde upp resterande del av vinstpengarna på semesterresor och materiella ting. M.S. 
hade vid tillfället haft begynnande spritproblem som då förvärrades. Skulderna i ärendet 
uppgick vid tiden för tingsrätten dom till cirka 1 miljon och merparten av skulderna 
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härrörde från utlandsresor och annan lyxkonsumtion, enligt M.S. själv för att hon 
behövde vila och rekreation.  
 
Tingsrätten sa i sitt domslut att det är tveklöst så att en skuldsanering skulle hjälpa till 
att lösa M.S psykiska problem. Tanken är dock inte att skuldsaneringen skall vara ett 
universalmedel mot psykisk ohälsa utan den skall bygga på ett ekonomiskt 
betraktelsesätt. Vidare sa tingsrätten att M.S under åren 1986-1991 ådrog sig sina 
skulder för att möjliggöra fortsatta utlandsresor och uteliv samt fortsätta köpa mycket 
kläder, efter att resterande av hennes vinstpengar var slut. En skuldsanering som 
beviljas för skulder som tillkommit genom denna typ av konsumtion, trots att den 
uppges vara av stort rekreativt värde är enligt tingsrättens bedömning säkerligen inte 
nödvändig och därför skall överklagandet lämnas utan bifall. M.S Överklagade beslutet 
till hovrätten, de tog dock aldrig upp fallet utan avslog bara överklagandet. 
 
8.1.1 Egen analys 
 
I motiven framhålls att skulder på grund av lyxkonsumtion kan bedömas olika beroende 
på om de är gamla eller nya. Färska skulder på grund av onödig lyxkonsumtion ses inte 
lika positivt som gammal lyxkonsumtion121. Skuldernas ålder skall alltid vara med i 
bedömningen om skuldsanering skall beviljas på samma sätt som de övriga 
omständigheterna i 4§ andra st. Enligt min mening borde det räcka med att orsakerna till 
skuldernas tillkomst fastställs när det gäller lyxkonsumtion, hur länge sedan 
lyxkonsumtionen skedde borde inte spela någon roll i avgörandet. Det som eventuellt 
kan få större plats i bedömningen borde vara i de fall gäldenären lider av psykisk 
sjukdom och ekonomin därför inte kan skötas med lyxkonsumtion som följd. Precis som 
tingsrätten uttalat tycker jag att det är viktigt att skuldsaneringslagen används ur en 
ekonomisk synvinkel så att den inte riskerar att bli en lag eller bedömning med allt för 
mycket personliga och således subjektiva åsikter. 
 
8.2 Stort antal felparkeringsavgifter 
 
Felparkeringsavgifter som en del av skuldernas orsak har bedömts på följande sätt122. 
Bakgrunden till fallet är att H.S hade en total skuldbörda på 740 000 kr när hon ansökte 
till kronofogden om skuldsanering. De avslog hennes ansökan. Som grund för 
avslagsbeslutet sas att skuldsaneringsinstitutet är till för de som mer oförskyllt hamnat i 
skuldfällor de inte kan ta sig ut. H.S hade däremot inte oförskyllt hamnat i skuldfälla 
utan hon hade mellan 1992 och 1995 ådragit sig felparkeringsavgifter till en summa av 
drygt 59 000 kr. Gäldenärens beteende tydde på respektlöshet inför lagar och 
förordningar och därför skulle det inte anses skäligt att bevilja henne skuldsanering, 
trots att felparkeringen endast är en liten del av hennes totala skuld.  
 
H.S överklagade beslutet till tingsrätten. De ansåg i sitt domskäl att det kunde bedömas 
så som att H.S uppfyllde kraven på kvalificerat insolvent. Tingsrätten tyckte inte att det 
var tillräckligt utrett att en frivillig skuldsanering från H.S sida skulle kunna vara 
utesluten och i en sådan skulle det kanske vara möjligt att undanta vissa skulder. De 
skulle tillexempel kunna vara skulder till staten som uppkommit på senare år i form av 
obetalda felparkeringsavgifter. Tingsrätten bedömde att det i dagsläget inte är skäligt att 
bevilja H.S skuldsanering. H.S överklagade till hovrätten, de lämnade dock 

 
121 Hellners, Mellqvist s.84 
122 RH 1997:27 



24 
 

                                                

överklagandet utan bifall men påpekade att det inte kunde anses skäligt att bevilja H.S 
skuldsanering eftersom att hon ådragit sig så många felparkeringar på kort tid. 
 
8.2.1 Egen analys 
 
Att inte betala felparkeringsavgifter tyder på ett ganska nonchalant förhållningssätt till 
samhällets regler.  I själva verket uppkommer en sådan avgift först efter två steg. Det är 
inte sannolikt att H.S fått en felparkering varje gång hon struntat i att betala på 
parkeringen. Hon hade dock struntat i att betala böterna under tre års tid tills de uppgått 
till nästan 60 000 kr. Att betala för den parkeringsplats som utnyttjas är en självklarhet 
för de flesta. Om alla struntade i att betala så skulle bilar stå parkerade på alla andra 
platser än avsedda för parkering vilket skulle störa trafiken. Att parkering är 
avgiftsbelagd och försedd till vissa platser är ganska lågt uppsatta regler om vi till 
exempel jämför med bokföringsskyldigheten i ett företag, vilket är väldigt reglerat. När 
man har en så nonchalant inställning till relativt lågt uppsatta regler som att betala 
parkering när tjänsten används så bör man inte heller kunna sanera bort dessa skulder 
direkt.  
 
8.3 Missbruk av alkohol samt psykisk sjukdom 
 
I detta fall tycker jag att lagens rehabiliterande syfte har varit det som avgjort123.C.K 
ansökte till kronfogden om skuldsanering, kronofogden beslöt att inleda skuldsanering 
och upprättade tillsammans med gäldenären ett förslag på skuldsanering. Genom 
förslaget skulle C.K betala totalt 58.01% av sitt totala skuldbelopp. En av borgenärerna 
motsatte sig förslaget varpå kronofogden lämnade över ärendet till tingsrätten för vidare 
handläggning.   
 
C.K vidhöll sin ansökan i tingsrätten och uppgav bland annat att merparten av de lånade 
pengarna använts till att köpa alkoholhaltiga drycker. Hon missbrukade alkohol under 
tiden 1987-1990 och det var då skulderna uppkom. Vid tiden för tingsrättens bedömning 
tog hon medicin för sitt missbruk. Tingsrätten bedömde bara att C.K inte kunde anses 
vara kvalificerat insolvent och gick därför inte vidare i resonemanget för att titta på 
omständigheterna vid skuldernas tillkomst. C.K beviljades inte skuldsanering enligt 
skuldsaneringslagen.  
 
C.K överklagade till hovrätten och yrkade bifall till sin ansökan om skuldsanering, en 
av borgenärerna bestred ändringen. Hovrätten bedömde att C.K var kvalificerat 
insolvent. De ansåg att det i målet framgått att skulderna uppkommit efter att C.K slutat 
jobba och i anslutning till att hon beviljades sjukpension. Av detta drog de slutsatsen att 
hennes förmåga att betala skulderna var begränsade redan när hon satte sig i skuld och i 
bedömningen lades även in att hon finansierat sitt alkoholmissbruk genom de lånade 
pengarna. Hovrättens helhetsbedömning gjorde att det inte kunde anses skäligt att 
bevilja C.K skuldsanering. Och därför fastställde dom tingsrättens beslut. C.K 
överklagade till HD och yrkade att hon skulle beviljas skuldsanering. Tre av 
borgenärerna vidhöll sina tidigare inställningar. HD gjorde bedömningen att den 
kvalificerade insolvensen var uppfylld. Skulderna hade hon dragit på sig under perioder 
av psykiska problem och sammanhängande alkoholproblem. Hon hade lyckats sluta 
med sitt missbruk av alkohol och de bedömde att det även var viktigt att hon kunde få 
ordning på sin ekonomi ur ett rehabiliterande syfte. C.K beviljades därför 
skuldsanering.  
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8.3.1 Egen analys 
 
De olika instanserna har verkligen olika uppfattning här, tingsrätten tycker inte att 
gäldenären skall bedömas som kvalificerat insolvent. Hovrätten och HD anser att hon är 
det med hänsyn till skuldernas storlek, hennes inkomst och avsaknad av tillgångar. 
Hovrätten tar i sin bedömning en inriktning på vad hon använt pengarna till medan HD 
vill verka för lagens rehabiliterande syfte och på så sätt beviljar henne skuldsaneringen. 
Det ser ut som att en bidragande orsak till att hon beviljas skuldsanering är att hon 
faktiskt lyckats ta sig ur sitt missbruk. 
 
8.4 Borgensåtagande och fastighetsköp 
 
I ett fall från hovrätten hade B.L ansökt hos kronofogden om skuldsanering varpå 
skuldsaneringen inleddes efter beslut av kronofogden124. Genom det upprättade 
förslaget skulle gäldenären helt befrias från sina skulder som uppgick till 2 757 081 kr. 
Av skulderna svarade hans ex hustru för 2 240 155 kr solidariskt med B.L. Ärendet 
lämnades över till tingsrätten efter att två av borgenärerna motsatt sig förslaget 
kronofogden upprättat. Tingsrätten beslutade dock att bifalla B.L:s ansökan och det 
innebar att han helt skulle befrias från sina skulder. Beslutet överklagades och 
Handelsbanken yrkade att hovrätten skulle avslå B.L: s ansökan. 
 
Av de totala skulderna var 1 627 949 kr en fordran som Handelsbanken hade. Skulden 
hade uppkommit 1988 när B.L tog på sig ett borgensåtagande för ett bolag han då drev 
tillsammans med sin dåvarande fru. Gäldenären hade inte betalat trots påminnelser. 
Trots sin dåliga ekonomin hade han istället tagit ett lån på 800 000 kr för köp och 
renovering av en fastighet. Handelsbanken ansåg att denna ökning av skuldbörda skulle 
anses vårdslös. B.L harde som stöd för sin inställning sagt att de 800 000 kr han lånade 
för köpet av fastigheten gjordes i ett ”förträngningstillstånd”. Det beskrevs som ett 
tillstånd när gäldenären istället för att inse att de inte hade råd köper för att ingen skall 
förstå att de är utblottade.  
 
Hovrätten ansåg att B.L är insolvent. I bedömningen om det var skäligt att bevilja B.L 
skuldsanering så ansåg hovrätten att han genom inte betalat sin skuld till handelsbanken. 
Utan istället hade låtit skulderna och räntorna växa sig större, samtidigt som han lånat 
800 000 kr till för att köpa och renovera en fastighet har visat prov på högt risktagande 
och mindre övervägda beslut. Vid tidpunkten för skulden på 800 000 kr var B.L även 
sjukskriven och på grund av sin sjukdom så var hans framtida arbetsmöjligheter inte 
heller så goda, detta vägdes också in i bedömningen. Hovrätten ansåg inte att det var 
skäligt att bevilja B.L skuldsanering.  
 
8.4.1 Egen analys 
 
Gäldenären har uppgett att han befunnit sig i ett förträngningstillstånd när kan köpte 
fastigheten. Skulle ett sådant tillstånd kunna jämföras med att personen är psykiskt 
instabil eller är personen i det tillståndet fullt frisk men bara villig att hålla upp en fasad 
för vänner och bekanta? Förträngningstillstånd verkar inte vara en omständighet som 
ligger bra till i bedömningen om skuldsanering ska beviljas. Jag tror att många hamnar i 
ett visst förträngningstillstånd när de inser att de inte kan betala och istället för att göra 
rätt för sig gömmer de sig och konsumerar mera. Handlingar av sådant slag kan inte 

 
124 RH 1999:20 



26 
 

                                                

uppmuntras och därför är det viktigt att ett sådant tillstånd inte ska bedömas som 
positivt i skuldsaneringssammanhang. 
 
8.5 Spekulativ verksamhet med högt risktagande 
 
L.A ansökte om skuldsanering till kronofogden, de avslog ansökan. Tingsrätten 
återförvisade ärendet till kronofogden och skuldsaneringen inleddes.125 Gäldenärens 
skulder uppgick till drygt 19 miljoner kr och de hade i huvudsak uppstått vid tidigare 
bedriven näringsverksamhet. Kronofogden upprättade ett förslag som gick ut på att sex 
borgenärer under fem års tid sammanlagt skulle få 192 000 kr. Förslaget godtogs inte av 
alla så ärendet lämnades över till tingsrätten.  Tingsrätten ansåg att omständigheterna 
vid skuldernas tillkomst var det som drog till sig intresse i fallet eftersom att den 
kvalificerade insolvensen konstaterades snabbt. Skulderna berodde på att L.A gått i 
borgen för näringsverksamheten som i sin tur byggt på spekulationer om framtida 
värdeökningar på fastighetsmarknaden. Det borde ha varit klart för L.A när han tog på 
sig borgensansvaret att han inte skulle kunna infria åtagandet om det förföll till 
betalning. På grund av detta anser tingsrätten att gäldenären tagit ett stort risktagande 
och den omständigheten talade emot att skuldsaneringen skulle beviljas. Tingsrätten 
avslog ansökan om skuldsanering.  
 
Prövningstillstånd meddelades till hovrätten och L.A yrkade där att han skulle beviljas 
skuldsanering enligt kronofogdens tidigare förslag. Flera fordringsägare bestred ändring 
av tingsrättens beslut. L.A hade som grund för sitt yrkande bland annat angett att det 
stämde att skulderna huvudsakligen uppkommit på grund av näringsverksamhet 
bedriven med vinstsyfte. Han ansåg dock inte att hans verksamhet ska jämställas med 
otillåten spekulativ verksamhet utan all näringsverksamhet måste gå med vinst för att 
kunna drivas.  L.A angav också att det stämde att han inte kunde infria sina 
borgensåtaganden när han tog dem men det var dock inte heller troligt att han skulle 
behöva göra det eftersom att fastigheterna skulle fungera som säkerhet. Motparten hade 
till stöd för sitt yrkande bland annat angett att storleken på de avtal som L.A ingått 
skulle betraktas såsom spekulativ på grund av hans åtaganden, de var också i hög grad 
riskfyllda. Näringsverksamhet som bedrivits med sådant högt risktagande skall inte 
bedömas positivt vid bedömning om skuldsanering skall beviljas. Även om det bara 
hade skett en liten värdeminskning på fastighetsmarknaden så skulle L.A ej kunnat 
infria sina åtaganden.  
 
Hovrätten ansåg att L.A var kvalificerat insolvent, de betonade också att det är en sådan 
avsevärd skillnad i hans inkomster och skulder att hans behov av ekonomisk 
rehabilitering är mycket stor. Hovrätten uttalde vidare att det borde ha stått klart för L.A 
när han tecknade borgensansvaret att han aldrig skulle kunna infria det.  Det skulle ses 
som en negativ faktor i skälighetsbedömningen enligt hovrätten. En borgensman ska 
aldrig kunna skylla ifrån sig med att han trodde att fastighetsmarknaden skulle stiga. 
När ett borgensåtagande ingås så måste man alltid räkna med att kunna betala det. 
Hovrätten fann att det inte är skäligt att bevilja L.A skuldsanering. 
 
L.A överklagade till HD och yrkade bifall till sin överklagan. Flertalet fordringsägare 
bestred ändringen. HD ansåg i sina domskäl att skuldsanering till de som drivit 
verksamhet skall bedömas positivt i enlighet med lagens förarbeten. Skuldsaneringen är 
dock avsedd för sådana som försökt att bedriva verksamhet men som misslyckats. Till 
detta räknades inte spekulativa affärer med högt risktagande. L.A:s verksamhet hade 
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varit beroende av värdestegringar på fastighets- och aktiemarknaden. Verksamheten 
hade inneburit högt risktagande och när han tog på sig borgensansvaret borde det ha 
stått klart att hans betalningsförmåga var långt ifrån vad borgensansvaret var. Med 
anledning av detta kunde det inte anses skäligt att bevilja honom skuldsanering och 
därför avslog HD överklagandet. 
 
8.5.1 Egen analys 
 
Det viktigaste i detta fall är att en borgensman alltid måste räkna med att kunna betala 
om fordringsägarna kräver det. Borgen är ett riskfyllt åtagande och ibland kan det 
uppfattas som att människor ser lättvindigt på det ansvaret och tänker att det inte 
kommer att krävas utan att det är rena formaliteter. Trots att gäldenären uppfyller den 
kvalificerade insolvensen med stor marginal så beviljas han inte eftersom att skulderna 
uppstått på detta sätt. Jag tycker att det visar på vilken stor vikt som läggs på hur 
omständigheterna såg ut då skulderna uppkom.  
 
8.6 Tidigare bedriven näringsverksamhet 
 
Ett fall som visar hur domstolen sett på tidigare bedriven verksamhet började med att 
C.S ansökte om skuldsanering till kronofogden i Örebro126. Hennes skuldbörda uppgick 
till drygt 465 000 kr. Skulderna uppkom under år 87 och 88 när hon tillsammans med 
sin dåvarande sambo bedrev näringsverksamhet i bolagsform och han lurade henne att 
skriva på ett åtagande om personlig borgen. Sambon dömdes efter det för grov 
brottslighet. C.S hade däremot inte varit misstänkt för något brott i anslutning till 
sambons dom. Kronofogden avslog C.S:s ansökan med motivering att hon borde ha 
insett vid skuldernas tillkomst att hon inte skulle ha förmåga att betala om 
borgensåtagandet skulle infrias. De kunde inte heller bedöma den kvalificerade 
insolvensen eftersom att hon i framtiden kanske får jobb och således en ökad inkomst. 
Med hänsyn till det så beviljades inte skuldsaneringen.  
 
C.S överklagade beslutet till tingsrätten. Som grund till överklagandet så angav C.S att 
det vid skuldernas tillkomst var hennes dåvarande sambo som övertalade henne att 
teckna firman och ansöka om lån. Vid tidpunkten var hon inte så gammal och hade inte 
kunskap om ekonomiska förehavanden. Hon angav också att hon betalat sina 
avbetalningar trots att hon haft dålig lön och i princip inte haft råd till sitt livsuppehälle. 
Hon har dessutom haft problem med synen vilket gör att hon inte kunnat ta vilket jobb 
som helst. När bedömningen om skuldsanering skulle beviljas var C.S arbetslös och 
tingsrätten bedömde det som svårt att veta hur hennes betalningsförmåga skulle se ut i 
framtiden. Eftersom att kravet på kvalificerad insolvens inte kan säkerställas så behövs 
ingen vidare bedömning om skälighetskravet är uppfyllt och därför kunde skuldsanering 
inte beviljas enligt tingsrätten. C.S överklagade tingsrättens beslut.  
 
Hovrätten ansåg inledningsvis att C.S skulle bedömas som tillfälligt på obestånd med 
hänsyn till skuldernas storlek, hennes inkomst och hennes avsaknad av tillgångar. Om 
detta skull antas fortsätta under överskådlig tid får i bedömningen läggas in möjligheten 
att C.S skulle kunna få ett jobb. Även om hon skulle få ett heltidsjobb så skulle hon inte 
tjäna så pass mycket att hon skulle kunna betala av sina skulder och därmed ansåg 
hovrätten att den kvalificerade insolvensen är uppfyllt. De bedömde att det inte fanns 
anledning att ifrågasätta C.S uppgifter om hur det gick till vid skuldernas uppkomst utan 

 
126 RH 1994:109 



28 
 

                                                

hovrätten ansåg att hennes uppgifter är trovärdiga och därför beslutade de att 
skuldsaneringen skull inledas och målet skull återförvisas till kronofogden.  
 
8.6.1 Egen analys 
 
När målet kom upp till hovrätten så upplever jag att de går helt på kvinnans linje. De 
bedömer henne som insolvent vid tillfället och då kan de gå vidare i 
skälighetsbedömningen. I den bedömningen säger det inget om kvinnans ansvar när hon 
ingick borgen utan de anser att det inte finns anledning att misstro hennes utsaga om att 
den dåvarande killen lurat henne att teckna borgen. I NJA 2001s.601 uttalades att 
borgensmannen alltid måste räkna med att kunna infria borgensansvaret. I detta fall 
verkar det som att hon inte insett vad ansvaret betydde och inte heller räknat med att 
infria det. Hon har inte dömts för något brott när hennes man gjorde det och 
verksamheten var inte av olagligt slag, därför tror jag att hon beviljas jämfört med fall 
NJA 2001s.601 där verksamheten var spekulativ med andras pengar.  
 
8.7 Skadestånd 
 
Skadestånd berörs i propositionen och i detta fall har skadeståndet inte hindrat 
skuldsanering127. T beviljades skuldsanering av kronofogden, första betalningen enligt 
betalningsplanen skulle betalas i september 2007. Brottsoffermyndigheten överklagade 
beslutet och grundade överklagandet på att det skulle uppfattas som dåligt att den som 
dömts för allvarlig brottslighet kunde få påföljden i form av skadestånd sänkt genom 
skuldsanering.  T svarade med att han avtjänat sitt straff och skadeståndet var endast en 
liten del av den totala skulden. Den totala skulden var på 633 000 kr och skadeståndet 
på 43 500 kr.  
 
Tingsrätten ansåg att T uppfyllde kravet på kvalificerat insolvent. Andrea kriteriet de 
tog ställning till var de resterande omständigheter som ålder på skulderna, 
omständigheter vid tillkomsten osv. Skadeståndet han skulle betala härrörde från 
upprepade brott mot närstående, detta var en omständighet som talade emot att 
skadeståndet skulle ingå i skuldsaneringen. Skadeståndet var en liten del av den totala 
skulden, det var mer än sex år sedan brottet begicks och T hade avtjänat sitt straff. 
Tingsrätten ansåg att T skulle beviljas skuldsanering och skadeståndet skulle ingå i de 
övriga skulderna. Tingsrätten ändrade betalningsplanen och den första betalningen 
skulle äga rum i mars 2008.  
 
T överklagade till hovrätten och yrkade att betalningsplanen skulle ändras eftersom att 
han hade betalat enligt kronofogdens upprättade betalningsplan och om den skulle 
ändras så blir hans betalning ett halvår längre. Hovrätten bestämde att T skulle betala 
enligt kronofogdens ursprungliga betalningsplan.  
 
8.7.1 Egen analys 
 
I domen har de tagit ställning till uttalande i propositionen om att skadestånd på grund 
av brott kan ingå i skuldsaneringen, men i så fall med stor restriktivitet. Det som spelar 
roll i bedömningen är tiden som gått sen gärningen begicks och omständigheten att den 
som blivit utsatt för brott i alla fall kan få något skadestånd i och med skuldsaneringen 
istället för att bli utan.128  Jag tycker att skadeståndet skulle ha undantagits från 

 
127 RH 2008:93 
128 Prop. 1993/94:123 s.101 
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betalningsplanen av anledningen att det skett mot närstående och upprepade gånger. 
Egentligen så är anledningen om att brottsoffret i alla fall får något i ersättning ganska 
svag eftersom att fordringen bara kvarstår och någon gång får nog den dömde pengar att 
kunna betala med. Om skadestånd på grund av brott ska kunna finnas med i 
skuldsaneringar så ska det vara ytterst restriktivt och endast röra lättare brott utan 
systematiskt tillvägagångssätt.  
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9. Analys/Diskussion 
Med detta arbete tycker jag att en förståelse vuxit fram om att människor som hamnar i 
långdragna skuldförhållanden till stor del inte själva kunnat styra över situationen. 
Personligen anser jag att det genom program som tillexempel Lyxfällan i TV3 finns en 
bild över att det är människor som konsumerar och älskar materiella ting som hamnar 
hos kronofogden och i slutändan kanske går i personlig konkurs eller beviljas 
skuldsanering. Jag tycker att orsaken till att människor hamnar i dessa situationer i 
stället till stor del verkar vara för att marginalerna i hushållens ekonomi är för små. När 
något oväntat händer så finns möjligheter att lätt handla på kredit eller ta snabblån som 
skall betalas en kort tid efter med hög ränta. När detta inte kan betalas så måste ett nytt 
lån tas för att betala det gamla. Eftersom att den ursprungliga skuldsättningen verkar 
handla om oväntade händelser så bör samhället förstå att det inte handlar om nonchalans 
eller ointresse ifrån de flesta människor. Det finns en viss skam för överskuldsatta 
personer men jag tror att det skulle förändras om människor visste att den största 
orsaken visat sig vara arbetslöshet, förändrade sociala förhållanden osv. 
 
Skuldsanering är ett skydd för människor som lever under svåra ekonomiska 
förhållanden och som har gjort det under en lång tid. Lagen ställer dock upp höga krav 
på omständigheter som skall vara uppfyllda innan skuldsanering beviljas och detta 
uppfattas av mig vara av yttersta vikt. Samhället skulle inte fungera om dessa krav inte 
ställdes så pass högt som de gör. Borgenärer och kreditgivare skulle inte våga låna ut 
pengar och de som kan hantera krediter skulle inte kunna dra nytta av dem. Fastigheter 
skulle inte kunna ägas av så många människor som de görs idag om det inte fanns 
möjlighet att låna pengar till köpet. Betalningsmoralen i samhället skulle sänkas om det 
vore allt för lätt att beviljas skuldsanering efter att stora skulder uppkommit genom 
konsumtion eller ofördelaktiga fastighetsaffärer. Därför spelar det stor roll vad 
omständigheterna till skulderna är. Det som framkommer när studier av rättsfall gjorts 
är att de omständigheter som bedömts vara av positiv karaktär för skuldsanering är när 
gäldenären förövrigt lever ett ordentligt liv.  
 
I den totala skälighetsbedömningen skall bedömningen angående omständigheterna vid 
skuldernas tillkomst bedömas. En för mig självklar åsikt var att sanering inte bör 
beviljas till skulder som tillkommit genom överdrivet köpande av saker eller 
upplevelser, så kallad lyxkonsumtion. Därför verkar det konstigt att det i motiven till 
skuldsaneringslagen sägs att gammal lyxkonsumtion har större chans att beviljas 
skuldsanering än om den är ny. Lyxkonsumtion borde enligt mig inte vara en skuld som 
kan omfattas av skuldsanering så länge den inte är i kombination av annat tillstånd som 
exempelvis psykisk sjukdom. Det verkar dock svårt att bevilja skuldsanering vid denna 
form av skuld oavsett om skulden är gammal eller ny.  
 
Det som enligt mig framgår av dessa rättsfall är att det som spelar mest roll i 
sammanhanget är att gäldenären inte tagit skulderna för brottslig verksamhet, 
spekulativa affärer eller för ett nonchalant beteende till uppställda lagar och regler. 
Syftet med lagen måste därmed också anses vara ett samhällsskydd. Samhället, 
borgenärer och allmänheten i övrigt är inte intresserade av att stödja verksamhet utan 
rena avsikter. Människor som däremot har hamnat i skuldsituation på grund av 
förhållanden de inte kunnat förutse eller inte haft kontroll över har däremot lättare att 
beviljas skuldsanering. Det kan röra sig om att man genom psykisk sjukdom inte kan rå 
över sina handlingar eller att man genom fastighetsförluster omöjliga att förutse förlorat 
mycket pengar. De är också dessa personer som skall ha mest nytta av 
skuldsaneringslagens rehabiliterande syfte. 
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En balansgång måste alltid göras mellan borgenärens rätt att få betalt och gäldenärens 
möjlighet tillbaka i samhället, det är inte mer än rätt att de gäldenärer som lever ett för 
övrigt skötsamt liv skall beviljas skuldsanering. De personer som i motsats håller på 
med brottslighet, missbruk och försöker hålla sig undan från borgenärerna bör inte 
beviljas. Och jag tycker att domstolen verkat döma på liknande grunder när det kommer 
till frågan om det är skäligt att bevilja skuldsanering.  
 
Domstolen har i många fall hänvisat till att människor skall få en chans att komma 
tillbaka. Det som däremot kan oroa i denna rehabiliterande riktning är att kravet på den 
kvalificerade insolvensen i och med avgörandet i NJA 2010 s.496 ansetts vara minst 15 
år. Det kan troligtvis resultera i att färre personer ser skuldsaneringen som en möjlighet 
och därmed kommer färre ansökningar in i ett tidigare skede där skulderna kanske är 
kontrollerbara. Viktigt att komma ihåg är dock att borgenärerna får genom 
skuldsaneringen i alla fall en del av sin skuld betald. Fortsätter skuldsättningen till 
högre summor så kommer fler borgenärer bara att drabbas och förlora större summor 
pengar när gäldenären inte har tillgångar att betala. Min uppfattning är nu att så länge 
skulderna inte beror på brottslighet, nonchalans, spekulativa affärer osv. Så kan 
skuldsanering beviljas i stor utsträckning  
 
Det märks att den förändring av skuldsaneringslagen som gjordes inför 2006 har varit 
lyckad ur den synpunkten att förfaranden blir snabbare och det blir en kortare process. 
Fler ansökningar kommer in och Kronofogden kan på så sätt snabbare hjälpa den 
skuldsatte. Att förfarandet blir snabbare får inte påverka den skälighetsbedömning som 
skall göras i alla fall och vi vill inte riskera snabba ”oklara” avgöranden utan det krävs 
noggrannhet för att alla parter ska få samma chans, såväl gäldenär som borgenärer.  
 
Skuldsanering upplevs av mig och kanske av många andra också som ett bättre och mer 
definitivt beslut än konkurs. En konkurs får inget avslut utan där kan borgenären 
fortsätta att kräva gäldenären efter konkursen om hela fordringen inte blivit betald. Sen 
kan även borgenären ansöka om att försätta gäldenären i konkurs igen. För ett framtida 
arbete hade det varit intressant att undersöka hur borgenärerna ser på konkurs jämfört 
med skuldsanering samt hur effektiva de olika förfarandena är i jämförelse mellan 
varandra. 
 
Jag hoppas att jag med detta arbete främst har visat på att det finns många olika kriterier 
som ska passa ihop under ett skuldsaneringsförfarande. Under arbetets början ställde jag 
mig frågan om omständigheterna vid skuldernas tillkomst spelade en avgörande roll vid 
bedömningen om skuldsanering skulle beviljas. Resultatet visar på att skulderna spelar 
roll. En gäldenär som uppträtt nonchalant eller på något sätt brottsligt beviljas i stor 
utsträckning inte medan de som försökt göra rätt för sig har större möjligheter till 
beviljande. Vilket också måste ses som positivt utifrån samhällssynpunkt. 
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