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Sammanfattning 

Den 1 november 2016 trädde en ny skuldsaneringslag i kraft i Sverige. Lagstiftarens 

förhoppning med den nya lagen är att fler av samhällets allra mest skuldtyngda individer ska 

ges möjlighet att ansöka om och genomgå en skuldsanering.              

 Skuldsanering är inget nytt institut i den svenska rättsordningen. Den första 

skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994. Sedan dess har lagstiftningen varit föremål för 

flertalet utvärderingar och revideringar. Förhoppningsvis kommer den nya lagen uppfylla de 

av lagstiftaren åsyftade ändamålen. Det är av särskild vikt att åtgärder vidtas för den 

eskalerande skuldsättningen hos de svenska hushållen. Aldrig tidigare har så många varit så 

skuldsatta och det ser inte ut som att skuldnivåerna har nått sin toppnotering än.       

 Finland bedriver ett väldigt progressivt arbete beträffande åtgärder mot överskuldsättning. 

Erfarenheterna från finanskrisen som landet gick igenom i början på 90-talet har föranlett 

många åtgärder för att förebygga att ett liknande scenario inte ska återupprepas.       

 Det amerikanska synsättet på överskuldsättning och möjligheterna till en fresh start står i 

stark kontrast mot den rådande synen på överskuldsättning i Sverige. Överskuldsättning 

betraktas där snarare som ett marknadsmisslyckande än ett ”lyx-fällan”. De olika synsätten på 

överskuldsättning som existerar i Europa och i USA börjar dock närma sig varandra.  
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1. Inledning  

1.1 Strategi för att motverka överskuldsättning 

Hösten 2015 presenterade regeringen sin strategi för att motverka överskuldsättningen i det 

svenska samhället.1 Underlaget till regeringens handlingsplan är huvudsakligen hämtat ifrån 

betänkandena Överskuldsättning i kreditsamhället?2, Ut ur skuldfällan3 och de 

rekommendationer som Riksrevisionen lämnade i rapporten Överskuldsättning- hur fungerar 

samhällets stöd och insatser?.4  Strategins övergripande syfte var att dels förhindra att 

enskilda hamnar i ekonomiskt ohållbara situationer, dels att hjälpa de som fått övermäktiga 

skuldbördor att förbättra sin ekonomiska situation. Insatserna som förordades i strategin 

delades upp i preventiva insatser och riktade stödinsatser. De preventiva insatserna handlade 

om att med olika medel öka den enskildes privatekonomiska kunskaper och om att skapa 

ansvarstagande förutsättningar för konsumenterna på kreditmarknaden. De riktade 

stödinsatserna fokuserade på de individer som redan befann sig i svår skuldsättning och 

normalt behövde en aktiv hjälp för att kunna återgå till normala levnadsförhållanden.5 

Strategin sammanfattades i sex punkter: 1. ökade kunskaper om konsumentfrågor och 

privatekonomi i hela samhället, 2. uppnå en mer ansvarstagande kreditgivning, 3. 

understödjande till ett aktivt och effektivt stöd för skuldsatta, 4. förbättrad hantering av 

skulder till det allmänna, 5. skuldsaneringsförfarandet skulle nå ut till och användas av de 

mest skuldtyngda gäldenärerna, 6. särskild hänsyn skulle tas till barn och unga.6 

Ett av fokusområdena i de riktade stödinsatserna var skuldsaneringsinstitutet. Regeringen 

bedömde att den problematik som skuldsaneringslagen (2006:548) (SksanL) ursprungligen 

var ämnad att åtgärda inte har blivit uppfylld på ett tillfredsställande vis. Därför föreslog 

regeringen att lagstiftningen skulle ersättas med en ny skuldsaneringslag så att fler 

evighetsgäldenärer kan erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande 

skuldbörda.7   

Skuldsanering har funnits i svensk rätt sedan 1994 då den första skuldsaneringslagen 

(1994:334) tillkom. Lagen tillkom som en direkt konsekvens av den ekonomiska kris som 

drabbade Sverige några år tidigare. Det huvudsakliga syftet (ratio legis)8 med lagen var att 

den skulle vara rehabiliterande genom att gäldenärer med så stora skuldbördor att de sannolikt 

aldrig skulle kunna betala av dem skulle få sin privatekonomi sanerad, och därmed kunna 

återvända till ett samhällsdrägligt liv igen.9 SksanL ersattes 2007 med en ny 

skuldsaneringslag (2006:548), som reviderades år 2011. Från och med den 1 november 2016 

har vi i Sverige en helt ny skuldsaneringslag (2016:675). Över 20 år har passerat sedan den 

första SksanL trädde i kraft och skuldsaneringsinstitutet har sedan tillkomsten i svensk rätt 

varit föremål för flera utvärderingar och revideringar. Problematiken med 

                                                      
1 Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 18. 
2 SOU 2013:78. 
3 SOU 2013:72. 
4 Riksrevisionens rapport 2015:14. 
5 Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 18, s. 2. 
6 Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 18, s. 53-68. 
7 Prop. 2015/16:125, s. 1. 
8 Hellner, Rättsteori s. 85; Peczenik, Vad är rätt? s. 242–245 och s. 375f. 
9 Prop. 1993/94:123, s. 73. 
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evighetsgäldenärerna kvarstår dock, och har till och med förvärrats sedan tillkomsten av 

SksanL. Man bör därför ställa sig frågan om den nya skuldsaneringslagen är en lämplig 

lösning av denna problematik.  föregående 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt primära syfte med detta arbete är att undersöka och analysera om den nya 

skuldsaneringslagen kommer medföra en reell förbättring jämfört med den föregående 

skuldsaneringslagen beträffande möjligheterna till ekonomisk rehabilitering för 

överskuldsatta gäldenärer. Skuldsaneringsinstitutet är ingen nyhet i den svenska 

rättsordningen och den äldre lagstiftningen hade samma huvudsakliga syfte som den 

nuvarande -  att samhällets allra mest skuldtyngda individer skulle få en möjlighet att bli 

ekonomiskt rehabiliterade och därmed få möjligheten att återgå till ett samhällsdrägligt liv. 

Det kvalificerade insolvensrekvisitet är ett villkor som måste vara uppfyllt för att en 

gäldenär överhuvudtaget ska kunna bli beviljad skuldsanering. Lagstiftaren har valt att 

omformulera det kvalificerade insolvensrekvisitet i den nya lagstiftningen. Lagstiftarens 

uttalade syfte med den nya utformningen av rekvisitet är att åstadkomma en mer nyanserad 

insolvensbedömning där omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas. Jag kommer  

därför att ha ett särskilt fokus på det kvalificerade insolvensrekvisitet och de 

insolvensbedömningar som utförs i samband med en skuldsaneringsansökningar i detta 

arbete. Det kvalificerade insolvensrekvisitet har sedan tillkomsten av den första SksanL 

diskuterats flitigt. Rekvisitets tillämpning och dess ändamålsenlighet är en fråga som ofta 

varit i fokus och rekvisitet har varit föremål för flera ifrågasättanden.10 Då mitt syfte inte 

stannar vid att endast fastställa och systematisera gällande rätt utan även inbegriper att 

analysera den innehåller arbetet de lege ferenda resonemang där jag har för avsikt att utreda 

och föreslå alternativa förslag till den nu gällande ordningen. 

Vidare är mitt syfte att undersöka om skuldsaneringsinstitutet allena är en tillräcklig åtgärd 

för de gäldenärer som är i behov av ekonomisk rehabilitering. Jag kommer att utreda ifall 

andra insatser, såväl åtgärder knutna till lagstiftning som åtgärder vilka inte är knutna till 

lagstiftning, är nödvändiga för att tillgodose behovet av ekonomisk rehabilitering för de 

gäldenärer som är i behov av det. Överskuldsättning bland individer är en aktuell fråga i 

nuläget, inte minst med tanke på den senaste globala finanskrisen som inträffade 2008. Det 

finns rättsordningar, exempelvis den finska och amerikanska, som utöver ett 

skuldsaneringsinstitut, erbjuder överskuldsatta gäldenärer ytterligare möjligheter för 

ekonomisk rehabilitering.  

 

 

 

 

                                                      
10 Hellners & Mellqvist, s.75f; SOU 2008:82, s. 130ff.  
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1.3 Metod och material 

Vid författandet av en rättsvetenskaplig uppsats är valet av metod och material av 

grundläggande betydelse eftersom det är på dessa två beståndsdelar uppsatsen ska vila på.11  

Rättsvetenskapliga alster saknar i egentlig mening vetenskaplig status enligt strikt 

positivistiska kriterier12, då de inte kan verifieras, prövas och falsifieras i förhållande till 

verkligheten på samma sätt som exempelvis naturvetenskapliga arbeten.13 Rättsvetenskapliga 

utsagor är således framförallt normativa det vill säga om hur människor bör eller antas handla 

under olika omständigheter.14 Eftersom det är problematiskt att hävda att en värdering kan 

vara sann eller falsk är det också svårt att falsifiera normativa utsagor. Argumentationen i en 

rättsvetenskaplig uppsats måste därför vara underbyggd på annan väg för att vara korrekt, 

hållbar och övertygande. För den rättsvetenskaplige författaren blir det därför en 

huvuduppgift att finna och formulera rationella och väl underbyggda motiveringar för sina 

ställningstaganden.15 Misslyckas författaren med att föra en stringent argumentation kan inte 

arbetet uppnå den hållbarhet som bör eftersträvas i en rättsvetenskaplig uppsats.16  

Under metodavsnittet på examensarbeten inom juridik är det mycket vanligt att författaren 

hävdar att denne använt sig av den rättsdogmatiska metoden. Den närmare innebörden av den 

rättsdogmatiska metoden är däremot inte lika enkel att förklara som det vid en första anblick 

kan te sig. Jag anser dock att det är av yttersta vikt att ingående försöka förklara vad vald/a 

metod/er innebär enligt författaren då det främst är metoden, sättet att gå tillväga, som avgör 

om arbetet uppfyller kravet på vetenskaplighet. Det råder delade meningar om vad den 

rättsdogmatiska metoden egentligen innebär och vad ett arbete som utförts i enlighet med 

nämnd metod kan resultera i.17 I den traditionella meningen brukar rättsdogmatiken beskrivas 

som en metod vilken används för att tolka och systematisera gällande rätt.18  

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av den metod som Sandgren benämner som 

den rättsanalytiska metoden.19 I den rättsanalytiska metoden ingår det som ett förled att tolka, 

fastställa och systematisera gällande rätt för att därefter anlägga ett kritiskt perspektiv på 

den.20 Jag anser inte att den traditionella rättsdogmatiska metoden är det lämpligaste  

metodvalet för att uppfylla de syften jag har med mitt arbete. Det rättsdogmatiska 

                                                      
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13ff. 
12 Se Nationalencyklopedin, Vetenskap. Vetenskap är enligt den vedertagna definitionen ett systematiskt och 

metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Det sker genom inhämtande och klassificerande av 

data, observationer och experiment för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat.  
13 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 536f. Se dock Olivecrona, s. 5–9 – för grundtankarna hos Axel 

Hägerströms, den så kallade ”Uppsalaskolans” grundare. Hägerström avvisade all metafysik som nonsens. 

Hägerströms moralfilosofiska teori separerade verkliga omdömen från värdeomdömen den s.k. värdenihilismen. 

Konsekvensen av den hägerströmska grundtesen blir att värdeomdömen inte kan förankras på vetenskaplig 

grund. 
14 ibid. 
15 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 538f. 
16 Hellner, Metodproblem, s. 57. 
17 Se t.ex. Jareborg, SvJT 2004, s. 1–10; Olsen, SvJT 2004, s. 105–141; Agell, SvJT 2002, s. 243–260. Jfr 

Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 30–40; Pezcenik, Juridikens teori och metod, s. 33–39. 
18 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 22ff; Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43f; Jareborg, 

SvJT 2004, s. 8. 
19 Sandgren, Rättsanalytisk, s. 724f. 
20 Se Jareborg, SvJT 2004, s. 1–10; Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. Se dock Peczenik, Vad 

är rätt?, s. 212f; Pezcenik, Juridikens metodproblem, s. 10; Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 34. 
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tillvägagångssättet lämnar litet utrymme för egna värderingar.21 Ett dogmatisk arbete sker 

inom en bestämd ram vilken utgörs av den/de dogm/er författaren håller som sanna. 

Rättsdogmatikerns ram bestäms av rättskällorna som används i enlighet med rättskälleläran i 

syfte att fastställa gällande rätt och systematisera den.22 Rättskälleläran pekar ut de rättskällor 

som är relevanta för att fastställa gällande rätt. Den traditionella rättskälleläran, tillika den 

som juriststudenter framförallt använder sig av,  pekar ut lagar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin som relevanta rättskällor för att fastställa gällande rätt. Rättskälleläran har dock 

vidgats under senare år och vad som kan betraktas som relevanta rättskällor har blivit fler. 

Peczenik delar exempelvis upp rättskällorna i tre kategorier gällande sådana som skall, bör 

och får beaktas som rättskällor.23 

Torstein Eckhoff har i sin inflytelserika bok Retskildeloere behandlat lagtext, förarbeten, 

rättspraxis, andra myndigheters praxis, privat praxis, rättsuppfattningar i doktrin, och reella 

hänsyn som relevanta rättskällor.24 Då användningen av rättskällor i min uppsats kommer att 

ske i enlighet med den av Eckhoff förordade rättskälleläran anser jag att den rättsanalytiska är 

det lämpligaste metodvalet då metoden dels möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till rätten 

och dels en friare argumentation eftersom författaren inte är bunden till ett fåtal auktoritativa 

rättskällor.25 Då en del av det material jag kommer att använda mig av vid författandet av min 

uppsats förutom de traditionella rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin, framförallt 

utgöras av olika myndighetsrapporter vore det enligt, min tolkning av den rättsdogmatiska 

metoden, fel att använda mig av den i mitt arbete. 

Rättsvetenskapliga arbeten innehåller ofta en jämförelse mellan svensk och utländsk rätt.26 

Det är av vikt att författaren gör klart för såväl sig själv som för läsaren vad jämförelsen ska 

fylla för syfte. Är det enbart en komparativ överblick över utländsk rätt, eller är det en 

jämförelse som kräver att den utländska rätten bearbetas i sin helhet. En komparativ 

jämförelse i egentlig mening kräver en lika metodisk genomgång av den utländska 

rättsordningen som av den svenska för att uppfylla kraven på vetenskaplig korrekthet.27 En 

komparativ överblick kräver däremot inte lika mycket av författaren mer än att jämförelsen av 

de utländska rättsreglerna kan erbjuda komparatisten ett nytt perspektiv på den inhemska 

rättsordningen. Komparativrättsliga studier utmynnar inte sällan i nya insikter för författaren 

beträffande den egna rättsordningen. Flertalet rättsregler och rättsinstitut som tidigare 

uppfattats som självklara och nödvändiga i varje civiliserat samhället visar sig sedermera ha 

tillkommit av tillfälligheter eller på grund av historiska- och geografiska orsaker som är 

specifika för landet.28 Den djupare förståelsen för den egna rättsordningen bidrar även till att 

författaren kritiskt kan bedöma den inhemska rättsordningen utan att omedvetet vara bunden 

av rättsliga lösningar som framstår som självklara i den inhemska rättstillämpningen. Detta är 

                                                      
21 Se Jareborg, SvJT 2004, s. 1–10; Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. Se dock Peczenik, Vad 

är rätt?, s. 212f; Pezcenik, Juridikens metodproblem, s. 10; Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 34. 
22 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. 
23 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 214ff; Hellner, Metodproblem, s. 24. 
24 Se Eckhoff, Retskildeloere. Jfr Agell, SvJT 2002, s. 245–250. Jfr dock Munck, Juridisk Publikation, särtryck 

ur jubileumsnummer 2014, s. 199–208.  
25 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 47. 
26 Sandgren, Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet. Se även Strömholm, SvJT 1971, s. 251–263. 
27 Se Bogdan, s. 46ff; Göransson, s. 203f; Strömholm, SvJT 1972, s. 462ff. 
28 Bogdan, s. 27. 
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av särskild vikt då författaren har ett de lege ferenda perspektiv i sitt arbete. Ofta finner man 

genom en komparativ jämförelse att utländska rättsordningar har löst ett juridiskt problem på 

ett annat sätt än den svenska.29 Jämförelsen kan därmed fungera som en argumentationsbank i 

författarens verk.30 

En fullständig komparativ jämförelse av de valda rättsordningarna ligger utanför denna 

uppsats syfte. Den komparativa överblicken gör jag mot dels den finländska rättsordningen, 

dels den amerikanska. Valet av den finländska rätten grundar sig på att Finland vid min 

initiala överblick avseenden regler för ekonomisk rehabilitering har den mest utvecklade och 

”empatiska” rättstillämpningen avseende svårt skuldsatta gäldenärer i Norden. Förutom  

skuldsaneringsinstitutet har den finländska lagstiftaren strävat efter kompletterande lösningar 

för ekonomisk rehabilitering för överskuldsatta gäldenärer då en skuldsanering inte är 

tillräcklig eller kan bli aktuell. Jag valde den amerikanska rätten då jag dels vill ha med ett 

anglosaxiskt perspektiv på skuldsanering i min uppsats, dels därför att USA har en syn på 

överskuldsättning och den tillhörande problematiken som tydligt skiljer sig från den 

svenska.31  

Uppskattningarna av antalet överskuldsatta gäldenärer och evighetsgäldenärer i Sverige 

varierar beroende på vilken definitionsmässig innebörd termen evighetsgäldenär får.32 I och 

med att det inte finns någon enhetlig definition av termen har jag varit tvungen att välja de 

definitioner av överskuldsatta- och evighetsgäldenär som mitt arbete kommer utgå ifrån. Jag 

kommer i mitt arbete att utgå från Henriksons definition för evighetsgäldenärer, vilken också 

kommer till uttryck i nyhetsrapporteringar,  då den enligt mig är den som bäst fångar 

andemeningen i begreppet evighetsgäldenär.33 En individ som levt på existensminimum och 

under utmätning i minst 20 år är enligt mig precis en sådan kategori av gäldenärer som 

skuldsaneringsinstitutet initialt skapades för att rehabilitera. Definitionen på överskuldsatta 

gäldenärer som jag valt att utgå i mitt arbete är densamma som KFM använder sig av.34 

Då mycket av det som finns skrivet om skuldsaneringsinstitutet och dess effekter på 

individ- och samhällsnivå utgörs av myndighetsrapporter anser jag det vara av vikt att även 

dessa beaktas för att ge läsaren en så nyanserad bild som möjligt. Trots att 

skuldsaneringsinstitutet funnits i den svenska rättsordningen sedan 1994 är svensk litteratur 

kring institutet och dess tillämpning relativt sparsam. Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands 

                                                      
29 Bogdan, s. 28f. Jfr dock Göransson, s. 194; Strömholm, SvJT 1972, s. 456f. 
30 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54. 
31 Se Niemi-Kiesiläinen, Consumer bankruptcy, s. 473–503; SOU 2013:78, s. 178f. Överskuldsättning ses som 

ett marknadsmisslyckande enligt det amerikanska synsättet. Marknadsparterna har inte lyckats bedöma riskerna 

på ett tillfredsställande sätt. Avskrivningar av betalningsförpliktelser i det amerikanska systemet anses vara ett 

effektivt sätt att fördela risker mellan kreditgivare och kredittagare. Den överskuldsatta gäldenären ska få en 

fresh start och snabbt kunna komma återvända till marknaden som konsument och kredittagare. Det europeiska 

synsättet, tillika det svenska, på överskuldsättning är att det inte är ett marknadsmisslyckande utan snarare ett 

socialt eller moraliskt problem. Gäldenären förväntas bära en större del av risken jämfört med det amerikanska 

perspektivet. Skuldavskrivningar ska inte kunna uppfattas som en ”lätt väg ut” och ska inte vara tillgängligt för 

alla. I Sverige finns ingen möjlighet till en direkt avskrivning av betalningsskyldigheten, utan gäldenären måste 

fullfölja en fastställd betalningsplan under tre-fem år och därefter blir betalningsskyldigheten avskriven. Tanken 

bakom det europeiska/svenska synsättet är att den överskuldsatta ska tvingas att lära sig av sina misstag och 

förbättra sin förmåga att hantera sin ekonomi i framtiden, och  
32 Se t.ex. Konsumentverkets rapport PM 2003:04, Kommittédirektiv 2007:29 och Kronofogdemyndighetens 

slutrapport den 31 mars 2013, Från verkställighet till skuldsanering. 
33 Henrikson, s. 17. 
34 Kronofogdemyndighetens rapport 2008:1, s. 52 ff. 



 12 

tingsrätt, kan sägas vara ledande på området inom svensk doktrin, då han har författat 

majoriteten av den litteratur som avhandlar SksanL inklusive en kommentar till lagen. Annina 

H. Persson, professor i civilrätt vid Örebro universitet har också bidragit i betydande mån till 

den svenska litteraturen kring skuldsaneringsinstitutet. Avsaknaden av ytterligare doktrin på 

området och det faktum att Mellqvist böcker på området i princip är de enda som finns är 

dock en brist. För att få en motvikt till Mellqvists åsikter har jag i så stor omfattning som 

möjligt använt mig av andra författares verk. Slutligen vill jag poängtera att under hela 

arbetets gång har jag på bästa sätt försökt förhålla mig neutral till det som finns skrivet om 

skuldsaneringsinstitutet. Risken är annars att mina egna tankar omedvetet influeras i någon 

riktning.  

Förarbetena till den äldre SksanL och den nu gällande har utgjort en central del i mitt 

material. Då lagstiftningen är allmänt formulerad var det nödvändigt att söka vägledning i 

olika förarbetsuttalanden för en fördjupning i lagen och dess syften. Praxis har också utgjort 

en viktig del i mitt arbete, i synnerhet NJA 2010 s. 496.  

     

1.4 Avgränsning 

Enskilda näringsidkare hade enligt den äldre SksanL under vissa omständigheter möjlighet att 

bli beviljade skuldsanering. Jag har dock valt att avgränsa min uppsats till att endast 

undersöka och analysera hur den nya lagen kommer tillämpas på privatpersoner. Flera av 

bestämmelserna i den nya SksanL är oförändrade jämfört med den äldre SksanL. För att 

undvika onödiga upprepningar har jag därför valt att enbart redogöra för de stadganden som 

är helt nya jämfört med den äldre skuldsaneringslagen. Det komparativa avsnittet är medvetet 

avgränsat mot övriga nordiska rättsordningar utom den finländska. Då tillämpningen i de 

danska-, norska- och isländska- rättsordningarna inte skiljer sig nämnvärt åt mot den svenska,  

anser jag att de skulle fylla ett begränsat syfte i denna uppsats. Det komparativa inslaget i mitt 

arbete är som tidigare nämnts tänkt att fungera som en argumentationsbank och för att skänka 

ett annat ljus över den svenska rättsordningen. Nyttan av att undersöka rättsordningar med 

snarlika lösningar på överskuldsättning som den svenska finner jag därför försumbar. Av tids- 

och utrymmesskäl har jag dessutom fått avgränsa min övriga komparativa utblick till en icke-

nordisk rättsordning. Valet av den amerikanska rättsordningen avgjordes av att, som jag 

tidigare nämnt under avsnitt 1.3.3, synsättet på överskuldsättning och rättstillämpningen 

avseende skuldavskrivningar skiljer sig åt på ett tydligt vis jämfört med flera av de ”stora” 

kontinentalrättsliga rättsordningarna.35 Förutom studiet av ett förhandsavgörande från EU-

domstolen36 kommer jag inte behandla någon EU-rättslig lagstiftning av den anledningen att 

den nu gällande insolvensförordningen37 och inte heller den reviderade 

insolvensförordningen38 som träder ikraft den 26 juni 2017 innehåller några materiella regler 

som kan komma att påverka den svenska rättstillämpningen beträffande 

skuldsaneringsinstitutet. Jag kommer inte heller att redogöra för det förslag till direktiv om 

                                                      
35 Se not 24. 
36 EU-domstolen lämnade den 8 november 2012 ett förhandsavgörande i mål C-461/11 Radziejewski mot 

Kronofogdemyndigheten 
37 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden. 
38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden. 
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harmoniserande bestämmelser för företagsinsolvens som EU-kommissionen presenterade den 

22 november 2016. Förslaget till direktiv, som för närvarande är under behandling i EU-

parlamentet och ministerrådet, är avsett att komplettera insolvensförordningen.39  

Avseende de ytterligare åtgärder för att rehabilitera överskuldsatta gäldenärer utöver 

skuldsaneringsinstitutet som den svenska lagstiftaren bör överväga kommer jag endast ha med 

de åtgärder som bör kunna få störst genomslag. Det finns säkerligen fler lösningar än de jag 

kommer att redogöra för i mitt arbete men av utrymmesskäl har jag varit tvungen att 

prioritera.  

Då jag valt att inte anlägga ett rättsekonomiskt perspektiv på mitt arbete kommer jag inte 

utföra någon ekonomisk konsekvensanalys av de förslag jag lämnar i min analys.  

1.5 Disposition 

Utöver det inledande kapitlet består denna uppsats av fyra större kapitel. Det andra kapitlet 

utgörs av en beskrivning av- och konsekvenserna av överskuldsättning i Sverige, Finland och 

USA. Under kapitel tre redogör jag för bakgrunden till skuldsaneringslagen och 

lagstiftningens syften. Kapitel fyra innehåller en redogörelse för den nya lagstiftningen med 

fokus på de bestämmelser som är nya jämfört med den äldre lagen. Jag redogör även särskilt 

för det kvalificerade insolvensrekvisitet i kapitel fyra. Under kapitel fem tillika arbetets 

komparativa inslag redogör jag för den finländska rättsordningens åtgärder mot 

överskuldsättning. Jag behandlar även den federala konkurslagstiftningen i USA. Kapitel sex 

utgörs av min analys. Kapitel sju utgörs av mina förslag på ytterligare åtgärder som bör 

övervägas i den svenska rättsordningen utöver skuldsaneringsinstitutet för ekonomisk 

rehabilitering. Vidare så för jag ett övergripande resonemang om problematiken med 

överskuldsättning, och redovisar problemområden som jag upptäckt under arbetets gång men 

som inte ingick i mitt syfte med denna uppsats.  ger förslag på framtida inleds med en kort 

historisk översikt av SksanL tillkomst och syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 KOM(2016) 723 slutlig – 2016/0359 (COD).  
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2. Konsekvenser av överskuldsättning 

2.1 Överskuldsättning är ett samhällsproblem 

Under 1980-talet vidtog den svenska staten ett antal avregleringsåtgärder inom den svenska 

penningpolitiken. Bankernas likviditetskrav avskaffades 1983, bankernas räntereglering för 

utlåning släpptes fri våren 1985 och den 21 november 198540 beslutade Riksbanken att 

utlåningsbegränsningarna för bankerna, finansbolagen och övriga kreditinstitut skulle 

avskaffas.41  

De ändrade förutsättningarna på kreditmarknaden som avregleringarna innebar fick till 

följd att beteendet bland såväl kreditgivare som kredittagare förändrades. Upphävandet av 

utlåningsreglerna för kreditinstituten ledde till en avsevärd ökning av utlåningen till de 

svenska hushållen. Kreditgivarna marknadsförde även sin utlåningsverksamhet i en större 

omfattningen än tidigare. Kombinationen av en avreglerad kreditmarknad, aggressiv 

marknadsföring från kreditgivarna och en stor efterfrågan av krediter från konsumenterna 

ledde till att hushållens skuldsättning flerdubblades på kort tid.42 

I början på 1990-talet drabbades Sverige av en djup ekonomisk kris. En del svenska hushåll 

fick väldigt stora skulder till följd av finanskrisen och det var i samband med detta som 

begreppet överskuldsättning myntades.43 Krisen utlöstes av flera växelverkande faktorer varav 

en kollapsad bostads- och fastighetsmarknad var en avgörande sådan. En annan 

bakomliggande orsak till hushållens skuldproblematik som särskilt pekades ut var den ökade 

användningen av kreditkort bland konsumenterna. Ekonomiskt svaga grupper, som 

exempelvis ensamstående föräldrar och låginkomsttagare, förvärrade sin redan ansträngda 

ekonomiska situation genom användandet av kreditkort.44 Prisnedgången på fastigheter, den 

kraftigt ökade skuldbördan hos svenskarna och den ökade arbetslösheten i samhället pekade 

på att hushållens skuldsättningsproblem kunde bli långvariga. För en del individer i samhället 

var skuldsituationen sådan att det i praktiken var omöjligt för dem att någonsin kunna betala 

tillbaka skulderna.45 

Efter finanskrisen planade hushållens skuldsättning ut under en kortare period.46 Därefter 

har de svenska hushållens skulder har fortsatt öka under en längre tid i en snabbare takt än de 

disponibla inkomsterna. Ett annat sätt att uttrycka det på är att den aggregerade skuldkvoten47 

för de svenska hushållen har ökat. Denna var för de svenska hushållen år 1995 var 91 procent. 

År 2015 var skuldkvoten närmare 177 procent. Skuldkvoten för en svensk bolånetagare ligger 

i nuläget på närmare 315 procent 48, och  en följd av den ökade skuldsättningen hos de 

svenska hushållen är att fler hushåll än tidigare har problem med sina skulder. Den 

registrerade totalskulden för icke betalda fordringar nådde vid utgången av år 2015 en ny topp 

                                                      
40 Riksbankens beslut om att avskaffa utlåningsbegränsningarna är även känd som Novemberrevolutionen. 
41 SOU 1988:55, s. 17–22. 
42 SOU 1988:55, s. 17–22. 
43 Ds 1990:84, s. 34. 
44 Ds 1990:84, s. 24–27; SOU 1988:55, s. 46–49. 
45 Prop. 1993/94:123, s. 33–41. 
46 Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Se även SOU 2013:72, s. 54. 
47 Skuldkvot är ett nyckeltal som visar hur höga skulder ett hushåll har i förhållande till de disponibla 

inkomsterna. 
48 http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/17387, 2016-11-01. Se även Riksbankens rapport 2015:1, s. 10. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/17387
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notering49. Aldrig tidigare har svenskarnas skulder varit så stora50 och antalet restförda 

gäldenärer är på en fortsatt hög nivå.51 De svenska hushållens skuldsättning är inte bara hög i 

ett historiskt perspektiv utan också i en internationell jämförelse. Skuldkvoten bland de 

svenska hushållen är bland de högsta i OECD52 länderna.53 

 

2.2 Vem är överskuldsatt? 

Majoriteten av de svenska kredittagarna har inga bekymmer med att betala sina fordringar i 

rätt tid. En annan grupp kredittagare är de som någon eller några gånger upplevt svårigheter 

med att betala skulderna i rätt tid. Flertalet av dessa löser dock sina ekonomiska problem 

innan det är för sent.54 För en del kredittagare blir dock betalningsproblemen så omfattande 

och skuldbördorna så stora att gruppen kan benämnas som överskuldsatta. Det finns i nuläget 

ingen etablerad definition i Sverige för vad överskuldsättning mer exakt innebär. Termen 

överskuldsättning har använts som ett etablerat begrepp i olika lagförarbeten, men med olika 

betydelser.55 Olika länder använder sig av olika definitioner för att definiera 

överskuldsättning. Flera försök har gjorts för att hitta ett gemensamt kvantifierbart mått för 

när överskuldsättningen inträffar utan att lyckas.56  

Kronofogdemyndigheten (KFM) definierar dock en överskuldsatt gäldenär som en person 

som ”själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina 

räkningar”. Konsumentverket anlade en vidare definition av överskuldsättning och anser att 

det föreligger då gäldenären har ”en skuldsättning som inte längre kan hanteras då det 

uppkommit en obalans mellan inkomster och utgifter”.57 Utgår man ifrån KFM:s definition av 

överskuldsättning beräknas antalet överskuldsatta gäldenärer i Sverige vara mellan 400 000 

och 600 000 personer.58 

                                                      
49 Den registrerade totalskulden 2015-12-31 uppgick till 72 398 720 872 kronor. 

http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_2010_2

015.pdf, 2016-11-01. 
50 Hushållens totala skulder uppgick till 3 600 miljarder kronor i SEB:s senaste Sparbarometer, 

http://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2016/sebs-sparbarometer-for-andra-kvartalet-2016-hushallens-

formogenhet-over-17-000-miljarder-kronor, 2016-11-29. Se även SCB:s Sparbarometer, 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/7811/7818/24790/, 2016-11-29. 
51 Antalet restförda gäldenärer uppgick vid utgången av år 2015 till 427 734 personer. Mellan åren 1995 till 

1998, mitt under budgetsaneringen som följde efter 1990-talets finanskris, ökade antalet gäldenärer hos KFM 

kraftigt. Mellan 1998 och 2008 sjönk antalet gäldenärer från 520 000 till under 420 000. Därefter har antalet 

gäldenärer ökat 

igen,http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_20

10_2015.pdf, 2016-11-01. Se även SOU 2013:78, s. 90. 
52 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en internationell organisation för utbyte av idéer 

och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med 

demokrati och marknadsekonomi. 
53 Riksbankens rapport 2016:2, s. 57f., Diagram 1 b. 
54 Konsumentverkets PM 2003:04, s. 8ff.; Finansinspektionens rapport 2007-06-27, s. 2, s. 17, s. 9ff, samt s. 20f. 
55 Ds 1990:84, s. 34; prop. 1991/92:83, s. 24; prop. 2009/10:242, s. 34; Civilutskottets betänkande 2010/11:CU5, 

s. 10. 
56 Se Betti m.fl., Consumer over-indebtedness, se även Davydoff m.fl., Towards a common operational 

European definition of over-indebtedness, s. 33ff och s. 109ff.  
57 Konsumentverkets Rapport 2008:16, s. 7. 
58 Kronofogdemyndighetens rapport 2008:1, s. 52 ff. 

http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_2010_2015.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_2010_2015.pdf
http://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2016/sebs-sparbarometer-for-andra-kvartalet-2016-hushallens-formogenhet-over-17-000-miljarder-kronor
http://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2016/sebs-sparbarometer-for-andra-kvartalet-2016-hushallens-formogenhet-over-17-000-miljarder-kronor
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/7811/7818/24790/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/7811/7818/24790/
http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_2010_2015.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_2010_2015.pdf
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2.3 Evighetsgäldenär 

Av de gäldenärer som går att kategorisera som överskuldsatta finns det ytterligare en grupp 

som särskiljer sig, nämligen de s.k. ”evighetsgäldenärerna”. Första gången begreppet 

evighetsgäldenär uppmärksammades var i Konsumentverkets rapport Överskuldsättning- 

omfattning, orsaker och förslag till åtgärder. Definitionen av en evighetsgäldenär var där en 

person som varit restnoterad i KFM:s skuldregister med en skuldbörda på minst 200 000 kr 

under minst tio års tid och vars möjlighet att betala av en väsentlig del av skulden under de 

kommande fem åren framstod som obetydlig. 59 I kommittédirektiven till SOU 2008:82 Vägen 

tillbaka för överskuldsatta återfinns termen evighetsgäldenärer igen, men då med en 

annorlunda definition än den som uttalades i Konsumentverkets rapport. Evighetsgäldenärer 

definieras i kommittédirektivet som ”privatpersoner som är så skuldsatta att de inom 

överskådlig framtid inte kan betala sina skulder”.60 Enligt KFM:s definition av överskuldsatta 

återfinns evighetsgäldenärerna som en tekniskt avgränsad krets i myndighetens precisering av 

överskuldsatta gäldenärer.  

KFM har utarbetat ett antal urvalskriterier vilkas syfte är att användas för att identifiera 

evighetsgäldenärerna i myndighetens interna register. Antalet evighetsgäldenärer beräknades 

med beaktande av urvalskriterierna uppgå till omkring 25 000 personer.61 I SOU 2013:72 

medger dock den ansvarige utredaren, lagmannen Ralf G Larsson, att någon exakt siffra inte 

kan ges för antalet evighetsgäldenärer i Sverige.  

Evighetsgäldenärerna konstaterades vara betydligt färre än de 400 000- 600 000 

överskuldsatta personer som KFM har uppskattat att det fanns i Sverige men de var sannolikt 

betydligt fler än 25 000 personer. Utredningen stannade vid att fastslå att det sannolikt fanns 

minst lika många evighetsgäldenärer som av någon anledning inte gick att nå med KFM 

identifieringsmetod.62 I en avhandling63 från mars 2016 beräknar Ann-Sofie Henrikson att 

antalet evighetsgäldenärer år 2013 uppgick till 101 872 personer.64 Henriksons definition av 

evighetsgäldenären är en person som i mer än 20 år stått under utmätning av KFM och som 

lever på existensminimum. 

 

2.4 Effekter av överskuldsättning 

De negativa effekterna som överskuldsättning medför går att dela upp i tre kategorier; 

gäldenären och dennes närståendekrets, borgenärskollektivet och samhällsekonomin i stort.  

Överskuldsatta gäldenärer, och i synnerhet evighetsgäldenärer, lever ofta en tillvaro ”i 

skymundan”, då de bristande materiella resurserna försvårar ett normalt deltagande i 

samhället. Deras upplevelser av marginalisering och stigmatisering bidrar till att de har 

mindre kontakt med andra människor och samhället i stort.65 Utanförskapet som 

skuldproblematiken skapar får ofta såväl fysiska som mentala konsekvenser i form av 

                                                      
59 Konsumentverkets PM 2003:04, delrapport 3, s. 6. 
60 Dir. 2007:29, s 4; SOU 2008:82, s. 151. 
61 Kronofogdemyndighetens slutrapport den 31 mars 2013, Från verkställighet till skuldsanering, s. 4. 
62 SOU 2013:72, s. 59 och s. 288. 
63 Henrikson, Överskuldsatt och skyldig,  
64 Uppgiften är hämtad från KFM statistik och presenterade i SVT nyheter 2015-01-12. 
65 Konsumentverkets rapport 2003:04, bilaga 5. 



 17 

sjukdom och högre mortalitet.66 Konsumentverket konstaterade i en rapport att långvarigt 

överskuldsatta män och kvinnor hade signifikant högre psykisk ohälsa än befolkningen i 

övrigt.67 Det har även gått att fastslå ett samband mellan suicidrelaterat beteende och 

långvarig överskuldsättning.68 Utöver de direkta konsekvenserna överskuldsättningen innebär 

för gäldenären har forskning visat att även familjen till gäldenären och särskilt barn till 

överskuldsatta drabbas negativt av att växa upp i ett överskuldsatt hushåll. Sannolikheten att 

barn som växer upp i ett hushåll där minst en av föräldrarna varit överskuldsatt under en 

längre period själva kommer att få problem med överskuldsättning under sin livstid är 

markant högre än för den övriga befolkningen.69 Psykisk ohälsa hos föräldrar är en riskfaktor 

för att även barnet ska drabbas av psykisk ohälsa under sitt liv. Barn till överskuldsatta löper 

därför en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa än genomsnittsbefolkningen.70 

Gäldenärer som inte klarar av att betala sina skulder drabbar också borgenärskollektivet 

negativt. Uteblivna intäkter och kostnader för resultatlösa indrivningsförsök kostar 

borgenärerna flera miljoner varje år. En annan stor utgift för borgenärerna är de kostnader 

som bevakandet av utestående fordringar till överskuldsatta innebär. Missar borgenärerna att 

skicka preskriptionsavbrytande försändelser till gäldenärerna riskerar de att förlora de 

pengarna. Förutom den direkta påverkan på borgenärskollektivet drabbas de även i 

förlängningen indirekt av gäldenärernas uteblivna konsumtion.71  

Utöver konsekvenserna som överskuldsättning för med sig för gäldenärs- och 

borgenärskollektiven får det också betydande  samhällsekonomiska följder. Ett normalt 

konsumtionsmönster kräver en någorlunda stabil ekonomi, och det konsumtionsbortfall som 

överskuldsättningen leder till påverkar den ekonomiska tillväxten negativt i samhället. För 

personer med väldigt stora skulder finns det dessutom inga incitament för att arbeta på den 

reguljära arbetsmarknaden då en stor del av inkomsten kommer gå till att betala av skulderna. 

Överskuldsatta individer tenderar därmed att söka svarta inkomstkällor vilket i längden 

innebär lägre skatteintäkter för staten. Överskuldsatta personer är dessutom 

överrepresenterade inom socialtjänsten och sjukvården vilket innebär ökade kostnader för 

samhället gällande försörjningsstöd och vård. KFM beräknade att den totala 

samhällskostnaden för överskuldsatta uppgick till mellan 30 och 50 miljarder kronor per år. 

Beräkningen beaktade endast kostnader för sjukdom och produktionsbortfall. Sannolikheten 

för att kostnaden är betydligt högre får därmed anses vara hög.72 I en rapport från 

Riksrevisionen (RIR) beräknades den totala samhällskostnaden för överskuldsättning uppgå 

till 8,3 miljarder kronor per år.73 Riksrevisionens kostnadsberäkning understiger kraftigt det 

resultat som KFM uppskattade i sin rapport från 2008. Skillnaden uppgavs bero på att RIR 

                                                      
66 Konsumentverkets rapport 2003:04, s. 16; Ahlström, Ohälsa och marginalisering till följd av 

överskuldsättning, del av Konsumentverkets rapport 2003:04, bilaga 7. Jfr dock Dackehag m.fl. s. 40–44. 
67 Konsumentverkets rapport 2014:16, s. 40. 
68 SOU 2013:72, s. 57. Se även Arehart, s. 28. 
69 Socialstyrelsens rapport 2013, Barn till överskuldsatta, s. 9f. 
70 ibid.  
71 SOU 2013:72, s. 57f. 
72 KFM rapport 2008:1, s. 52ff. 
73 RiR 2015:14, s. 10f. 
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utgick från ett mycket lägre antal överskuldsatta individer än vad KFM gjorde. RIR baserade 

sin uträkning på vad de definierade som evighetsgäldenärer.74 

2.5 Överskuldsättning i Finland 

Finland drabbades, som Sverige, av en ekonomisk kris under den första halvan av 1990-

talet.75 Krisen föregicks av en process där finansmarknaderna avreglerades.76 Det första steget 

togs när den finländska Riksbanken överlät valutahandeln till de vanliga affärsbankerna.77 I 

mitten av 1980-talet avreglerades bankernas utlåningsräntor och företag fick tillstånd att ta lån 

med långa löptider från utlandet. Avregleringen av kreditmarknaden ledde till att hushåll som 

tidigare blev nekade krediter gavs möjligheter att låna stora summor pengar. Hushållens 

skuldsättning dubblerades under andra hälften av 1980-talet.78 En stor del av finländarnas 

krediter användes till privat konsumtion i form av kapitalvaror som exempelvis bilar. De 

lättillgängliga krediterna medförde en kraftig ökning av priset på fastigheter i Finland. Från 

hösten 1985 till våren 1989 ökade bostadspriserna i Finland med nästan hundra procent.79 

Värdestegringen på fastigheterna ledde även till att finländarna belånade sina fastigheter för 

att kunna konsumera. Värdet av fastigheterna steg under den aktuella perioden snabbare än 

hushållens skuldsättning och de dåvarande generösa avdragsreglerna för låneräntor bidrog till 

en ökad vilja hos finländarna till att skuldsätta sig.80 Den starka tillväxten i den finländska 

ekonomin upphörde omkring 1990 då de höga räntorna och en försämrad terms of trade81 

ledde till ett ökat sparande hos finländarna och sjunkande tillgångspriser på t.ex. fastigheter.82 

Krisen som därefter följde utlöstes framförallt av att bank- och företagssektorerna havererade 

i Finland. Det goda sysselsättningsläget som rådde under tillväxtperioden under 1980-talet 

försämrades snabbt i början av 1990 och övergick istället till en massarbetslöshet. 

Arbetslösheten i Finland steg från 3,5 procent år 1990 till ungefär 20 procent år 1995.83 

Många finländska hushåll hade skuldsatt sig mycket under 1980-talet och när värdet på 

fastigheterna sjönk under krisen blev många överskuldsatta.84 I början på 90-talet uppgick den 

genomsnittliga skuldkvoten för de finländska hushållen till ungefär 85 procent. När den 

ekonomiska krisen var som värst i Finland uppgick hushållens skuldkvot till närmare 65 

procent, i nuläget är siffran omkring 130 procent.85 Under samma tidsperiod har de finländska 

hushållens disponibla inkomster ökat med ungefär 28,50 procent.86  

                                                      
74 RiR 2015:14, s. 10f. 
75 Jonung, Kiander & Vartia, s. 19. 
76 ibid. s. 13. 
77 ibid. 
78 ibid. s. 14. 
79 Jonung, Kiander & Vartia, s. 14. Se även figur 10, s. 66. 
80 ibid. 
81 Terms of trade är en nationalekonomisk term inom internationell ekonomi och representerar värdet av en stats 

exportintäkter jämfört med importkostnader. 
82 Jonung, Kiander & Vartia, s. 17. 
83 ibid. s. 24. Se även figur 3, s. 61. 
84 ibid. s. 25. 
85 Statistikcentralen, findikator, http://www.findikaattori.fi/sv/28 .(2017-02-21),se även OECD data 

https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm.(2017-02-21) 
86 Statistikcentralen, http://www.findikaattori.fi/sv/60 . (2017-02-21) 

http://www.findikaattori.fi/sv/28
https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm
http://www.findikaattori.fi/sv/60


 19 

Vid utgången av år 2015 fanns det ungefär 540 000 gäldenärer registrerade för utsökning 

hos den finländska motsvarigheten till Kronofogdemyndigheten.87 En stor anledning till den 

ökade skuldsättningen hos finländarna är, precis som i Sverige, bostadslånen. Villkoren för 

lån till de finländska hushållen har varit gynnsamma under en tid och det beror delvis på de 

generellt låga räntenivåerna som råder i världen för tillfället.88 Frågor om hur 

överskuldsättning kan undvikas och hur situationen för de som redan är överskuldsatta kan 

förbättras har varit frekventa inslag i den allmänna debatten i Finland sedan krisen på 90-talet. 

Den finländska staten och andra organisationer har vidtagit flera åtgärder för att försöka 

åtgärda problematiken med överskuldsättning. Under avsnitt 5.1 kommer jag att redogöra för 

några av dessa åtgärder. 

 

2.6 Överskuldsättning i USA 

”Consumerism is as American as cherrypie.” 89 Liknelsen mellan konsumtion och körsbärspaj 

skildrade det amerikanska samhällets behov av extrem  konsumtion i en artikel från Harvard 

University. De amerikanska hushållens extrema konsumtionsbeteende har inneburit att 

hushållens skulder har ökat i en betydligt högre takt än de disponibla inkomsterna.90 De 

amerikanska hushållen hade vid utgången av 1995 en genomsnittlig skuldkvot på ungefär 94 

procent. År 2015 hade skuldkvoten ökat till omkring 111 procent.91 Den ökade 

överskuldsättningen hos amerikanerna är dock inte enbart hänförlig till deras utbredda 

konsumtion, utan många amerikaner lånar pengar och nyttjar kreditkort för att kompensera för 

sjunkande löner, betalning av sjukvårdsförsäkringar, college/universitets avgifter och för 

bostadsköp.92                                  

 I mitten på 1970-talet påbörjade den amerikanska regeringen ett antal avregleringsåtgärder 

på  konsumentkreditmarknaden i USA.93 Utöver att kreditmarknaden avreglerades fick 

kreditgivarna en lagstadgad rättighet ta ut en mycket högre räntesats på förfallna skulder än 

vad som tidigare var möjligt.94 En följd av avregleringen och de nya mindre stränga 

ockerreglerna var att användandet av kreditkort bland privatpersoner blev väldigt utbrett i 

USA. Ytterligare en orsak till den utbredda användningen av kreditkort i USA har 

konstaterats vara att amerikanska kreditkortföretag medvetet riktar in sina 

marknadsföringsåtgärder på individer de anser kommer vara mest lönsamma, t.ex. 

collegestudenter och andra låginkomsttagare. Då mycket av inkomsterna för 

kreditkortföretagen kommer från kredittagare som inte betalar sina skulder till fullo varje 

månad, och därmed blir påförda ränta, har företagen ansett det vara lönsamt att bevilja 

kreditkort till dessa högrisk- konsumenter trots att de inte sällan ansöker om personlig 

                                                      
87 http://www.findikaattori.fi/sv/35 (2017-02-21-11-23) 
88 Europeiska kommissionen, Landrapport Finland 2016, s. 23–28. 
89 Shaw, s. 40. 
90 I nuläget är amerikanernas totala skulder ungefär 3 706 trillioner dollar, 

https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/. 
91 OECD data, household debts, https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm. (2017-02-21) 
92 Dickerson, s. 137. 
93 ibid. s. 398. 
94 ibid. 

http://www.findikaattori.fi/sv/35
https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/
https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm
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konkurs.95 I nuläget är den totala summan i USA för skulder hänförliga till kreditkort ungefär 

747 billioner dollar.96                             

 Värdet på fastigheter i vissa delar av USA ökade väldigt mycket under de föregående tre 

decennierna. Fastighetsmarknaden nådde sin kulmen 2006, då hade det genomsnittliga 

fastighetsprisindexet ökat med närmare 400 punkter sedan 1980.97 En konsekvens av 

värdeökningen på amerikanska fastigheter var att bolåneskulderna ökade i en liknande takt. 

Bolåneskulderna var under 2000-talets första år den enskilt största faktorn till att 

överskuldsättningen ökade hos amerikanerna.98 Värdeökningen på fastigheterna innebär även 

att många fastighetsägare ökade sin konsumtionstakt i tron om att de var mer förmögna än 

tidigare och således kunde spendera mer pengar.99                 

 År 2007 startade den senaste globala finanskrisen vilken enligt bedömare var den värsta 

sedan den stora depressionen på 1930-talet.100 Krisen startade i USA och spred sig sedan 

vidare till resten av världen. Orsaken till den har i efterhand ansetts vara den amerikanska 

fastighetsmarknaden som var både överbelånad och övervärderad - de amerikanska bankerna 

och bolåneinstituten var för generösa i sin utlåning till nya bostadsköpare. Tanken bakom 

bankernas utlåningsstrategi var att låntagarna skulle skjuta upp både sina amorteringar och 

ränteåterbetalningar fram till dess att bostäderna hade ökat i värde.101 Bolånen överläts ofta 

från bolåneinstituten till andra finansiella aktörer som investerade i sådana värdepapper, men 

när den amerikanska fastighetsmarknaden sedan stagnerade och de underliggande tillgångarna 

på värdepapperna förlorade i värde var krisen ett faktum. Flera banker och bostadsinstitut 

drabbades av krisens negativa efterföljder. Investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs 

2008 och den amerikanska staten tog över kontrollen av bostadsinstituten Fannie Mae och 

Freddie Mac i ett försök att stävja krisen.102 När bankerna och bolåneinstituten som en 

konsekvens av finanskrisen började kräva att låntagarna skulle betala amorteringar och 

räntekostnader på sina bostadslån fick många låntagare problem med att uppfylla sina 

ekonomiska förpliktelser, och antalet låntagare som blev insolventa ökade kraftigt och många 

var tvungna att flytta från sina hem.103                     

 Åren direkt efter finanskrisen ökade inte de amerikanska hushållen sin skuldsättning i 

samma takt som innan. Från 2010 till idag har dock skuldsättningen hos de amerikanska 

hushållen återigen ökat.104  

                                                      
95 Dickerson, s. 137. 
96 https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/.  
97 https://fred.stlouisfed.org/series/USSTHPI, den procentuella ökningen var i vissa områden upp till 150 

procent, t.ex. San Fransisco. 
98 Dickerson, s. 139. 
99 ibid. 
100 Temin, s. 1–8. Se även SOU 2013:6, s. 66ff och s. 81. 
101 Finansieringen skedde genom s.k. subprimelån. Subprimelån riktade sig till mindre kreditvärdiga låntagare på 

den amerikanska fastighetsmarknaden. Lånen gavs i förhållande till värdet på de tillgångar som belånades utan 

att låntagarens återbetalningsförmåga beaktades. Det ska dock tilläggas att bolåneinstituteten Fannie Mae och 

Freddie Mac fick explicita direktiv( Community Reinivestment Act CRA) först från Clinton administrationen 

och därefter från Bush administrationen om att mellan 42-52 procent av lånen skulle ges till personer med 

inkomster under medianen i vissa geografiska områden, processen är även känd som democratization of credit.  
102 Riksbanken penningpolitisk rapport 2008:3, s. 42. 
103 https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2011/201132/, Figure 1, Number of new foreclosures starts by 

year, (2017-02-21), 

http://www.realtytrac.com/images/reportimages/us_foreclosure_activity_annual_2005_2012.jpg, (2017-02-21) 
104 https://fred.stlouisfed.org/series/TDSP.  

https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/
https://fred.stlouisfed.org/series/USSTHPI
https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2011/201132/
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3. Allmänt om skuldsanering 

3.1 Bakgrund till skuldsaneringslagen 

Möjligheterna för den svenska befolkningen att skaffa sig krediter till konsumtion och 

investeringar var många under 1970- och 1980-talen då det var förhållandevis billigt att låna 

pengar. I samband med avregleringen av den svenska kreditmarknaden 1985 blev 

möjligheterna att skaffa billiga krediter ännu fler då även kreditinstitut som tidigare inte haft 

möjlighet att låna ut pengar till konsumenter fick tillträde till kreditmarknaden. Efter 

avregleringen skuldsatte sig de svenska hushållen allt mer, och många kredittagare började få 

bekymmer med sina skulder. I början på 1990-talet förändrades dock förutsättningarna på den 

svenska kreditmarknaden och många kreditgivare blev mer restriktiva med sin utlåning. 

Kreditinstituten och de svenska bankerna blev mer restriktiva i sin utlåningsverksamhet på 

grund av den allmänna nedgången i världsekonomin. Åtstramningen på kreditmarknaden i 

samband med ökad arbetslöshet och en kraftig värdenedgång på den svenska 

fastighetsmarknaden utlöste en ekonomisk kris. Ett stort antal privatpersoner fick till följd av 

krisen så stora skulder att de saknade en realistisk möjlighet att någonsin klara av att betala 

dem. För att försöka åtgärda de svenska hushållens ökade överskuldsättning, och de 

bekymmer som följde i spåren av det, tillsatte regeringen i september 1988 en skuldkommitté 

som fick namnet Insolvensutredningen. Utredningen redovisade sitt resultat i delbetänkandet 

SOU 1990:74 Skuldsaneringslag.  

Den danska, finländska och norska lagstiftaren hade redan uppmärksammat problematiken 

som överskuldsättningen innebar och införde möjligheten till skuldsanering för fysiska 

personer i sina respektive rättsordningar tidigare än den svenska lagstiftaren.105 Det var mot 

denna bakgrund som den svenska lagstiftaren till slut ansåg att det fanns ett behov av att 

kunna få till stånd en sanering av skuldförhållandena i vissa särskilt betungande fall.106 Den 1 

juli 1994 trädde den första SksanL i kraft i Sverige. Tillkomsten av SksanL gav fysiska 

personer möjligheten till skuldsanering. Dessförinnan saknades helt en sådan möjlighet.  

 

3.1.1 Skuldsaneringslagens syften 

Då skuldsaneringslagens trädde i kraft i det svenska rättssystemet var lagstiftarens mål att den 

skulle fylla flera syften. Utgångspunkten för lagstiftaren vid tillkomsten av 

skuldsaneringslagen var att långvarig överskuldsättning inte bara drabbade den enskilde utan 

även samhället i stort. Det framhölls dock tydligt i förarbetena att det huvudsakliga syftet med 

lagen skulle vara att ge svårt skuldsatta gäldenärer möjlighet till ekonomisk rehabilitering.107 

Överskuldsatta skulle ges möjligheten att lösa sina ekonomiska bekymmer och på så vis 

kunna återvända till ett drägligare och mer samhällsnyttig liv108- gäldenärerna skulle få 

                                                      
105 Danmark, regler om skuldsanering infördes i den danska konkurslagen lov nr. 187 af 9. maj 198;Finland, Lag 

om skuldsanering för privatpersoner ( 25.1.1993/57) ;Norge, Lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig och tvungen 

skuldsanering för privatpersoner (gjeldsordningsloven); Prop. 1993/94:123, s. 39. 
106 Prop. 1993/94:123, s. 37. 
107 Prop. 1993/94:123, s. 73. 
108 ibid. 
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incitament till att göra rätt för sig både i sin nuvarande situation och i framtiden.109 I 

förarbetena uttalades dessutom att vid den skälighetsbedömning som föregick ett beslut om 

skuldsanering skulle det förhållandet att gäldenären hade ett stort behov av ekonomisk 

rehabilitering tillmätas stor betydelse.110 

Utöver att fylla ett rehabiliterande syfte skulle skuldsaneringslagen fylla ett 

borgenärsgynnande syfte. I förarbetena till den ursprungliga skuldsaneringslagen går det att 

utläsa att det rehabiliterande syftet måste vägas mot de enskilda borgenärernas intresse av att 

få behålla sina fordringar oförminskade då även det i förlängningen är ett samhällsintresse.111 

I SOU 2004:81 utvecklar utredningen sin syn på det borgenärsgynnande syftet. Utredningen 

klargör att det borgenärsgynnande syftet med lagen inte ska sökas i enskilda fall, utan bör ses 

utifrån ett helhetsperspektiv då lagen skapar förutsättningar för borgenärskollektivet att totalt 

sett få tillbaka en större andel av sina fordringar från de överskuldsatta gäldenärerna. Förutom 

att borgenärskollektivet totalt sett kunde förvänta sig att en större andel av fordringarna 

betalades  innebar även skuldsaneringsinstitutet att borgenärerna besparades onödiga 

kostnader för fruktlösa indrivningsförsök genom kronofogdemyndigheten.112  

Skuldsaneringslagen tillkom delvis som en reaktion på kreditgivarnas alltför generösa 

utlåning till den svenska befolkningen. I förarbetena till skuldsaneringslagen framgår det 

tydligt att lagen även skulle fylla ett preventivt syfte. Lagstiftarens mål var att existensen av 

ett skuldsaneringsinstitut skulle ha en handlingsdirigerande effekt på kreditgivarna.113 Lagens 

preventiva syfte har ifrågasatts flera gånger då det inte finns något som pekar på att 

möjligheterna för gäldenärer att ta krediter har försvårats sedan skuldsaneringslagens 

tillkomst.114 

Bortom lagstiftarens uttryckliga syften med skuldsaneringslagen betonades det tydligt i 

förarbetena att lagen inte fick skada den allmänna betalningsmoralen bland gäldenärerna i 

Sverige. Principen att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, var det främsta argumentet hos 

motståndarna till en svensk skuldsaneringslag. Lagstiftaren var därför tvungen att utforma 

lagen på ett sätt som inte riskerade att skada betalningsviljan hos det svenska folket. I 

förarbetena framgick det vidare att en skuldsanering var ett extraordinärt rättsmedel och 

förbehållet gäldenärer med extrema skuldbördor.115 

 

3.2 Beskrivning av skuldsaneringsinstitutet  

Under det kommande avsnittet kommer jag redogöra för hur ett skuldsaneringsärende 

handlades enligt de tidigare gällande skuldsaneringslagarna från 1994 och 2007. 

Bestämmelserna i de båda lagarna skiljde sig i många avseenden inte från varandra utan 

flertalet rekvisit var identiska. Avsnitten som behandlar respektive lag fokuserar på 

                                                      
109 Hellners & Mellqvist, s. 85. 
110 Prop. 1993/94:123, s. 96. 
111 Prop. 1993/94:123, s. 73; SOU 2004:81, s. 150. 
112 Hellners & Mellqvist, s. 18. 
113 Prop. 1993/94:123, s. 73. 
114 SOU 2004:81, s. 143. Se även not 8 i uppsatsen. 
115 Prop. 1993/94:123, s. 77. 
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skillnaderna i ansökningsförfarandet och under avsnitt 3.5 sammanfattas de bestämmelser 

som förblev oförändrade. 

En skuldsanering innebär alltid ett ingrepp i den civilrättsliga avtalsrelationen. Själva 

skuldsaneringsinstitutet är en form av villkorad äganderättsförändring där gäldenären på 

rättslig väg slipper uppfylla en del av sina avtalsrättsliga åtaganden. Varaktig 

överskuldsättning kan innebära att en person frigörs från sina betalningsförpliktelser - såväl 

avtalsgrundade som övriga.116 Förpliktelserna behöver inte vara oskäliga eller orättvisa för att 

möjliggöra en skuldsanering. Det är tillräckligt att de leder till obestånd för gäldenären. 

Mellqvist skriver att skuldsaneringslagen är ett bevis på att sentensen Pacta sunt servanda 

inte alltid bör upprätthållas.117 

 

3.3 Skuldsanering enligt SksanL (1994:334) 

Enligt skuldsaneringslagen från 1994 skulle en gäldenär först försöka få till stånd en 

skuldsanering på egen hand, om det misslyckades skulle gäldenären vända sig till KFM och 

med myndighetens bistånd ansöka om skuldsanering och slutligen skulle gäldenären vända 

sig till TR för att ansöka om skuldsanering. Denna process var även känd som 

”skuldsaneringens tre steg”. En första förutsättning för att en ansökan om skuldsanering 

överhuvudtaget skulle aktualiseras var att gäldenären självmant tog initiativ till det. Det fanns 

ingen möjlighet att tvinga gäldenären till en ansökan.  

De tre stegen var inte alternativa utan systemet byggde på en hierarkisk ordning, vilket 

innebar att gäldenären måste gå igenom alla tre faserna, ett för ett, för att kunna beviljas 

skuldsanering. En ansökan om skuldsanering kunde bara initieras om gäldenären gav sitt 

medgivande. Det första steget, egenförsöket, innebar att gäldenären på egen hand skulle 

försöka nå en uppgörelse med sina borgenärer. Egenförsöken upplevdes ofta som 

komplicerade för gäldenären och kommunerna bistod ofta med hjälp i de fallen. Egenförsöket 

reglerades inte i skuldsaneringslagen utan skulle i sin helhet skötas utan involvering av vare 

sig KFM eller domstol.118 Tanken bakom egenförsöket var att gäldenären frivilligt skulle 

försöka förändra sin situation. Det andra steget, som gäldenären var hänvisad till i de fall 

egenförsöket misslyckades och någon uppgörelse med borgenärerna inte gick att få till stånd, 

var att vända sig till kronofogdemyndigheten för att försöka få igenom en frivillig 

skuldsanering.119 Gäldenären och KFM upprättade då gemensamt ett förslag till skuldsanering 

som borgenärerna antingen kunde acceptera eller förkasta. För att en frivillig skuldsanering 

skulle få verkan krävdes det att förslaget godtogs av borgenärerna. När 

Kronofogdemyndigheten gemensamt med gäldenären skulle upprätta ett förslag till 

skuldsanering utförde myndigheten ex officio dels en initial prövning i formellt hänseende, 

d.v.s. att ansökan var fullständig och tydlig, dels en prövning i materiellt hänseende. Då en 

ansökan uppvisade formella brister uppmanade KFM gäldenären att komplettera sin ansökan. 

Om denne trots uppmaning inte inkom med en ansökan som uppfyllde de formella kraven 

kunde myndigheten avvisa den. I de fall där de formella kriterierna förvisso var uppfyllda 

                                                      
116 2 § SksanL (1994:334) & 1 § SksanL (2006:548). 
117 Mellqvist, s. 21. 
118 Prop. 1993/94:123, s. 74. 
119 18 § SksanL (1994:334). 
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men det var uppenbart att gäldenären inte uppfyllde kraven för att bli beviljad skuldsanering 

kunde KFM avslå ansökan - den frivilliga skuldsaneringen ställde således höga krav på 

gäldenären. 120 Det tredje och sista alternativet aktualiserades då någon eller några borgenärer 

motsatte sig det upprättade skuldsaneringsförslaget. Gäldenären var då hänvisad till en 

domstolsprövning för att kunna bli beviljad skuldsanering. Tingsrätten (TR) kunde fatta beslut 

om tvingande skuldsanering.121 Tingsrätten kunde mot borgenärernas vilja bevilja en gäldenär 

skuldsanering vilket KFM inte hade möjlighet att göra vid en frivillig skuldsanering.122 

 

3.4 Skuldsanering enligt SksanL (2006:548) 

Skuldsaneringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2007 innehöll en betydande förändring 

jämfört med 1994-års lag. Efter förslag från Skuldsaneringsutredningen i SOU 2004:81 

avskaffades egenförsöket. Gäldenären behövde inte längre försöka nå en uppgörelse på egen 

hand med sina borgenärer utan skuldsaneringsförfarandet handlades uteslutande av KFM. 

Tanken bakom det slopade egenförsöket var att skuldsaneringsförfarandet skulle bli enklare 

och snabbare vilket även titeln på SOU 2004:81, ”Ett steg mot ett enklare och snabbare 

skuldsaneringsförfarande”, indikerade.123  

Enligt det nya enklare skuldsaneringsförfarandet skulle gäldenären således direkt ansöka 

om skuldsanering hos KFM.124 Kronofogdemyndigheten kunde även till skillnad mot vad de 

hade för befogenheter enligt 1994-års skuldsaneringslag fatta tvingande beslut oavsett om 

någon borgenär motsatte sig skuldsaneringen.125 Det tidigare skuldsaneringsförfarandet 

bedömdes vara allt för betungande för gäldenärerna och syftet med det nya tillvägagångssättet 

var att göra ansökningsprocessen enklare och mer effektiv. Det förenklade förfarandet 

resulterade i en fördubbling av antalet skuldsaneringsansökningar till KFM jämfört med 

tidigare.126 

 

3.4.1 Reviderad skuldsaneringslag 

I det delbetänkande som Insolvensutredningen presenterade 2008, SOU 2008:82, föreslog 

utredningen att betydelsen av åldern på gäldenärens skulder borde tonas ned.127 I direktiven 

till delbetänkandet ingick det även att utreda ifall överskuldsatta företagare med personligt 

ansvar för företagets skulder borde ges möjligheten till skuldsanering.128 Regeringen 

överlämnade i oktober 2010 proposition 2010/11:31, Bättre möjlighet till skuldsanering, till 

riksdagen. I propositionen framhöll regeringen till skillnad mot Insolvensutredningen vikten 

av att överskuldsatta näringsidkare skulle kunna bli beviljade skuldsanering. Regeringen 

delade däremot utredningens bedömning beträffande nedtoningen av åldern på gäldenärens 

                                                      
120 Prop. 1993/94:123, s. 149f. 
121 22 § SksanL (1994:334). 
122 Hellners & Mellqvist, s. 17. 
123 Hellners & Mellqvist, s. 19. 
124 10 § SksanL (2006:548). 
125 14 § SksanL (2006:548). 
126 SOU 2013:72, s. 63. 
127 SOU 2008:82, s. 121. 
128 SOU 2008:82, s. 115; Dir. 2007:29, s. 1. 
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skulder.129 Lagändringarna införlivades i den då gällande skuldsaneringslagen och de trädde i 

kraft den 1 juli 2011. 

3.5 Oförändrade bestämmelser 

3.5.1 Villkoren för en skuldsanering 

I såväl skuldsaneringslagen från 1994 som från 2006 fanns det föreskrivet ett antal personella 

förutsättningar som gäldenären behövde uppfylla för att bli beviljad skuldsanering.130 

Skuldsanering kunde exempelvis enbart beviljas den som var en fysisk person med hemvist i 

Sverige. Gäldenären skulle befinna sig i ett stadie av obestånd och vara så skuldsatt att denne 

inte kunde antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid. Ett annat sätt att 

utrycka det på är att gäldenären skulle vara kvalificerat insolvent. Begreppet överskådlig tid 

fick ingen tydlig definition i förarbetena till 1994 års skuldsaneringslag utan det underströks 

enbart att insolvensen skulle sträcka sig ”långt fram i tiden”.131 Hellners och Mellqvist 

uttryckte en lite annorlunda syn på begreppet överskådlig tid. De menade att gäldenären i 

princip skulle befinna sig på obestånd för evigt för att rekvisitet överskådlig tid skulle vara 

uppfyllt.132 Utöver att gäldenären skulle ha hemvist i Sverige och vara på obestånd behövde 

personen uppfylla ett skälighetsrekvisit, även kallat den allmänna skälighetsbedömningen, för 

att kunna beviljas skuldsanering.133 Skuldsaneringen skulle framstå som skälig med hänsyn 

till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.134 Det kvalificerade 

insolvensrekvisitet och skälighetsrekvisitet var kumulativa rekvisit vilket innebar att 

gäldenären behövde uppfylla båda för att bli beviljad skuldsanering. Gäldenären kunde till 

exempel inte reparera en brist på skälighet genom en extra betungande överskuldsättning. 

Slutligen kan nämnas att en skuldsanering som huvudregel beviljades en gång135, endast om 

det fanns synnerliga skäl kunde en gäldenär bli beviljad en skuldsanering ytterligare en 

gång.136 

 

3.5.2. Skulder som omfattades av en skuldsanering 

En skuldsanering omfattade som huvudregel gäldenärens samtliga monetära fordringar som 

uppkommit före den dag då beslut meddelades om att inleda skuldsanering. Lagstiftaren 

undantog dock två kategorier av fordringar från huvudregeln. För det första undantogs 

fordringar som var förenade med villkor, och för det andra fordringar som aldrig fick omfattas 

                                                      
129 Prop. 2010/11:31, s. 9ff. 
130  4 § i såväl SksanL (1994:334) som (2006:548). 
131 Prop. 1993/94:123, s. 92. 
132 Hellners & Mellqvist, s. 25. 
133 4 § 2 p i såväl SksanL (1994:334) som (2006:548). I och med den lagändringen som trädde ikraft 2011 skulle 

inte skuldernas beaktas särskilt i skälighetsbedömningen längre. 
134 Prop. 1993/94:123, s. 94f; prop. 2005/06:124, s. 40ff. Se dock prop. 1993/94:123, s. 301ff; SOU 2004:81, s. 

223f; Hellners & Mellqvist, s. 79ff; Mellqvist, s. 59f – lagrådet förordade i prop. 1993/94:123 ett negativt 

formulerat skälighetsrekvisit men departementschefen ansåg däremot att ett positivt formulerat 

skälighetsrekvisit, vilket det även blev i lagen, var att föredra. 
135 5 § SksanL (1994:334) & 6 § SksanL (2006:548). 
136 Se RH 2011:41 och Högsta domstolens avgörande den 28 juni 2013 målnummer Ö 332012. 
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av en skuldsanering.137 Utgångspunkten vid en skuldsanering var att ingen fordran hade en 

överordnad ställning gentemot övriga fordringar. Denna utgångspunkt är ett uttryck för den så 

kallade likabehandlingsprincipen. Samtliga fordringar i skuldsaneringen skrevs ned enligt 

samma procentsats och skulle betalas enligt samma betalningsplan.138 Lagstiftaren 

accepterade endast mindre avvikelser från likabehandlingsprincipen. Fordringar som uppgick 

till lägre belopp och som var små i jämförelse med övriga fordringar kunde betalas i sin helhet 

med en gång. Borgenärerna kunde även samtycka till att deras fordringar fick en sämre 

ställning än övriga om de önskade.139  

 

3.5.3 Innehållet i ett skuldsaneringsbeslut 

Ett beviljat skuldsaneringsbeslut skulle alltid innehålla fyra huvudsakliga inslag; en 

förteckning över de fordringar som omfattades av skuldsaneringen, hur de olika fordringarna 

skulle behandlas, gäldenärens betalningsutrymme och en upprättad betalningsplan.140 Det som 

avses med hur de olika fordringarna skulle behandlas var hur mycket av varje fordran 

gäldenären skulle betala. För att kunna avgöra hur mycket gäldenären kunde betala var det 

nödvändigt att den beslutsfattande instansen räknade fram gäldenärens betalningsutrymme, 

vilket i praktiken innebar vad gäldenären kunde avstå av sina inkomster för att betala av sina 

skulder. Ur betalningsutrymmet hade gäldenären dock rätt att undanta ett normalbelopp, s.k. 

förbehållsbelopp, för sedvanliga levnadskostnader.  Den betalningsplan som upprättades i 

samband med beslut om skuldsanering skulle visa när och hur gäldenärens fordringar skulle 

betalas. Vanligtvis tillämpades en fem-årig betalningsplan men det fanns möjlighet att besluta 

om en kortare betalningsperiod om särskilda skäl kunde uppvisas. Om gäldenärens 

betalningsutrymme med avdrag för förbehållsbeloppet var obefintligt kunde det då beviljas ett 

så kallat  ”nollbeslut”, vilket innebar att gäldenären helt befriades från betalningsansvar. 

 

3.5.4 De rättsliga verkningarna av ett skuldsaneringsbeslut 

När gäldenären hade fullgjort den bestämda betalningsplanen var denne definitivt befriad från 

betalningsansvar för de fodringar som omfattades av skuldsaneringen. De borgenärer som fick 

sina fordringar ned- eller avskrivna kunde inte förpliktiga gäldenären till ytterligare betalning 

i efterhand. Skuldsaneringen hade även en prekluderande verkan mot eventuellt okända 

fordringar - en borgenär som missade att anmäla sin fordran innan ett beslut om skuldsanering 

togs förlorade aven sin rätt att rikta anspråk mot gäldenären gällande detta i efterhand.141 

 

                                                      
137 6 § SksanL (1994:334) & 7 § SksanL (2006:548). 
138 Mellqvist, s. 30. 
139 Mellqvist, s. 31. 
140 8 § SksanL (1994:334) & 9 § SksanL (2006:548). 
141 26 § SksanL (1994:334) & 26 § SksanL (2006:548), se även 2 § SksanL (1994:334) & 1 § SksanL 

(2006:548). 
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4.  En ny skuldsaneringslag 

I samband med att den äldre SksanL reviderades 2011 framkom det att det fanns många 

presumtiva skuldsaneringsgäldenärer som skulle kunna bli beviljade skuldsanering om de 

bara ansökte om det.142 I april 2012 gav därför regeringen Ralf G Larsson, i egenskap av 

särskild utredare, uppdraget att undersöka anledningarna till varför evighetsgäldenärerna inte 

ansökte om skuldsanering och föreslå åtgärder som förbättrade möjligheterna för dem att 

också få det. I uppdraget ingick även att utreda hur det kvalificerade insolvensrekvisitet 

tillämpades och under hur lång tid en beslutad betalningsplan skulle löpa.143 Utredningen 

presenterade i oktober 2013 betänkandet Ut ur skuldfällan vilken innehöll flera förslag på hur 

lagstiftningen kunde göras mer ändamålsenlig och effektiv. Mot den bakgrunden ansåg 

regeringen att SksanL var i behov av en reformering, och överlämnade därför i mars 2016 

proposition 2015/16:125, Skuldsanering-förbättrade möjligheter att starta om på nytt, till 

riksdagen. 144 Det reformeringsbehov som SksanL enligt regeringen var i behov av ansågs 

vara så stort och omfattande att det inte gick att införliva i den befintliga lagstiftningen.145 

Den 1 november 2016 trädde därför en helt ny skuldsaneringslag i kraft i Sverige (2016:675). 

 

4.1 Nya bestämmelser i skuldsaneringslagen 

4.1.1. Ökad information om skuldsanering 

För att en överskuldsatt gäldenär ska kunna få sina skulder sanerade krävs de vilket jag 

beskrivit ovan att denne personligen tar initiativ till att ansöka om skuldsanering. I tidigare 

utredningar om skuldsaneringslagen har det  framkommit att kunskapen och medvetenheten 

om institutet är begränsad i det svenska samhället. Det informationsunderskott som råder 

bland presumtiva skuldsaneringsgäldenärer antas vara en bidragande orsak till att många 

evighetsgäldenärer inte ansöker om skuldsanering.146 Kronofogdemyndigheten har därför 

givits ansvaret att lämna information och upplysningar om skuldsanering till svårt skuldsatta 

personer som är eller har varit föremål för verkställighet enligt Utsökningsbalken (1981:774) 

(UB) och därmed finns i myndighetens register.147 Som skäl för att upplysningsskyldigheten 

hamnar hos KFM påtalar regeringen att myndigheten är första instans i 

skuldsaneringsprocessen och redan sprider viss information som skuldsaneringsinstitutet. 

Eftersom KFM är en verkställande myndighet anser regeringen dessutom att de innehar 

detaljerad information om den ekonomiska situationen för de gäldenärer som finns 

registrerade hos myndigheten. Det potentiellt integritetskränkande inslaget, som en 

upplysning om skuldsanering kan upplevas som, minimeras på så vis.148 

 

                                                      
142 SOU 2008:82, s. 156ff. 
143 SOU 2013:72, s. 4. 
144 Utöver SOU 2013:72 presenterade Nystartsutredningen SOU 2014:44, och EU-domstolen lämnade den 8 

november 2012 ett förhandsavgörande i mål C-461/11 Radziejewski mot Kronofogdemyndigheten. 
145 Prop. 2015/16:125, s. 51. 
146 Prop. 2015/16:125, s. 53. 
147 2 § SksanL (2016:675). 
148 Prop. 2015/16:125, s. 55f. 
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4.1.2 Budget- och skuldrådgivarnas roll 

När en gäldenär beslutat sig för att ansöka om skuldsanering är det stöd som samhället kan 

erbjuda denne under ansökningsförfarandet av stor vikt. Det främsta stödet under 

skuldsaneringsprocessen lämnas genom de kommunala budget- och skuldrådgivarna 

(BUS).149 Grundidén med BUS-rådgivarna är att de genom olika former av ekonomisk 

rådgivning ska bidra till att både förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta individer 

finna lösningar på sina problem. I propositionen till 2016 års skuldsaneringslag framförde 

regeringen att den kommunala skyldigheten att lämna budget- och skuldrådgivning till 

skuldsatta personer skulle förtydligas. Denna skyldighet skulle gälla under hela 

skuldsaneringsförfarandet fram till dess att skuldsaneringen var helt avslutad.150 Den nya 

SksanL innehåller vidare en reglering som tydliggör kommunernas ansvar.151 

I SOU 2013:78 konstaterade utredningen att tillgängligheten och kvaliteten på                     

BUS-rådgivningen varierade kraftigt beroende på var i landet man bor. Utredningen efterlyste 

även tydligare krav och mål för BUS-rådgivningen. Regeringen har därför mot denna 

bakgrund beslutat att ge Konsumentverket i samråd med inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), KFM och andra berörda aktörer i uppdrag att utarbeta enhetliga rekommendationer för 

den kommunala BUS-rådgivningen.152 

Sedan den 1 juni 2013 är det IVO som har tillsynsansvaret för BUS-rådgivningen.153 

Tidigare var det Socialstyrelsen och länsstyrelserna som gemensamt ansvarade för tillsynen. 

Ansvaret framgick inte explicit i lagtexten till den tidigare SksanL utan det förtydligades i 

förarbetena.154 Uppgiften att lämna BUS-rådgivning utgjorde enligt dåvarande reglemente 

”socialtjänst i vid mening” och Socialstyrelsen samt länsstyrelserna ansvarade för tillsynen 

över socialtjänsten.155 IVO har konstaterat att varken Socialstyrelsen eller länsstyrelserna har 

bedrivit någon tillsyn överhuvudtaget. Anledningen till den obefintliga tillsynen har angetts 

vara bristande resurser, bristande kompetens och ett kraftigt utökat tillsynsansvar på andra 

prioriterade områden.156  

Det tillsynsansvar som IVO haft sedan 2013 har enligt myndigheten själv bedrivits på ett 

bristfälligt sätt. Anledningen till bristerna har enligt IVO berott på att tillsynsansvaret för BUS 

rådgivningen reglerats i SksanL istället för SoL. För att åtgärda bristerna i tillsynen valde 

lagstiftaren att i den nya SksanL tydliggöra IVO:s tillsynsansvar över den kommunala BUS 

rådgivningen. Genom att föra över kommunernas ansvar för BUS rådgivningen från 

skuldsaneringslagen till socialtjänstlagen markerar lagstiftaren att IVO ska sköta tillsynen 

över BUS enligt de regler som finns i SoL.157  

 

                                                      
149 SOU 2013:72, s. 269; prop. 1993/94:123, s. 193. 
150 Prop. 2015/16:125, s. 98. 
151 3 § SksanL (2016:675), se även 5 kap. 12 § 1 st. Socialtjänstlagen (2001:453). 
152 Prop. 2015/16:125, s. 100; se även 5 kap. 12 § 2 st. SoL. 
153 13 kap. 1 § SoL. 
154 Prop. 2005/06:124, s. 38ff. Jfr prop. 1993/94:123, s. 41 ff. 
155 Prop. 2005/06:124, s. 38ff. Jfr prop. 1993/94:123, s. 41 ff. 
156 SOU 2013:72, s. 275f. 
157 5 kap. 12 § 1 st. SoL. 
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4.2 Ansökan om skuldsanering 

En gäldenär som vill ansöka om skuldsanering har nu möjlighet att göra det på elektronisk 

väg. Möjligheten att ansöka på skriftlig väg finns dock kvar.158 En elektronisk ansökan måste 

vara undertecknad med en avancerad elektronisk underskrift159 för att uppfylla lagstiftningens 

krav på egenhändigt undertecknande. Det som åsyftas med en sådan e-underskrift i ett svenskt 

perspektiv är framförallt BankID och Mobilt BankID. 

Den tidigare lagstiftningen ställde höga krav på gäldenären i inledningsfasen av ett 

skuldsaneringsförfarande. Gäldenären var tvungen att utförligt redogöra för varje 

borgenärsförbindelse. Dessutom behövde gäldenären lämna detaljerade uppgifter om sina 

inkomster och utgifter. Utöver de uppgifter som skulle lämnas i ansökan hade gäldenären en 

generell skyldighet att aktivt delta i utredningsarbetet för att inte ansökan skulle avslås. Det 

betungande inledningsförfarandet antogs ha en avskräckande effekt på 

ansökningsbenägenheten hos evighetsgäldenärerna. Den nya lagstiftningen innehåller därför 

betydande underlättnader för gäldenären avseende innehållet och deltagandet vid en 

skuldsaneringsansökan. Det utförliga redogörelsekravet har exempelvis avskaffats och 

gäldenären behöver enbart specificera de borgenärer denne känner till och uppskatta hur stora 

skulderna är till var och en av dem.160 Borgenärerna har dessutom givits ett större 

utredningsansvar på så vis att de måste bevaka sina fordringar mer aktivt än tidigare. En 

borgenärs vars fordring inte upptagits i skuldsaneringsansökan måste anmäla det till KFM för 

att även denna ska omfattas av skuldsaneringen.161 Den ansvarsfördelning som nu råder 

mellan gäldenär och borgenär avseende utredningsskyldigheten vid inledningsförfarandet 

anser lagstiftaren kommer leda till att färre evighetsgäldenärer känner sig avskräckta från att 

ansöka om skuldsanering.162 

Före ett inledandebeslut ska KFM kontrollera de uppgifter gäldenären lämnat i samband 

med sin skuldsaneringsansökan. Uppgifterna ska kontrolleras mot de uppgifter som finns 

registrerade om gäldenären i myndighetens egna register.163 I propositionen till den nya 

SksanL uttalar regeringen att det är av hänsyn till förtroendet för skuldsaneringsinstitutet som 

ett utvidgat utredningsansvar ska åläggas KFM. Vikten av att de uppgifter som lämnas i 

samband med en skuldsaneringsansökan är korrekta betonas särskilt då det enligt 

Skuldsaneringsutredningen från 2012 förekommer  att borgenärer ifrågasätter tillförlitligheten 

av uppgifterna i en del skuldsaneringsutredningar.164 Om en skuldsaneringsansökan inte 

avvisas eller avslås ska kronofogdemyndigheten snarast meddela ett inledande beslut.165  

 

                                                      
158 11 § SksanL (2016:675). 
159 Se artikel 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av 

direktiv 1999/93/EG. 
160 12 § SksanL (2016:675). 
161 Prop. 2015/16:125, s. 62ff. 
162 Prop. 2015/16:125, s. 62ff. 
163 15 § SksanL (2016:675). 
164 SOU 2013:72, s. 130f. 
165 17 § SksanL (2016:675). 
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4.3 Villkor för skuldsanering 

Den nya SksanL ställer upp ett antal personella villkor för att en gäldenär ska kunna beviljas 

skuldsanering. För det första är det enbart fysiska personer som kan beviljas skuldsanering.166 

Om gäldenären är näringsidkare måste de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten 

vara enkla att utreda för att en skuldsanering ska kunna beviljas.167 Näringsidkare har enligt 

gällande rätt även möjlighet att ansöka om F-skuldsanering enligt Lag om skuldsanering för 

företagare (2016:676). Gäldenären måste dessutom ha sina huvudsakliga intressen i 

Sverige.168 Med huvudsakligt intresse menas att gäldenären måste ha en starkare anknytning 

till Sverige än något annat land. Anknytningskravet är förändrat jämfört med den tidigare 

SksanL då gäldenären behövde ha sin hemvist i Sverige för att kunna beviljas skuldsanering. 

Det tidigare gällande anknytningskravet ansågs strida mot den EU-rättsliga principen om fri 

rörlighet för arbetstagare169 mellan medlemsstaterna. Frågan om det tidigare 

anknytningskravet var förenligt med EU-rätten uppkom 2011 i Stockholms tingsrätt. 

Domstolen beslutade om att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att få saken 

prövad. I förhandsavgörandet konstaterar EU-domstolen att det i och för sig är skäligt med 

någon form av anknytningskrav, men att ett sådant som endast baserar sig på gäldenärens 

hemvist går utöver vad som är nödvändigt. 170 Efter att EU-domstolen lämnat sitt avgörande 

av tolkningsfrågan återupptogs förhandlingarna i Stockholms tingsrätt. Domstolen 

återförvisade ärendet till KFM för ny handläggning. Tingsrätten fastslog att KFM vid sin 

förnyade prövning skulle bortse från det tidigare gällande hemvistkravet.171 

Huvudregeln enligt den nya SksanL är precis som enligt den tidigare lagen att 

skuldsanering beviljas en gång.172 Skuldsanering kan dock undantagsvis beviljas ytterligare 

en gång om det finns särskilda skäl. Lagstiftaren har valt att frångå det tidigare kravet på 

synnerliga skäl för de gäldenärer som blivit beviljade skuldsanering men av någon anledning 

fått den upphävd. De gäldenärer som genomgått en skuldsanering och på nytt skuldsatt sig ska 

inte åtnjuta samma lättnad.173  

En gäldenär får beviljas skuldsanering om denne inte rätteligen kan betala sina skulder och 

denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig 

tid (kvalificerad insolvens).174 Insolvens begreppet anknyter i den nya SksanL på ett tydligare 

vis till den definition av insolvens som återfinns i Konkurslagen (1987:672) 1 kapitlet. 2 §. 

Genom att föra in begreppet kvalificerad insolvens i lagtexten och förtydliga det är 

lagstiftarens intention att insolvensbedömningen ska bli tydligare och mer nyanserad än vad 

den varit tidigare. Insolvensrekvisitet har även förändrats i lagtexten på så sätt att samtliga 

omständigheter ska beaktas när gäldenären ansöker om skuldsanering. När möjligheten att 

beakta samtliga omständigheter finns anser lagstiftaren att insolvensprognosen inte blir lika 

stelbent som den varit tidigare. Beslutsinstansen kan ta hänsyn till att personer befinner sig i 

                                                      
166 5 § SksanL (2016:675). 
167 8 § SksanL (2016:657). 
168 6 § SksanL (2016:657). 
169 Artikel 45 FEUF. 
170 EU-domstolen mål C-461/11 Radziejewski mot Kronofogdemyndigheten. 
171 Stockholms tingsrätt, mål nr. Ä 10592-11. 
172 10 § SksanL (2016:675). 
173 Prop. 2015/16:125, s. 96f. 
174 7 § SksanL (2016:675). 
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olika livssituationer och har olika möjligheter att betala av sina skulder. Exempel på 

omständigheter ,utöver skuldernas storlek, som kan beaktas är gäldenärens ålder, hälsa och 

arbetssituation.175 

 

4.4 Skulder som omfattas av en skuldsanering 

Jämfört med den tidigare skuldsaneringslagen innehåller den nya lagstiftningen en nyhet 

beträffande de fordringar som ska omfattas av en skuldsanering. En fordran som kan antas 

vara ogrundad ska inte omfattas av ett skuldsaneringsbeslut.176 Tidigare utredningar av 

SksanL visar att företrädare för bolag anmäler fordringar i skuldsaneringsärenden trots att de 

saknar rättslig grund för fordringarna. Bestrider gäldenären inte fordringarna kommer de att 

omfattas av ett eventuellt beslut om skuldsanering. En del gäldenärer har så många skulder att 

personen inte uppmärksammar den ogrundade fordran. Även om gäldenären skulle misstänka 

att fordran är ogrundad saknas det inte sällan incitament för att bestrida den då 

betalningsutrymmet är detsamma oavsett om den ogrundade fordran omfattas av 

skuldsaneringen eller inte. Det existerar således en överhängande risk för att personer eller 

företag genom bedrägliga metoder försöker få betalning för ogrundade fordringar, vilket kan 

drabba övriga borgenärer vars fordringar omfattas av en skuldsanering då de får mindre betalt 

för sina fodringar.177 

 

4.5 Gäldenärens betalningar 

Den betalningsplan som upprättas efter beslut om skuldsanering ska som huvudregel vara på 

fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid. Det tidigare kravet 

på särskilda skäl har avskaffats. Betalningsplanen börjar löpa från det att ett inledandebeslut 

har meddelats av KFM. Tiden mellan inledandebeslutet och det definitiva beslutet om 

skuldsanering får räknas av vid bestämmandet av tidpunkten för när betalningsplanen löper 

ut.178                                   

 Enligt den nya lagstiftningen är det enklare att få en kortare betalningsplan än fem år, det 

räcker med att gäldenären kan visa beaktansvärda skäl för det. Sänkningen från särskilda skäl 

till beaktansvärda skäl motiverar lagstiftaren bland annat med att många gäldenärer redan 

varit överskuldsatta i flera år och levt på existensminimum när de väl beslutar sig för att 

ansöka om skuldsanering. Den totala avbetalningstiden blir därför ofta betydligt längre än de 

fem år som en betalningsplan huvudsakligen löper på. De negativa effekterna som 

överskuldsättning för med sig på individnivå kvarstår dessutom under den tid som 

betalningsplanen löper. Överskuldsatta gäldenärer har som nämnts under avsnitt 2.4 oftast 

betydligt sämre hälsa än genomsnittsbefolkningen. Det är därför viktigt att de så snabbt som 

möjligt kommer ur sin skuldsituation.179 

                                                      
175 Prop. 2015/16:125, s. 71f. 
176 32 § SksanL (2016:675). 
177 Prop. 2015/16:125, s. 184f. 
178 34 § SksanL (2016:675). 
179 Prop. 2015/16:125, s. 86. 
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Lagstiftaren har dock reserverat sig mot en alltför kort betalningsplan. Det 

gäldenärsrehabiliterande syftet med skuldsaneringslagen syftar inte enbart på ekonomisk 

rehabilitering för gäldenären, utan institutet ska dessutom ha en rehabiliterande inverkan på 

gäldenärens ekonomiska ansvarsförmåga. En för kort betalningsplan har ansetts vara 

kontraproduktivt ur den aspekten. Gäldenären ska ”tvingas” att ta ansvar för sin ekonomi 

under en inte allt för kort tidsrymd. Efter avslutad skuldsanering är förhoppningen att 

gäldenärens ekonomiska beteende har förändrats så pass mycket att denne aldrig igen blir 

överskuldsatt igen. 

Ur ett borgenärsperspektiv har en kortare betalningsplan den fördelen att gäldenären 

snabbare återvänder till en normal tillvaro och kan börja konsumera igen. Det är samtidigt 

viktigt att skuldsaneringsinstitutet tillgodoser borgenärernas intresse av att få betalt för sina 

fordringar. En för kort betalningsplan har även ansetts skada den allmänna betalningsmoralen 

i samhället180.     

 

4.5.1 Två betalningsfria månader 

Gäldenären ska betala en gång i månaden, med undantag för juni och december som är 

betalningsfria månader.181 Införandet av två betalningsfria månader rättfärdigar lagstiftaren 

genom att betalningsplanen på så sätt blir mer human och gäldenärens förutsättningar för att 

klara av skuldsaneringen förbättras. I propositionen uttalar regeringen att två betalningsfria 

månader innebär en välkommen ventil under den tid gäldenären genomför sina 

skuldsaneringsbetalningar. Att det blev just juni och december månader motiveras i synnerhet 

med beaktande av ett barnperspektiv då juni och december månad i barnfamiljer ofta är 

särskilt utgiftstyngda månader, då det till exempel kan handla om att göra något särskilt med 

sina barn under sommarsemestern eller handla julklappar.182 

 

4.5.2 Gäldenärens betalningar börjar tidigare 

Enligt den tidigare SksanL påbörjade gäldenären sina betalningar när ett slutligt beslut om 

skuldsanering hade meddelats och det fanns en betalningsplan.183 Skuldsaneringsutredningen 

från 2012 konstaterade att den genomsnittliga handläggningstiden från ett inledandebeslut till 

slutligt beslut om skuldsanering var tre månader i 45 procent av fallen, och att 17 procent av 

ärendena tog upp emot ett halvår att avgöra.184 Kronofogdemyndigheten meddelade att 

handläggningstiden i mars 2015 från ansökan till slutligt inledande beslut var 6 månader och 

tio månader från ansökan till slutligt beslut.185 

Gäldenären ska enligt den nya SksanL påbörja sina skuldsaneringsbetalningar redan från 

inledandebeslutet. 186 Lagstiftaren anser att förfarandet blir mer effektivt om skuldsaneringen 

kommer igång snabbare. Gäldenären kan genom ett snabbare förfarande även återgå till ett 

                                                      
180 Prop. 2015/16:125, s. 87. 
181 38 § SksanL (2016:675). 
182 Prop. 2015/16:125, s. 87f. 
183 37 § SksanL (2006:548). 
184 SOU 2013:72, s. 205. 
185 Prop. 2015/16:125, s. 91. 
186 18 § SksanL (2016:675). 
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samhällsdrägligt liv fortare. Kronofogdemyndigheten ska redan vid inledandebeslutet 

intermistiskt bestämma hur mycket gäldenären ska betala. Det som bestämts om betalning i 

inledandebeslutet gäller fram till dess att ett slutligt beslut om skuldsanering har tagits, och 

fram till dess kan betalningsstorleken ändras. För att ytterligare effektivisera 

skuldsaneringsförfarandet anser lagstiftaren att i de fall det har konstaterats att gäldenären har 

ett betalningsutrymme och denne påbörjat betalningar vid inledandebeslutet ska dessa 

betalningar komma gäldenären tillgodo vid fastställandet när betalningsplanen löper ut. Från 

betalningsplanens längd får gäldenären räkna av den tid som förflutit mellan 

inledandebeslutet och det slutliga beslutet om skuldsanering. En förutsättning för att 

gäldenären ska få tillgodogöra sig avräkningen är dock att denne skött sina åtaganden efter ett 

meddelat inledandebeslut. Huvudregeln är således att avräkning ska ske fullt ut men att varje 

enskilt fall ska bedömas utifrån gäldenärens agerande. Om gäldenären misskött sig finns 

möjlighet till förkortad avräkning, dock ska anledningen till misskötsamheten alltid 

beaktas.187   

 

4.5.3 Betalningsförmedling 

Gäldenären ska enligt den nya SksanL som huvudregel betala till KFM istället för direkt till 

sina borgenärer.188 Lagstiftaren har beslutat att Kronofogdemyndigheten utöver de uppgifter 

myndigheten tidigare har haft i samband med skuldsaneringsärenden även ska agera som en 

betalningsförmedling. Tillvägagångssättet enligt den äldre SksanL har ansetts vara allt för 

betungande för gäldenärerna. Skuldsaneringsutredningen konstaterade att de betalningsplaner 

som bestämdes i enlighet med den tidigare lagstiftningen ofta var opedagogiska och svåra att 

tyda. I utredningen gavs ett belysande exempel på en opedagogisk och svårtydd 

betalningsplan som en gäldenär skulle följa. Gäldenären hade 278 olika skulder till över 30 

borgenärer. De betalningar som gäldenären skulle betala varje månad upptog tio sidor i 

betalningsplanen.  

För gäldenärerna innebar det tidigare tillvägagångssättet att betalningsplanerna ofta blev 

svåra att följa, vilket kunde resultera i ett upphävande av skuldsaneringen. Gäldenärerna fick 

på grund av komplexiteten i betalningsplanerna ofta vända sig till de kommunala budget- och 

skuldrådgivarna för att få hjälp med att tyda sina betalningsplaner, vilket innebar en 

merkostnad för samhället. Lagstiftaren anser därför att den tidigare utformningen av 

betalningsplanerna inte var ändamålsenlig och innebar onödigt stora svårigheter och 

kostnader för såväl gäldenärs- som borgenärskollektiven.189 

Anledningen till att det blev just Kronofogdemyndigheten som fick huvudmannaansvaret  

för betalningsförmedlingen motiverar lagstiftaren med att myndigheten redan har stor 

kunskap om gäldenärerna och skuldsaneringsinstitutet. I andra delar av sin verksamhet, t.ex. 

löneutmätning, har KFM erfarenhet av fördelning av medel till borgenärer, och de ska även ta 

ut en årlig avgift av gäldenären för myndighetens hanteringen av dennes betalningar.190 

 

                                                      
187 Prop. 2015/16:125, s. 92ff. 
188 38 § SksanL (2016:675). 
189 Prop. 2015/16:125, s. 72ff. 
190 35 § SksanL (2016:675). 
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4.6 Kvalificerad insolvens 

Ett av de grundläggande villkoren för att skuldsanering ska komma i fråga är att gäldenären 

bedöms vara kvalificerat insolvent. I lagtexten anges att detta krav är uppfyllt när en gäldenär 

dels är på obestånd (inte rätteligen kan betala sina skulder), och dels att obeståndet kommer 

bestå under en överskådlig tid (denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan 

antas bestå under överskådlig tid). Vid bedömningen av om en gäldenär uppfyller det 

kvalificerade insolvensrekvisitet utförs en långsiktig prognos (insolvensprognos) över 

gäldenärens förutsättningar att betala av sina skulder.             

 Begreppet obestånd enligt skuldsaneringslagen har givits samma innebörd som det 

insolvenskriterium som återfinns i KonkL 1 kap. 2 §.191 Definitionen är att gäldenären ska inte 

ha förmåga att betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning.192 Utöver att 

gäldenären ska befinna sig i ett tillstånd av obestånd måste tillståndet vara kvalificerat, d.v.s. 

bestå under en längre tid, och i lagtexten har denna tidsrymd benämnts som överskådlig tid. 

 

4.6.1 Överskådlig tid 

Varaktigheten av en gäldenärs insolvens avgörs genom att Kronofogdemyndigheten eller 

domstolen utför en prognos över gäldenärens framtida situation. De faktorer som ingående 

undersöks i prognosen är gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden. Lagstiftaren 

har med formuleringen överskådlig tid velat markera att prognosen ska sträcka sig väldigt 

långt fram i tiden, i princip ska det inte gå att se något slut på gäldenärens obestånd.  

Det är upp till gäldenären att bevisa att denne uppfyller det kvalificerade 

insolvensrekvisitet.193 Gäldenären ska tydligt kunna redogöra för sin insolvens genom att 

presentera det underlag som behövs för bedömningen. Beträffande insolvensens varaktighet 

har lagstiftaren beaktat svårigheten med dylika bedömningar, och gäldenären åtnjuter en viss 

bevislättnad. Gäldenären behöver dock klargöra att denne är så skuldsatt att det ”kan antas” 

att oförmågan till att betala skulderna kommer bestå under överskådlig tid.194 

I Insolvensutredningen från 1990 uttalades det att begreppet överskådlig tid skulle innebära 

en betalningsoförmåga som skulle bestå i ett längre tidsperspektiv. Utredningen angav att en 

tidsrymd på fem-tio år skulle vara tillräckligt för att konstatera att insolvensen var varaktig.195 

Uttalandet upprepades i 1994 års proposition med undantaget att regeringen utelämnade det 

tidsperspektiv som anlades i Insolvensutredningen. Regeringen poängterade dock att det inte 

fanns skäl att frångå den för tiden rådande nordiska samsynen om att insolvensbedömningen 

skulle avse de närmaste åren.196 Det dubbla budskap som till viss del förmedlas medelst 1990-

                                                      
191 Prop. 1993/94:123, s. 92; SOU 1990:74, s. 274f. Jfr t.ex. prop. 1975:6, s. 72 och s. 116; SOU 1970:75, s. 75;  

Mellqvist, Konkurslagen (1987:672) kommentaren till 1 kap. 2 § Karnov.; Palmér & Wallin, Konkurslagen 

kommentaren till 1 kap. 2 §, Zeteo.; Mellqvist & Welamson, s. 39f. Jfr också vad gäller för obeståndsbegreppets 

betydelse i straffrättsliga sammanhang, prop. 1985/86:30, s. 13ff; SOU 1996:30, s. 39ff; Löfmarck, s. 109–117; 

Löfmarck, SvJT 1981, s. 81–95; NJA 2013 s. 822 punkt 3. 
192 Hellners, & Mellqvist, s. 70.  
193 SOU 1990:74, s. 221. 
194 Hellners & Mellqvist, s. 70f. 
195 SOU 1990:74, s. 275. 
196 Prop. 1993/94:123, s. 92 och s. 197, se även Hellners & Mellqvist, s. 70. 
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års Insolvensutredning och 1994-års proposition avseende den tidsrymd som rekvisitet 

överskådlig tid ska förhålla sig till har kritiserats av Hellners och Mellqvist. De framhåller att 

förarbetena ger begreppet ett oklart innehåll vilket de anser vara en klar nackdel.197 Det 

tidsperspektiv som ska anläggas blir ytterst beroende av omständigheterna i det enskilda 

fallet. Exempel på omständigheter som kan påverka insolvensprognosen är gäldenärens ålder, 

skuldbörda och framtida inkomstmöjligheter.198 I propositionen från 1994 fastslog regeringen 

att om det inte är möjligt, eller förenat med stora svårigheter, att utföra en någorlunda säker 

insolvensprognos ska en gäldenär inte kunna beviljas skuldsanering.199 

Insolvensutredningen från 2007 föreslog att det kvalificerade insolvensrekvisitet bör 

inbegripa en kortare insolvensbedömning. Begreppet ”överskådlig tid” ansåg utredningen 

skulle ersättas med uttrycket ”de närmaste åren”, samt att huvudregeln skulle vara en 

tidsrymd på fem år. Syftet med utredningens förslag var att underlätta för 

evighetsgäldenärerna att kvalificera sig för skuldsaneringsinstitutet i större utsträckning än 

vad som var fallet vid tidpunkten för utredningen.200 I den proposition som följde på 

Insolvensutredningen från 2007 valde regeringen att inte följa det lämnade förslaget avseende 

en förändring av begreppet ”överskådlig tid”, men man angav förvisso att de saknades skäl att 

ifrågasätta utredningens förslag med tillägget att även om lättnaden skulle vara positiv för 

många överskuldsatta gäldenärer är skuldsaneringsinstitutet ett extraordinärt rättsmedel som 

ska reserveras för de gäldenärer med allra störst skuldbördor. Riskerna för att ingångna 

förpliktelser inte skulle hållas i lika hög utsträckning som tidigare ansågs vidare öka med en 

sådan lättnad. Den allmänna betalningsmoralen i samhället riskerade att sjunka om det 

uppfattades som att skuldsanering beviljades lättvindigt. Det diskuterades även huruvida en 

sådan lättnad skulle återspegla sig hos de kreditgivande företagen. Sannolikheten för att 

krediter skulle bli dyrare än tidigare ansågs vara förhöjd om föreslagna förändring 

förverkligades.201 

 

4.6.2 Skuldbördans storlek 

En grundläggande faktor som måste beaktas vid den insolvensprognos som utförs är storleken 

på gäldenärens skuldbörda. Det är gäldenärens nettoskuldbörda, d.v.s. gäldenärens återstående 

skulder efter att all egendom som gäldenären och dennes närmaste familj inte är i absolut 

behov av har realiserats, som ska beaktas.202 I 1993 års proposition resonerade regeringen 

kring huruvida någon fast minimigräns för gäldenärens skuldbörda borde införlivas i det 

kvalificerade insolvensrekvisitet. Någon sådan minimigräns infördes dock aldrig utan 

regeringen poängterade att en individuell prövning måste göras i varje enskilt fall.203 Däremot 

uttalades det att en individ med fast och regelbunden inkomst åtminstone skulle ha en 

nettoskuldbörda på ett par hundra tusen kronor för att kunna aktualiseras för skuldsanering.204 

                                                      
197 Hellners & Mellqvist, s. 74. 
198 Persson, JT 2010-11 nr 4, s. 912f. 
199 Prop. 1993/94:123, s. 92. 
200 SOU 2008:82, s. 129ff. 
201 Prop. 2010/11:31, s. 18. 
202 Prop. 1993/94:123, s. 93. 
203 ibid. 
204 Prop. 1993/94:123, s. 92f. 
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4.6.3 Förväntade framtida inkomstmöjligheter 

Insolvensprognostiseringen ska förutom nettoskuldbördan även beakta gäldenärens förmåga 

till framtida inkomster. I 1994 års proposition angavs att konjunkturbetingad arbetslöshet är 

ett exempel på en omständighet som typiskt sett omöjliggör ett beviljade av skuldsanering. 

Anledningen till det är att det i princip är omöjligt att utföra en någorlunda säker 

insolvensprognos.205 Strukturell arbetslöshet innebär som regel inte likadana svårigheter med 

att bedöma insolvensens varaktighet. Strukturell arbetslöshet orsakas oftast av andra faktorer 

än den rådande samhällskonjunkturen och blir således lättare att prognostisera.206 Ett annat 

exempel på när det är svårt att göra en någorlunda säker prognos gäller unga gäldenärer. En 

ung gäldenär har ofta flera arbetsföra år framför sig. Det är då i princip omöjligt att utföra en 

insolvensbedömning. En pensionär däremot har oftast begränsade möjligheter att öka sina 

inkomster, vilket resulterar i en enklare insolvensprognos.207 

Ett antal typfall presenterades i Insolvensutredningen där inslaget av varaktighet i 

insolvensen tydligt framträder. Gäldenärer som blivit förtidspensionerade, drabbats av 

långvarig sjukdom eller handikapp, var exempel på individer som var enkla att 

insolvensprognostisera.208 

 

4.7 Tillämpningen av rekvisitet kvalificerad insolvens 

4.7.1 Domstolarnas praxis 

Den insolvensprognos som avgör om en gäldenär uppfyller det kvalificerade 

insolvensrekvisitet är avhängig den värdering av omständigheterna i det enskilda fallet som 

ska utföras. Sedan den första skuldsaneringslagens tillkomst har en omfattande 

domstolspraxis utvecklats på området. Två rättsfall som fått stor inverkan på hur det 

kvalificerade insolvensrekvisitet ska tillämpas är NJA 2010 s. 496 och NJA 2013 s. 128. 

Dessa rättsfall kommer jag därför att redogöra för mer detaljerat än övriga. 

I de hovrättsdomar som avkunnades kort tid efter den första SksanL tillkomst fick 

förarbetsuttalandet om nettoskuldbördans miniminivå209 en stor effekt. Konsekvensen blev att 

det kvalificerade insolvensrekvisitet inte ansågs vara uppfyllt när skuldnivåerna understeg ett 

par hundra tusen kronor.210 Högsta domstolen intog däremot en annorlunda inställning till 

frågan om skuldbördans storlek. I NJA 1996 s. 548 uttalade domstolen att en skuldbörda på 

omkring 174 000 kronor var tillräcklig för att uppfylla kravet på kvalificerad insolvens. 

Rätten tog även hänsyn till att gäldenären var sjukpensionär med en begränsad inkomst, inte 

hade några övriga realiserbara tillgångar av värde samt dennes personliga och ekonomiska 

förhållanden i övrigt. I rättsfallet NJA 1997 s. 229 ansåg HD att en skuldbörda på 108 000 

                                                      
205 Se not 117. 
206 Hellners & Mellqvist, s. 76. 
207 SOU 1990:74, s. 275. 
208 SOU 1990:74, s. 275. 
209 Se not 123. 
210 Se RH 1995:153, RH 1996:129, och RH 1996:57. 
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kronor vara tillräcklig. Gäldenären , en 35-årig sjukpensionär, hade en varaktigt nedsatt 

arbetsförmåga enligt uppvisade läkarintyg som tydde på att invaliditeten sannolikt skulle 

förvärras de kommande åren, varför denne bedömdes sakna möjligheter att betala av sin skuld 

inom överskådlig tid. 

Uttalandet i 1994-års proposition om att skuldsanering inte kan beviljas då det inte går att 

utföra en någorlunda säker insolvensprognos har medfört att det kvalificerade 

insolvensrekvisitet inte ansetts vara uppfyllt i flera mål. I RH 1996:72 ansåg hovrätten att 

svårigheterna med att värdera en 35-årig gäldenärs framtida inkomstmöjligheter 

omöjliggjorde ett beviljande av skuldsanering. En liknande bedömning gjorde hovrätten i RH 

1996:123. Gäldenären som ansökte om skuldsanering hade nyligen blivit uppsagd från sitt 

arbete och uppbar arbetslöshetsersättning. Domstolen ansåg att för kort tid hade gått för att en 

säker prognostisering kunde utföras med tanke på omständigheterna i målet, skuldsanering 

beviljades därför inte. Frågan om en gäldenärs förutsättningar att få en högre inkomst skulle 

påverka möjligheten att bli beviljad skuldsanering prövades även i RH 1996:129. Gäldenären 

arbetade deltid vid tidpunkten för skuldsaneringsansökan. Hovrätten ansåg att gäldenären 

hade goda möjligheter att ordna en högre inkomst genom att arbeta heltid istället för deltid. 

Med hänsyn till det ansågs gäldenären inte uppfylla det kvalificerade insolvensrekvisitet. 

Högsta domstolen prövade en liknande fråga i NJA 2003 s. 437, där gäldenären var en 35-årig 

jurist med en nettoskuldbörda på två miljoner kronor. HD bedömde, med hänsyn till de betyg 

gäldenären hade fått under sin juristutbildning, att möjligheterna till ett arbete med bättre 

karriärmöjligheter och högre inkomster var mycket osäkra, och fann därför att det 

kvalificerade insolvensrekvisitet var uppfyllt.   

I hovrättsavgörandet RH 2005:33 ansågs kravet på kvalificerad insolvens inte vara uppfyllt 

för en 63-årig gäldenär vars skulder beräknades ha en återbetalningstid på tolv år. Detta var 

för övrigt första gången en domstol på ett sådant tydligt sätt uttalade ett tidsperspektiv i sina 

domskäl beträffande insolvensprognosen.  

Det rättsfall som varit mest omdebatterat och dessutom fått ett stort genomslag i den 

vardagliga tillämpningen av skuldsaneringslagen är NJA 2010 s. 496. Rättsfallet var det första 

där Högsta domstolen uttalade sig om en bestämd tidsrymd för bedömningen av det 

kvalificerade insolvensrekvisitet. Gäldenären i målet var 47 år och arbetade deltid med en 

månadslön om cirka 20 000 kronor. Någon särskild försörjningsbörda hade gäldenären inte. I 

det beslut som Kronofogdemyndigheten meddelade framkom det att personen varit 

överskuldsatt i nästan 20 år vid ansökningstillfället. Det primära skälet till gäldenärens 

överskuldsättning var lång tid i arbetslöshet. De förfallna skulderna uppgick till omkring 350 

000 kronor, utöver det hade gäldenären icke förfallna studieskulder till Centrala 

studienämnden (CSN) på drygt 280 000 kronor, men skuldsaneringen skulle dock inte omfatta 

studieskulderna. Av det förfallna kapitalbeloppet bestod sjuttiofem procent av räntor och 

andra avgifter. Både KFM och TR beviljade gäldenären skuldsanering. Det belopp som 

gäldenären skulle betala enligt betalningsplanen sattes ned till närmare 88 procent av de 

anmälda skuldbeloppen och betalningsutrymmet bedömdes vara cirka 5 000 kronor per 

månad. 

CSN överklagade dock TR:s dom i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå 

gäldenärens ansökan om skuldsanering. Hovrätten bedömde att gäldenären kunde dryga ut 

sina inkomster genom att arbeta på obekväm arbetstid och ta extra pass på sin arbetsplats. 
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Dessutom ansåg domstolen att enligt den upprättade betalningsplanen skulle gäldenären 

betala tillbaka 88 procent av de skulder som omfattades av skuldsanering vilket enligt dem 

var en mycket hög andel av den totala skulden. Hovrätten fann då efter en samlad bedömning 

med beaktande av gäldenärens ålder och arbetsförmåga att det kvalificerade 

insolvensrekvisitet inte var uppfyllt. 

Gäldenären överklagade HovR:s dom och yrkade att HD skulle ändra hovrättens beslut och 

fastställa KFM beslut om skuldsanering. Högsta domstolen ansåg att gäldenärens 

betalningsutrymme var så pass stort att skulderna, trots det årliga räntepåslaget på de icke 

förfallna CSN skulderna, kunde beräknas minska över tid. Domstolen uttalade att det inte 

borde vara omöjligt för gäldenären att inom 15 år vara skuldfri bortsett från CSN skulderna. 

De för tiden gällande reglerna skulle även innebära att gäldenären inom 20 år inte skulle ha 

några studieskulder kvar (4 kap. 21 § 3 st. Studiestödslagen). Mot den bakgrunden ansåg HD 

att det kvalificerade insolvensrekvisitet inte var uppfyllt och hovrättens beslut fastställdes. 

I ett senare rättsfall, NJA 2013 s. 128  har HD utvecklat sitt resonemang om hur det 

kvalificerade insolvensrekvisitet ska bedömas. Bedömningen skulle vara mer nyanserad och 

inte enbart utgå från strikt matematiska beräkningsmodeller som utfallet i NJA 2010 s. 496 

har kritiserats för.  

Gäldenären i detta rättsfall var 79 år, och ansökte gemensamt med sin maka om 

skuldsanering. Den totala skuldbördan uppgick till 296 000 kronor för gäldenären och 292 

000 för makan. Av makarnas totala skuldbelopp var de solidariskt betalningsansvariga för 

ungefär 216 000 kronor. Gäldenärens månadsinkomst uppgick till omkring 18 000 kronor 

brutto. Makarna ägde gemensamt en bostadsrätt som värderades till 100 000 kr och med en 

månadsavgift på 4 500 kronor. År 2008 då gäldenären drabbades av stroke och hjärtinfarkt 

ökade dennes månatliga utgifter en aning till följd av sjukdomen. 

I KFM:s utredning framgick det att överskuldsättningen till största delen berott på 

minskade inkomster efter att gäldenären gått i ålderspension. I samband med pensionen togs 

även livräntan bort. De efterföljande åren var tunga ekonomiskt sett och gäldenären tog 

kontinuerligt nya krediter för att klara av sitt och makans uppehälle samt för att lägga om 

äldre krediter. Efter gäldenärens sjukdom hamnade en del skulder hos KFM. 

Betalningsutrymmet bedömdes vara 4 740 kronor per månad och skulle minska till 4 344 

kronor när makan ålderspensionerades. Enligt KFM skulle det ta lång tid för gäldenären att 

betala av kapitalskulderna. Det bedömdes dock utifrån en prognos av samtliga relevanta 

omständigheter att gäldenären skulle kunna betala av sina skulder inom 15 år, d.v.s. 

överskådlig tid enligt NJA 2010 s. 496. Skuldsanering beviljades därför inte.  

Gäldenären överklagade till TR som lämnade överklagandet utan bifall, och även hovrätten 

avslog gäldenärens överklagande. Hovrätten resonerade dock på ett annorlunda vis än vad TR 

gjort. Enligt hovrätten borde gäldenärens höga ålder och hälsotillstånd ha en inverkan på 

insolvensbedömningen. Prognosen borde rimligen inte ta sikte på en så lång tidsperiod som 

15 år eller mer. I de fall gäldenären uppnått hög ålder och har en sviktande hälsa ansåg 

hovrätten att kravet på kvalificerad insolvens bör kunna bedömas enligt en kortare tidsrymd. 

Hovrätten ansåg ändå inte att gäldenären uppfyllde kravet på kvalificerad insolvens eftersom  

skuldernas storlek och det betalningsutrymme som fanns innebar att återbetalningstiden för 

skulderna beräknades gå betydligt snabbare än 15 år.  
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Gäldenären överklagade och yrkade att HD skulle bevilja skuldsanering. Högsta domstolen 

uttalade att bedömningen av om en gäldenär uppfyller kravet för kvalificerad insolvens måste 

göras på ett nyanserat sätt. Bedömningen ska ta fasta på alla relevanta omständigheter som 

föreligger i det enskilda fallet. Det som gäller för en yrkesverksam individ med flera år kvar i 

arbetslivet kan inte automatiskt överföras på en individ i en annorlunda livssituation. 

Insolvensprognosen kan påverkas av att gäldenären har betydande hälsoproblem eller är 

gammal, vilket oftast innebär att förutsättningarna för att dennes ekonomi ska genomgå en 

beaktansvärd förändring är små. I sådana fall bör rimligen prognosen utgå ifrån ett kortare 

tidsperspektiv. Gäldenären anförde att denne skulle kunna slutbetala skulderna på ungefär åtta 

år. Rätten ansåg dock att utgångspunkten i målet skulle vara att det skulle ta längre tid än så.  

HD bedömde att gäldenären uppfyllde kraven på kvalificerad insolvens med hänsyn till 

dennes ålder, hälsotillstånd och ekonomiska förhållanden i övrigt, och återförvisade därför 

målet till KFM för fortsatt handläggning. 

 

4.7.2 Kronofogdemyndighetens tolkning 

Kronofogdemyndigheten beslutar om ställningstaganden i principiellt viktiga frågor när 

rättsläget är oklart. Ställningstagandena ska efterföljas internt och leder till en enhetlig 

rättstillämpning inom myndigheten. Ett ställningstagande gällande hur KFM skulle tolka det 

kvalificerade insolvensrekvisitet författades år 2008, och baserade sig på de uttalanden om 

rekvisitet som gick att finna i aktuell lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

Kronofogdemyndigheten bedömde att vid tidpunkten för ställningstagandets utarbetande 

varierade tillämpningen av det kvalificerade insolvensrekvisitet i stor utsträckning i 

Sverige.211 I ställningstagandet konstaterades att den långsiktiga värderingen i en gäldenärs 

betalningsförmåga ska utgå från de vid ansökningstillfället rådande omständigheterna och 

realistiska antaganden om eventuella inkomstutvecklingar. Bedömningen skulle beakta alla de 

omständigheter som kunde påverka gäldenärens dåvarande och framtida ekonomi. Faktorer 

som särskilt lyftes fram var ålder, utbildning, hälsotillstånd, försörjningsbörda och 

konjunkturbetingad arbetslöshet. Det betonades särskilt i ställningstagandet att rekvisitet 

överskådlig tid inte skulle vara tidsbestämt utan det avgörande skulle vara förhållandena i det 

enskilda fallet. Insolvensprognoser längre än 10-15 år bedömdes alltid vara så osäkra att 

skuldsanering var utesluten enbart av den anledningen. Tidshorisonten behövde enligt KFM 

vara betydligt kortare, och en betalningsoförmåga som antogs bestå i 5-10 år ansågs uppfylla 

kraven på kvalificerad insolvens.  

Kort efter att Högsta domstolen meddelade sin dom i NJA 2010 s. 496 valde 

Kronofogdemyndigheten att upphäva sitt ställningstagande och något nytt ställningstagande 

sammanställdes inte för att ersätta det tidigare då KFM ansåg att det inte var lämpligt att 

behålla ett ställningstagande som förordade en prognostid om 5-10 år samtidigt som Högsta 

domstolen förordat en 15-årig prognos. 

                                                      
211 Processägarens ställningstagande den 6 maj 2008, 14/08/SKUSAN, dnr 801 678-08/121-Bedömning av 

kvalificerad insolvens. 
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5. Internationell rätt 

5.1 Finland 

Den finländska skuldsaneringslagen (Lag om skuldsanering för privatpersoner 57/1993)   

trädde i kraft den 8 december 1993. Det huvudsakliga syftet med lagen var att ge svårt 

skuldsatta individer möjlighet till ekonomisk rehabilitering. 212 Till skillnad mot den svenska 

SksanL belyser den finländska lagstiftaren även skuldsaneringslagens syfte i själva lagen.213 

Den finländska skuldsaneringslagen stipulerar att det endast är fysiska personer214 med 

hemvist i Finland som kan ansöka om skuldsanering.215 Efter utfallet i målet 

Kronofogdemyndigheten mot Radziejewski216 är dock anknytningskravet förändrat på så sätt 

att det räcker med att gäldenärens huvudsakliga intresse är i Finland för att denne ska kunna 

bli beviljad skuldsanering. Fysiska personer som bedrivit näringsverksamhet kan också under 

vissa omständigheter beviljas skuldsanering. Skulderna från näringsverksamheten måste i 

sådana fall vara ringa och näringsverksamheten får endast ha bedrivits i liten skala.217  

En gäldenär kan beviljas skuldsanering om denne är insolvent och inte rimligen förmår 

förbättra sin betalningsförmåga så mycket att det är möjligt att betala av skulderna. Utöver 

kravet på insolvens stadgar den finländska lagstiftningen att skuldsanering endast får beviljas 

om insolvensen beror på att gäldenärens betalningsförmåga har försvagats väsentligt till följd 

av sjukdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet eller annan förändring i förhållandena som inte 

beror på gäldenären. Om inte gäldenären uppfyller något av de kraven kan skuldsanering ändå 

beviljas om det föreligger vägande skäl för en skuldsanering. Sådana vägande skäl kan vara 

skuldbördans storlek. 218  

Innan gäldenären ansöker om skuldsanering måste ett försök att nå en förlikning med sina 

borgenärer ha gjorts.219 Även om en gäldenär uppfyller de materiella förutsättningarna för 

skuldsanering kan denne inte bli beviljad  om någon av omständigheterna i den finländska 

skuldsaneringslagens hinderkatalog föreligger.220 Gäldenären får exempelvis inte ha ådragit 

sig skuldsättning på grund av brottsligt agerande eller uppenbart lättsinne.  

Beslut om inledande av skuldsanering kan enbart fattas av domstol.221 Om 

omständigheterna i skuldsaneringsärendet är komplicerade eller om någon borgenär begär det 

ska domstolen förordna om en särskild utredare.222 Utredaren måste uppfylla vissa 

lagstadgade krav samt vara neutral i förhållande till både borgenären och gäldenären.223 Om 

en utredare förordas är det denne som ansvarar för att ett förslag till betalningsplan upprättas. 

I de fall en särskild utredare inte förordats är det gäldenären som ansvarar för att ett förslag 

                                                      
212 RP. 183/1992 rd, s. 23f. 
213 1 kap. 1 § Fi.SksanL. 
214 ibid. 
2151 kap. 2 § Fi.SksanL. 
216 EU-domstolen mål C-461/11 Radziejewski mot Kronofogdemyndigheten. 
217 7 kap. 45 § Fi.SkanL. 
218 3 kap. 9 § Fi.SksanL. 
219 3 kap. 11 § Fi.SksanL. 
220 3 kap. 10 § Fi.SksanL. 
221 8 kap. 49 § Fi.SksanL. 
222 8 kap. 53 § Fi.SksanL. 
223 9 kap. 64-67 §§ Fi.SksanL. 
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till betalningsplan upprättas. Gäldenären har en skyldighet att bistå domstolen, utredaren om 

sådant förordats och borgenärerna med de uppgifter de begär under hela 

skuldsaneringsförfarandet.224 När ett förslag till betalningsplan överlämnats har borgenärerna 

en möjlighet att yttra sig om det, och efter att dessa givits möjlighet att yttra sig om 

betalningsplanen fattar domstolen ett beslut om skuldsanering. 225 Beviljar domstolen 

gäldenären skuldsanering löper den som huvudregel under fem år.226 I skuldsaneringen 

avyttras gäldenärens hela förmögenhet förutom det som är allra nödvändigast.227 När 

gäldenären har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med betalningsplanen befrias denne helt 

eller delvis från resten av sin skuldbörda. 

 

5.1.2 Social kreditgivning 

Sedan 2003 finns det en lag om social kreditgivning i den finländska rättsordningen                 

(20.12.2002/1133). Social kreditgivning hör till den finländska socialvården och har som syfte 

att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja en persons eller en 

familjs förmåga att klara sig på egen hand.228 Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda 

social kreditgivning utan det är helt frivilligt. För närvarande finns den möjligheten i över 

trettio finländska kommuner.229 Kommunerna har möjlighet att enligt lokala behov besluta i 

vilken omfattning sociala krediter kan beviljas, samt hur stora de kan vara.230 En individ som 

på grund av låga inkomster och obefintliga tillgångar inte kan få någon annan kredit på 

rimliga villkor kan beviljas social kredit om det bedöms att denne har förmåga att betala 

tillbaka den sociala krediten.231 I bedömningen av återbetalningsförmågan ska flera faktorer 

beaktas bland annat, de disponibla inkomsterna, förtjänstmöjligheterna med hänsyn till ålder, 

arbetsförmåga, sökandens utgifter och skulder samt övriga omständigheter som påverkar den 

ekonomiska ställningen.232 Om gäldenären beviljas en social kredit ska ett skriftligt avtal 

ingås där kreditens användningsmål, kreditens belopp, räntan, samt storleken på 

återbetalningarna ingå.233 Kommunen har rätt att under vissa omständigheter kräva full 

återbetalning av belopp som ännu inte förfallit till betalning.234 I samband med att kommunen 

beviljar en social kredit har gäldenären även rätt att erhålla ekonomisk rådgivning och 

handledning.235 

Det finländska Social- och Hälsovårdsministeriet har utfärdat en handbok236 gällande social 

kreditgivning. Handboken ska fungera som vägledning för de kommuner som tillämpar 

                                                      
224 2 kap. 6 § Fi.SksanL. 
225 8 kap. 52a § Fi.SksanL.. 
226 5 kap. 30 § Fi.SksanL. 
227 2 kap. 5 § Fi.SksanL. 
228 1 § Lag om social kreditgivning (SkreL). 
229 http://stm.fi/sv/utkomst/social-kreditgivning. 
230 2 § SkreL. 
231 4 § SkreL. 
232 5 § SkreL. 
233 6 § SkreL. 
234 8 § SkreL. 
235 9 § SkreL. 
236 Social kreditgivning. Handbok för den som startar verksamheten med social kreditgivning, SHM:s 

handböcker 2003:6 
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möjligheten att erbjuda sociala krediter, och ges exempel på situationer när social 

kreditgivning kan aktualiseras. Individer vilkas ekonomiska bekymmer varat en kortare tid till 

följd av t.ex. arbetslöshet, och sökanden vars betalningsförmåga skulle förbättras om dennes 

förutsättningar att sköta sina ekonomiska förpliktelser förbättrades är exempel på personer 

som kan beviljas sociala krediter.237 I hushåll med hemmavarande barn kan social kredit 

beviljas för anskaffande av mat eller annat nödvändigt till hemmet. Sökanden som behöver 

trygga sitt boende vid risk för avhysning eller individer som har betalningsanmärkningar och 

därför inte kan klara sig på egen hand är andra exempel på när social kreditgivning kan vara 

aktuellt.238 

 

5.1.3 Frivillig skuldsanering 

Våren 2002 slöt det finländska justitieministeriet, finansministeriet, handels- och 

industriministeriet, Garantistiftelsen och Bankföreningen i Finland ett avtal. Bankerna skulle 

enligt avtalet försöka nå förlikningslösningar med överskuldsatta gäldenärer vilkas skulder till 

största delen härrörde från åren 1990-1994, de så kallade depressionsåren.239 Utöver avtalets 

ursprungliga parter anslöt sig sedermera Inkassobyråernas organisation och tre större företag 

som köpt fordringar som emanerade från depressionsåren till avtalet. Det uppskattades att 

avtalet berörde mellan 60-70 000 gäldenärer,  antalet reviderades sedan till omkring 40 000. 

Det totala skuldbeloppet som omfattades av förlikningsavtalet uppskattades uppgå till ungefär 

90 miljarder kronor, varav hälften antogs utgöra dröjsmålsräntor och räntor på 

kapitalbeloppen.240 

Målet med förlikningsavtalet var att borgenärerna inom en två års period skulle kontakta de 

berörda gäldenärerna och försöka uppnå frivilliga betalningsöverenskommelser eller 

engångsbetalningar. För ändamålet upprättade bankerna en särskild blankett som översändes 

till gäldenärerna, och vid utgången av februari 2003 hade över 30 000 blanketter skickats ut. 

Ingångna förlikningsavtal vid utgången av april 2003 uppgick till endast 600 stycken. Den 

låga aktiviteten från gäldenärernas sida och det faktum att så få förlikningsavtal ingåtts 

resulterade i ett nytt förenklat sätt att främja frivillig skuldsanering. Gäldenärer som varit 

insolventa under en längre tid och som uppfyllde vissa särskilda villkor fick sina bankskulder 

efterskänkta omedelbart. Det var främst långvariga socialbidragstagare, långtidsarbetslösa och 

folkpensionärer som fick skulderna efterskänkta genom det nya förenklade förfarandet.241 

Slutresultatet av skuldförlikningsprogrammet, vilket skulle avslutas 2004 enligt den 

fastställda tidsplanen, uppgick till omkring 7 000 ingångna förlikningar. Borgenärerna fick 

betalt för ungefär tio procent av sina fordringar. Resultatet var en besvikelse för de 

avtalsslutande parterna, och det uttalades i ett pressmeddelande242 att orsaken till det svala 

intresset sannolikt berodde på att gäldenärerna saknade medel för att ingå en sådan förlikning 

eller på att de inte ville redogöra för sin ekonomiska situation för borgenärerna.243 

                                                      
237 SHM:s handbok, s. 20f. 
238 SHM:s handbok, s. 22. 
239 SOU 2008:82, s. 89. 
240 SOU 2008:82, s. 89. 
241 SOU 2008:82, s. 90. 
242 Pressmeddelande från justitieministeriet, 24/10-2003. 
243 SOU 2008:82, s. 91. 
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5.1.4 Absolut preskription 

Den finländska lagstiftaren tog 2003 som första europeisk lagstiftare det första steget mot en 

begränsning av en livslång möjlighet till tvångsindrivning av skulder.244 Initiativet innebar att 

en skuld endast kunde drivas in under 15 års tid (i vissa fall 20 år) genom utsökning hos en 

fysisk person som är gäldenär. Preskriptionsfristen började löpa från det att domen eller 

motsvarande beslut hade vunnit laga kraft. Begränsningen att driva in en fordran genom 

utsökning innebar däremot inte att skulden preskriberades vid utgången av tidsfristen eller att 

skulden upphörde på annat vis.  

I början av 2008 antog den finländska lagstiftaren en ny bestämmelse om slutlig 

preskription av skulder som drivs in genom utsökning.245 Enligt den nya regeln preskriberas 

en skuld som drivs in genom utsökning då den längsta tidsfristen för utsökning löpt ut, vilket 

vanligtvis är 15 år.246 Den slutliga preskriptionstiden beräknas enligt två parallella metoder 

som är oberoende av varandra, dels från tidpunkten då utsökningsgrunden (domen eller 

motsvarande) meddelas, och dels från skuldens förfallande till betalning. Skulden är 

preskriberad när någon av preskriptionstiderna har gått ut. Bestämmelserna om slutlig 

preskription av skulder kompletterades med vissa ändringar som trädde ikraft i början av 

2015.247 De senaste reglerna innebär att fysiska personers penningskulder som grundar sig på 

avtal preskriberas senast 25 år efter att skulden har förfallit till betalning om borgenären är en 

fysisk person.248 

 

5.1.5 Garanti-Stiftelsen 

Garanti-Stiftelsen är en finländsk riksomfattande organisation som hjälper hushåll i 

ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter. Målet för Garanti-Stiftelsen är att 

öka medborgarnas kontroll över den egna ekonomin och deras förmåga att klara sig på egen 

hand.249 Personer som av oförutsägbara orsaker hamnat i ekonomisk kris kan vända sig till 

Garanti-Stiftelsen för att få hjälp. Stiftelsen främjar och utvecklar dessutom stöd metoder med 

anknytning till socialskydd, ekonomihantering och frivillig skuldsanering. Stiftelsens 

verksamhet bevakar inte enbart de skuldsattas intressen utan även borgenärernas och 

samhällets. Garanti-Stiftelsen finansieras i huvudsak med medel från 

Penningautomatföreningen RAY250, vilket är Finlands motsvarighet till Svenska spel. 

Överskuldsatta gäldenärer kan även ansöka om att Garanti-Stiftelsen ska ingå ett 

borgensåtagande för ett så kallat ”saneringslån”. Ett saneringslån är ett lån där flera lån med 

ofördelaktiga villkor sammanslås till ett enda banklån. En av förutsättningarna för att 

stiftelsen ska ingå ett borgensåtagande är att gäldenären har en tillräckligt stor 

betalningsreserv enligt de villkor som stiftelsen fastställt. Gäldenären får inte heller ha fått ett 

inledandebeslut om att skuldsanering beviljats. Syftet med saneringslånet är att gäldenären i 

                                                      
244 Se lag om ändring av utsökningslagen (679/2003); SOU 2008:82, s. 92. 
245 Utsökningsbalk (15.6.20007/705). 
246 2 kap. 27 § Utsökningsbalk. 
247 Lag om ändring av lagen om preskription av skulder (19.12.2014/1126). 
248 13 a § Lag om preskription av skulder (15.8.2003/728). 
249 http://www.takuu-saatio.fi/sv/garanti-stiftelsen/om-garanti-stiftelsen. 
250 http://www2.ray.fi/sv/samhällsansvar/samhällsansvar/avkastningen-till-den-finländska-välfärden. 
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fortsättningen ska klara av kostnaderna för låneskötseln, att det ska bli pengar över för 

boendekostnader och andra nödvändiga utgifter samt att den negativa skuldspiralen ska 

upphöra.251 En betalningsanmärkning hos gäldenären utgör inte något formellt hinder mot ett 

beviljande av borgen. Garanti-Stiftelsen åtar sig borgensåtaganden för max 34 000 euro under 

högst åtta år.252 Den låneränta som bestäms i samband med ett saneringslån är högst 12 

månaders euribor253 plus en marginal på två procent. Mellan åren 1991-2001 åtog sig 

stiftelsen omkring 5 000 borgensåtaganden till ett sammanlagt belopp på drygt 60 miljoner 

euro.254 

 

5.1.6 Kyrkans diakonifond 

Kyrkans diakonifond är Finlands evangelisk-lutherska kyrkans gemensamma understödsfond. 

Det huvudsakliga syftet med fonden är att erbjuda snabb hjälp till familjer som hamnat i 

ekonomiska bekymmer. Stödet från fonden består framförallt av penninghjälp, men också 

rådgivning och stöd.255 Personer som vill ansöka om hjälp av fonden kan inte vända sig direkt 

till den, utan ansökningarna förmedlas genom den lokalförsamling där den sökande är 

medlem. Den ekonomiska utredningen som föregår en ansökan utförs av församlingens 

diakoniarbetare.256 

Diakonifonden startade 2001 det så kallade ”Ackordfond-projektet”. Syftet med projektet 

var att försöka åstadkomma frivilliga överenskommelser mellan överskuldsatta gäldenärer, 

borgenärer och diakonifonden. En annan målsättning med projektet var att visa på fördelarna 

med att satsa ekonomiska resurser för att få gäldenärer ur överskuldsättning jämfört med att 

betala sociala kostnader under en lång tid.257 Vid utgången av 2004 hade skulder på närmare 

25 miljoner euro gottgjorts genom förlikningar.258 

 

5.1.7 Räntetak  

I juni 2013 trädde en lag om räntetak (15.3.2013/207) i kraft i Finland. Lagen begränsar den 

effektiva räntan259 som en kreditgivare får ta ut i ett kreditavtal till 50 procent plus 

referensräntan.260 Det huvudsakliga syftet med lagstiftningen var att minska de skuldproblem 

som snabblånen261 orsakade i Finland. Begränsningen av den tillåtna effektiva räntan antogs 

leda till att fler kreditgivare skulle utföra noggrannare granskningar av konsumenternas 

                                                      
251 SOU 2008:82, s. 93. 
252 ibid. 
253 Europeiska centralbankens referensränta. 
254 SOU 2008:82, s. 94.  
255 SMH:s handbok 2003:6, s. 59. 
256 SOU 2008:82, s. 94. 
257 SOU 2008:82, s. 94. 
258 Kyrklig Tidningstjänst, 30/3-2006, ”Ackord- ett sätt att komma ur skuldfällan”. 
259 Med effektiv ränta menas den ränta som ska betalas inklusive de olika avgifter kreditgivaren tar ut för lånet. 

Den effektiva räntan ska alltid anges som den årsränta i procent som kredittagaren ska betala på sitt lån. 
260 Konsumentskyddslag, 7 kap. 7a § (20.1.1978/38). 
261 Snabblån är små kortfristiga konsumentkrediter ofta med kort löptid som beviljas utan säkerhet. Ofta beviljas 

en låneansökan genom att konsumenten fyller i sina uppgifter på kreditgivarens hemsida eller via sms. Personer 

med betalningsanmärkningar beviljas inte sällan ett snabblån. 
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kreditvärdighet än vad som var fallet tidigare och därmed bli restriktivare i sin 

utlåningsverksamhet.262 Regleringen omfattar enbart krediter som understiger 2000 euro, och 

krediter som ges i samband med avbetalningsköp är också undantagna.263 

Lagstiftning beträffande begränsningar i maximalt tillåten ränta var inget nytt i Finland vid 

tillkomsten av lagen om räntetak. Den finländska räntelagen, (20.8.1982/633) som till största 

delen är dispositiv, begränsar den maximala dröjsmålsräntan en gäldenär kan bli skyldig att 

erlägga i avtal om konsumentkrediter och avtal om anskaffning av bostad.264 Dröjsmålsräntan 

på försenade återbetalningar får maximalt vara sju procentenheter högre än den referensränta 

som gäller vid tidpunkten i fråga.265 I de fall gäldenären ingått ett avtal med en högre 

dröjsmålsränta än den lagreglerade är förbindelsen utan verkan i den del som avser 

betalningsskyldighet utöver vad lagreglerna om dröjsmålsränta medger. Räntelagen innehåller 

även regler om jämkning av dröjsmålsränta.266 Dröjsmålsräntan kan jämkas när dröjsmålet 

med betalningen berott på att gäldenären till följd av arbetslöshet, sjukdom eller annan 

särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld hamnat i betalningssvårigheter.267 I de fall 

gäldenären haft en grundad anledning att vägra betalning av sin skuld kan också 

dröjsmålsräntan jämkas.268 Vidare kan dröjsmålsräntan jämkas när det finns vägande skäl för 

jämkning med beaktande av dröjsmålsräntans belopp i förhållande till gäldenärens 

ekonomiska ställning och dröjsmålet med betalningen inte beror på att gäldenären förhåller 

sig uppenbart lättsinnigt till skuldsättning eller till betalning av skulden.269  

Ett av ändamålen med nedsättning av dröjsmålsräntan är att förhindra att gäldenärer hamnar i 

en hopplös skuldspiral med skenande räntekostnader. Jämkningsgrunderna förutsätter inte att 

gäldenärens upplupna räntekostnader hunnit bli stå stora att gäldenären inte har möjlighet att 

betala dem, syftet är tvärtom att gäldenären ska ges möjligheten till jämkning i ett skede då 

denne fortfarande har en reell möjlighet att återta kontrollen över sin skuldsituation.270 

Jämkning av dröjsmålsränta ska dock inte komma i fråga för alla gäldenärer med ekonomiska 

svårigheter, utan det är en åtgärd som ska vidtas i undantagsfall då det finns vägande skäl för 

åtgärden. I propositionen till räntelagen uttalas det att gäldenärer som vid tidpunkten för 

skuldavtalets ingående handlat klandervärt inte ska kunna medges jämkning då det i annat fall 

riskerade att påverka den allmänna betalningsmoralen negativt.271 

 

                                                      
262 RP. 78/2012 rd, s. 11ff. 
263 Konsumentskyddslag, 7 kap. 7a §. 
264 2 § Räntelagen. 
265 4 § Räntelagen, hur beräkningen av referensräntan ska gå till anges i 12 § Räntelagen. 
266 11 § Räntelagen. 
267 11 § 1 p. Räntelagen. 
268 11 § 2 p. Räntelagen. 
269 11 § 3 p. Räntelagen. 
270 RP. 232/2001, s. 31f. 
271 RP. 232/2001, s. 32ff. 
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5.2 USA 

5.2.1 Federal Bankruptcy Code 

United States code (U.S.C) är en konsoliderad kodifikation av den federala lagstiftningen i 

USA. Kodifikationen är uppdelad i 53 olika avdelningar (titles) vilka reglerar olika 

rättsområden. U.S.C utkom första gången 1926 och nästa stora utgåva kom ut 1934. Därefter 

har en uppdaterad utgåva av U.S.C utkommit var sjätte år.272  

Title 11, den så kallade Bankruptcy Code (BC)273, är en federal konkurslag. BC tillkom 

1978 som ett resultat av omfattande kritik mot den tidigare gällande federala 

konkurslagstiftningen Bankruptcy Act (BA) från 1898.274 Den nuvarande BC reglerar olika 

insolvensförfaranden. Insolvensförfarandena benämns utifrån vilket kapitel de regleras i. För 

privatpersoner är det framförallt konkurser enligt kapitel 7 (liquidation)275 och kapitel 13 

(adjustment of debts of and individual with regular income)276 som är intressanta. 

Privatpersoner kan även ansöka om konkurs enligt kapitel 11 (reorganization)277 men sådana 

ansökningar är ovanliga. Gäldenären kan vanligtvis själv välja vilken form av konkurs denne 

vill ansöka om.278 

Bankruptcy Code vilar på fem grundläggande principer. Principerna kan härledas tillbaka 

till den ursprungliga konkurslagstiftningen i USA. De grundläggande principerna är:             

1. Principen om likabehandling för borgenärerna, pari passu. 2. Principen att en gäldenär har 

rätt att bli betalningsbefriad från de skulder som eventuellt kvarstår efter det att förfarandet 

slutförts, discharge. 3. Principen att en gäldenär har möjlighet att träffa fortgående 

överenskommelser med borgenärerna under uppsikt av en domstol. 4. Principen att en 

gäldenär har möjlighet att i en uppgörelse med borgenärerna även binda de borgenärer som 

inte samtyckt till den ekonomiska uppgörelsen, cramdown. 5. Principen att en gäldenär har 

möjlighet att under en viss tid temporärt undkomma betalning av förfallna skulder, automatic 

stay.279 Utöver dessa fem grundläggande principer har BC bland annat syftet att lagstiftningen 

ska innehålla ett moment av fresh start och rehabilitation för gäldenären.280 Efter avslutat 

konkursförfarande ska gäldenären ha möjlighet att börja om på nytt.  

 

5.2.2. Kapitel 7, Liquidation 

Ett kapitel 7 förfarande liquidation benämns även som straight bankruptcy. Syftet med 

förfarandet är framförallt att ge den ” […] honest but unfortunate”281 gäldenären möjligheten 

                                                      
272 https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionUScode.action?collectionCode=USCODE. 
273 11 U.S.C. 101-1330 §§. Lagens officiella beteckning är, Public Law No. 95-598. 
274 Se för en mer utförlig redovisning av den kritik som framfördes mot BA, Report of the Commission on the 

Bankruptcy Laws of the United States, H.R. Doc. No. 137, 93d Cong. 1st Sess. Part 1, 1973, s. 1–5 samt Tuula-

Karlsson, s. 105. Se för en utförlig rättshistorisk redogörelse för BC, Klee, passim. 
275 11 U.S.C. 701-784 §§. 
276 11 U.S.C. 1301-1330 §§. 
277 11 U.S.C. 1101-1146 §§. 
278 SOU 2008:82, s. 105. 
279 11 U.S.C. 362 §, se även Tuula-Karlsson, s. 113. 
280 Tuula-Karlsson, s. 122; Baird, s. 28–62; Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law. 
281 In re Johnson, Volume 318, Bankrupty Law Reporter, 907, s. 919f. ( United States Bankruptcy Court, 

Northern Disitrict of Georgia, Atlanta division, 2005-01-10), ”The most fundamental goal of the bankruptcy 
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till en fresh start, men också att verka för en rättvis fördelning av gäldenärens tillgångar 

mellan borgenärerna. En konkurs i enlighet med kapitel 7 kan liknas vid det svenska 

konkursinstitutet, där en verksamhets samtliga tillgångar kartläggs och därefter avyttras 

separat eller gemensamt. Inkomsterna från försäljningen fördelas sedan mellan borgenärerna 

efter en bestämd förmånsrättsordning.282 Kapitel 7 förfarandet påbörjas genom att gäldenären 

självmant ansöker om det, voluntary283, eller genom att någon borgenär ansöker om det, 

involuntary284 Om gäldenären agerar otillbörligt under ansökningsförfarandet, t.ex. genom 

oskäligt dröjsmål som påverkar borgenärerna ogynnsamt, kan ansökan avvisas, cause.285 När 

en ansökan inkommit till domstolen utser konkursdomstolen (Federal Bankruptcy Court) en 

förvaltare, trustee286 vilken har till uppgift att realisera gäldenärens egendom och distribuera 

den till borgenärerna.287 Ur den realiserbara egendomen tillåts dock gäldenären behålla ett 

beneficium, exemption.288 Storleken på beneficiumet varierar mellan de olika delstaterna, men 

ofta innebär regleringen att gäldenären får behålla all sin egendom.289 När en konkurs 

avslutats befrias konkursgäldenären från sina skulder, discharge.290 Skulder som är villkorade 

med panträtt, skulder som härrör från underhållsstöd och vissa skatter avskrivs däremot 

inte.291 En typisk konkurs som beslutats enligt kapitel 7 tar ungefär fyra månader från ansökan 

till avslut.292 Den gäldenären som har beviljats en konkurs enligt kapitel 7 är förbjuden att 

ansöka om en likadan konkurs inom åtta års tid. Däremot är det tillåtet för denne att ansöka 

om en konkurs enligt kapitel 13.293 En konkurs enligt kapitel 7 är den vanligaste. Omkring 

sjuttio procent av konkursgäldenärerna ansöker om konkurs enligt kapitel 7.294 

 

5.2.3 Kapitel 13, Adjustment of the Debts of an Individual With Regular Income 

En konkurs enligt kapitel 13 är ett förfarande som innebär en form av skuldsanering för 

fysiska personer. Förfarandet benämns även som Wage-Earner Bankruptcy vilket var den 

benämning som förfaringssättet hade under den äldre Bankruptcy Act från 1898. Det är endast 

gäldenärer med fast och regelbunden inkomst som kan initiera ett förfarande enligt kapitel 

13.295 Gäldenären föreslår en betalningsplan som denne åtar sig att betala efter. 

                                                      
code is to relieve an honest but unfortunate debtor of his indebtness, allowing him to make a fresh start”, In re 

Reynolds, Volume 193, Bankruptcy Law Reporter, s 195., och s 200. ( United States Bankruptcy Court, District 

of New Jersey, 1996-02-05), ” the Bankrupcty Code´s overriding purpose is to afford honest but unfortunate  

debtors a fresh start”. Se även Tribble, s. 793. 
282 Tuula-Karlsson, s. 118ff. 
283 11 U.S.C. 301 §. 
284 11 U.S.C. 303 §. 
285 11 U.S.C. 721 §. 
286 11 U.S.C. 701 §. 
287 11 U.S.C. 704(1) §, 11 U.S.C 725-726(a) §§. 
288 11 U.S.C. 522(d) §. 
289 Livshits, MacGee & Tertilt, s. 5. 
290 11 U.S.C. 727 (a) §. 
291  11 U.S.C. 724 §; Livshits, MacGee & Tertilt, s. 5; SOU 2008:82, s. 106. 
292 Livshits, MacGee & Tertilt, s. 5. 
293 11 U.S.C. 727 (a)(8) §, samt 11 U.S.C 1328 (f)(1) §. 
294 Livshits, MacGee & Tertilt,  s. 5. 
295 11 U.S.C. 1322 (a) och (d) §§; se även Kennedy, s. 138. 
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Betalningsplanen måste fastställas och godkännas av en domstol.296 Det krävs dock inget 

godkännande från borgenärernas sida.297 Efter att betalningsplanen blivit godkänd betalar 

gäldenären, till den av domstolen utsedda förvaltaren, vid den fastställda tidpunkten i 

betalningsplanen.298 Därefter vidarebefordrar förvaltaren betalningen till borgenärerna.299 

Under vissa omständigheter kan domstolen besluta om att gäldenären kan betala direkt till 

borgenärerna.300 Efter att gäldenären fullföljt sin betalningsplan, som huvudregel tre år, 

avskrivs i normalfallet de kvarvarande skulderna.301 Gäldenären har förfoganderätt över all 

sin egendom under hela förfarandets gång.302 Konkurser enligt kapitel 13 är generellt sett 

mindre förmånliga ur gäldenärens perspektiv då det förutsätts att vederbörande betalar av 

skulderna under en period av tre till fem år i enlighet med den överenskomna 

avbetalningsplanen. Fördelarna med en konkurs enligt kapitel 13 är att endast ett litet antal 

fordringsformer kan undantas ur konkursen.303 Gäldenären har dessutom större möjligheter att 

freda sitt boende och konkursformen anses vara mindre stigmatiserande än en konkurs enligt 

kapitel 7.304 En gäldenär som blivit beviljad en kapitel 13 konkurs är förhindrad att inom 

loppet av två år ansöka om ytterligare en kapitel 13 konkurs.305 Däremot kan gäldenären 

under vissa omständigheter bli beviljad en kapitel 7 konkurs tidigare än den stadgade 

huvudregeln om sex års absolut hinder.306 

 

5.2.4 Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 (BAPCPA) 

I slutet av 1990- och början av 2000-talet ökade antalet gäldenärer som ansökte om personlig 

konkurs ( non-business filings) väldigt mycket.307 Anledningarna till det ökade antalet 

ansökningar antogs vara dels en generell ökning av överskuldsättningen i det amerikanska 

samhället, dels den minskande stigmatiseringen i samhället angående skuldavskrivningar.308 

Den amerikanska kongressen godkände 2005 BAPCPA som ett led i att försöka minska 

antalet konkursansökningar. Många av konkursansökningarna konstaterades vara så kallade 

”bekvämlighetskonkurser”. Gäldenärerna försökte vid tidpunkten i många fall på ett 

otillbörligt sätt missbruka de generösa reglerna i BC. Förhoppningen med BAPCPA var att 

onödiga konkursansökningar snabbt skulle minska.  

                                                      
296 11 U.S.C. 1325 (a) §. 
297 11 U.S.C. 1321 § och 11 U.S.C. 1325 (a)(5)(A) §§. 
298 11 U.S.C. 1302 § och 11 U.S.C. 1326 (a)(1)(A) §§. 
299 11 U.S.C. 1302 (b)(1-3) §§. 
300 11 U.S.C. 1303 §. 
301 11 U.S.C. 1322 (d)(1-2) §§, och 11 U.S.C. 1328 (a) §, ”super” eller ”full compliance” discharge. 
302 11 U.S.C. 1306 (b) §. 
303 Kennedy, s. 139. 
304 11 U.S.C. 1306 (b) §; se även Kennedy, s. 139; SOU 2008:82, s. 106. Se Ramsay, Comparative Consumer 

Bankruptcy, samt Niemi-Kiesiläinen, Ramsay & Whitford, Consumer Credit, Debt and Bankruptcy: 

Comparative and International Perspectives, för en fördjupad redogörelse avseende de stigmatiserande effekterna 

av olika konkursförfaranden  
305 11 U.S.C. 1328 (f)(2) §. 
306 11 U.S.C. 727 (a)(9)(A)(B) §§. 
307 https://s3.amazonaws.com/abi-org/Newsroom/Bankruptcy_Statistics/Total-Business-Consumer1980-

Present.pdf. (2016-12-08) 
308 Logan m.fl. s. 327. 

https://s3.amazonaws.com/abi-org/Newsroom/Bankruptcy_Statistics/Total-Business-Consumer1980-Present.pdf
https://s3.amazonaws.com/abi-org/Newsroom/Bankruptcy_Statistics/Total-Business-Consumer1980-Present.pdf
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BAPCPA innehöll flera signifikanta förändringar jämfört med BC. För att minska antalet 

tvivelaktiga konkurser infogades regler i BAPCPA om att gäldenären behövde inkomma med 

en kalkyl på alla sina inkomster och utgifter, means test, innan denne kunde ansöka om en 

konkurs enligt kapitel 7. 309 Efter att ha granskat allt material som gäldenären överlämnade 

skulle, den av konkursdomstolen, utsedda trusteen sända över materialet tillsammans med sitt 

utlåtande på huruvida ansökan var att betrakta som konkursmissbruk till konkursdomstolen.310 

Därefter sände konkursdomstolen över allt material inklusive trusteens utlåtande till 

gäldenärens samtliga borgenärer.311 I de fall resultatet av kalkylen indikerade att gäldenärens 

inkomst var så pass hög att den ansåg vara tillräcklig för en meningsfull återbetalning av 

skuldbördan stipulerade BAPCPA att den ansvarige konkursdomare skulle ”presumera att 

konkursmissbruk existerade” och avslå ansökan.312 BAPCPA föreskrev dessutom att 

gäldenärer som ville ansöka om konkursförfaranden enligt kapitel 7 eller kapitel 13 behövde  

träffa en ideell budget- och skuldrådgivare tidigast 180 dagar innan sin ansökan.313 Utöver det 

obligatoriska kravet på att träffa en budget-och skuldrådgivare hade gäldenären ett föreskrivet 

krav på att genomgå en kurs i privatekonomi.314 Om gäldenären inte närvarade vid den 

obligatoriska privatekonomiska undervisningen var det enligt BAPCPA en grund för avslag 

på gäldenärens konkursansökan.315 BAPCPA begränsade, i jämförelse med den tidigare 

regleringen, definitionen av (”household goods”), hushållsartiklar), som var undantagna i en 

kapitel 7 konkurs vilket innebar att en större andel av gäldenärens lösöre ingick i 

konkursboet.316 En väsentlig förändring som tillkom med BAPCPA var att reglerna om 

homestead exemption317, vilka gav gäldenären en rättighet att i vissa delstater utesluta värdet 

på sin fastighet ur konkursboet, begränsades.318 Det primära syftet med homestead exemption 

begränsningarna i BAPCPA var att förhindra s.k. ”forum shopping” bland gäldenärerna. 

Eftersom vissa delstater hade, sett ur gäldenärens perspektiv, gynnsammare homestead 

exemption regler fanns risken att en del gäldenärer förflyttade sina tillgångar och bytte 

hemvist till en delstat med förmånligare regler.319  

Innan BAPCPA tillkom behövde gäldenären vänta i sex år innan denne kunde ansöka om 

en ny konkurs enligt kapitel 7, efter BAPCPA förlängdes väntetiden till åtta år.320 

Väntetiderna för nya konkursansökningar enligt kapitel 13 förblev dock oförändrade. Efter att 

BAPCPA tillkom blev även konkursansökningarna mycket dyrare och för många sökande 

innebar de nya reglerna  att ett konkursförfarande enligt, det mindre fördelaktiga, kapitel 13 

var det enda möjliga.321  

                                                      
309 BAPCPA 102 § och 11 U.S.C. 521 (a)(1) §. 
310 11 U.S.C. 704 (b)(1)(A) §. 
311 11 U.S.C. 704 (b)(1)(B) §. 
312 11 U.S.C. 707 (b)(2)(A)(i) §. 
313 11 U.S.C. 109 (h) §. 
314 11 U.S.C. 111 §. 
315 11 U.S.C. 727 (a)(11) §. 
316 11 U.S.C. 522 (f)(1)(B) och 522 (f)(4)(B) §§. 
317 Se not 286. 
318 BAPCPA 307-308 och 322 §§ samt 11 U.S.C. 522 (p)(1) och 522 (b)(3)(A) §§ 
319 House of representatives, 109TH Congress 1st Session, Bankruptcy abuse prevention and consumer 

protection act of 2005, Report of the committee on the judiciary house of representatives, Report 109-31, Part 1, 

2005-04-08, s 15ff. Se även Ahern, s. 588ff. 
320 Se not 290. 
321 Logan m.fl. s. 327. 
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Direkt efter att BAPCPA trädde i kraft sjönk antalet konkursansökningar påtagligt.322 Det 

dröjde dock inte länge innan antalet konkursansökningar ökade igen, redan 2008 hade antalet 

ansökningar i princip nått samma nivå som i början av 2000-talet. Åren direkt efter den 

senaste globala finanskrisen 2008 hade antalet konkursansökningar ökat till nivåer som inte 

ens uppnåddes innan BAPCPA trädde i kraft.323 Det har i efterhand kunnat konstateras att 

BAPCPA endast hade en temporär effekt på ansökningsbenägenheten hos de överskuldsatta 

amerikanarna. En permanent effekt av BAPCPA var dock att det blivit svårare att ansöka om 

och beviljas en konkurs enligt kapitel 7, liquidation. Andelen konkursförfaranden som sker i 

enlighet med kapitel 13 har efter tillkomsten av BAPCPA ökat.324  

BAPCPA fick mycket kritik initialt då det befarades att reglerna skulle innebära oväntade 

och oproportionerliga effekter på hela konsumentkollektivet i USA.325 En del kritiker uttalade 

att reglerna inte endast skulle förhindra oärliga gäldenärer utan även blockera ärliga 

gäldenärer i verkligt behov av en konkurs.326 En annan framträdande punkt i den kritik som 

riktades mot BAPCPA var att lagstiftningen tillkom som ett resultat av att kreditkort industrin 

spenderade åtskilliga hundratals miljoner dollar på bl.a. lobbyverksamhet under en åtta-års 

period samt att den slutgiltiga lagstiftningen till stor del konstruerades- och formulerades av 

lobbyister med begränsad kunskap av verklig konkurshantering.327  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
322 https://s3.amazonaws.com/abi-org/Newsroom/Bankruptcy_Statistics/Total-Business-Consumer1980-

Present.pdf, se år 2006 i tabellen. Statistics from the Administrative Office of the U.S. Courts. 
323 https://s3.amazonaws.com/abi-org/Newsroom/Bankruptcy_Statistics/Total-Business-Consumer1980-

Present.pdf, se år 2009-2011. Statistics from the Administrative Office of the U.S. Courts. 
324 Logan m.fl. s. 328. 
325 Schlecter, s. 802f. 
326 ibid. 
327 ibid. s. 804. 
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6. Analys  

6.1 Fler ska få möjlighet att ansöka om och genomgå skuldsanering 

I propositionen till den nya SksanL föreslår regeringen att fler evighetsgäldenärer ska få 

möjlighet att ansöka om och genomgå skuldsanering. Det är inte första gången liknande 

förslag har presenterats. Sedan möjligheten till skuldsanering infördes i svensk rätt 1994 har 

institutet utvärderats och reviderats ett antal gånger. Trots att skuldsaneringslagen reviderats 

flera gånger tidigare kvarstår problematiken med svårt skuldsatta gäldenärer som vare sig 

ansöker om eller blir beviljade skuldsanering. För att åstadkomma de förändringar som 

lagstiftaren föreslog i propositionen till nya SksanL bedömdes det att en ny skuldsaneringslag 

behövde införas.  

Den nya lagstiftningen innehåller betydande förändringar jämfört med den tidigare. KFM 

har bl.a. numera en lagstadgad skyldighet att informera gäldenärer som finns i myndighetens  

utsöknings- eller indrivnings databaser om skuldsaneringsinstitutet. Ansökningsförfarandet 

har förenklats och effektiviserats då gäldenärer nu kan ansöka om skuldsanering på 

elektronisk väg. Betalningsplanen som upprättas i samband med beslut om skuldsanering är 

flexiblare och det har införts två betalningsfria månader varje år. För att underlätta 

gäldenärernas betalningar till borgenärerna som tidigare upplevdes som besvärliga i många 

fall har en betalningsförmedling inrättats dit gäldenären betalar istället för direkt till 

borgenärerna. Betalningsförmedlingen, som utgörs av KFM, ska därefter fördela de av 

gäldenären inbetalade pengarna till respektive borgenär. 

Även om de förändringar av skuldsaneringslagen som jag nämnt ovan är betydelsefulla och 

varit önskvärda är ändock förändringen av det kvalificerade insolvensrekvisitet det som varit 

mest efterfrågat och välbehövligt. I den nya SksanL förs det kvalificerade insolvensrekvisitet 

in i lagtexten och definieras. Med kvalificerad insolvens avses numera att ”gäldenären inte 

rätteligen kan betala sina skulder och är så skuldsatt att han eller hon med hänsyn till samtliga 

omständigheter inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid”. Den 

tidigare formuleringen var ”han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha 

förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid”. Lagstiftarens syfte med att föra in det 

kvalificerade insolvensrekvisitet och ge det en legaldefinition i lagtexten är att åstadkomma 

en mer nyanserad rättstillämpning där varje fall bedöms individuellt med hänsyn taget till 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

6.1.2 Överskuldsättning som krav för skuldsanering 

För att skuldsanering överhuvudtaget ska kunna beviljas krävs att gäldenären är så pass 

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

Detta krav på överskuldsättning, eller kvalificerad insolvens som det också benämns, har gällt 

sedan möjligheten till skuldsanering infördes i svensk rätt. Bedömningen av om gäldenärens 

insolvens är kvalificerad görs genom en prognos över gäldenärens förutsättningar att betala 

sina skulder i framtiden.  

Vid studiet av skuldsaneringsinstitutet stöter man ofrånkomligen på begreppen 

överskuldsatt och evighetsgäldenär. Dessvärre finns det i nuläget inga enhetliga definitioner 
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på vare sig begreppet överskuldsatt eller evighetsgäldenär vilket är en nackdel i synnerhet då 

det blir svårt att bedöma vilka gäldenärer som lagstiftaren åsyftar när rättsliga åtgärder 

försäkras. Beroende på vilken definition som används varierar också siffrorna på antalet 

överskuldsatta gäldenärer och evighetsgäldenärer i samhället. Enligt KFM:s definition på 

överskuldsatta gäldenärer finns det mellan 400 000-600 000 överskuldsatta gäldenärer i 

Sverige. Ifall även barn till överskuldsatta, samboende och partners beaktas stiger antalet till 

drygt 1,5 miljoner individer som drabbas direkt eller indirekt av överskuldsättning.328 Antalet 

evighetsgäldenärer är enligt KFM:s definition ca 25 000. I 2012 år skuldsaneringsutredning 

uttalades det att antalet evighetsgäldenärer inte gick att fastställa men att det inte vore orimligt 

att anta att det fanns minst lika många evighetsgäldenärer som inte omfattades av KFM 

definition av evighetsgäldenär, d.v.s. 50 000 individer. RiR har i en rapport från 2015 

uppskattat antalet evighetsgäldenärer till 28 015 individer.329 Enligt Henriksons definition av 

en evighetsgäldenär, tillika den som jag utgått ifrån i denna uppsats, uppskattas antalet uppgå 

till 101 872 personer. 

Diskrepansen i antalet överskuldsatta- och evighetsgäldenärer beroende på vilken definition 

som ligger till grund för uppskattningen är som jag konstaterade ovan en nackdel. Det är inte 

omöjligt att de existerande definitionsskillnaderna kan bero på att vissa myndigheter medvetet 

väljer att utgå ifrån en extra snäv definition för att på så vis kunna uppskatta ett lägre antal 

överskuldsatta- och evighetsgäldenärer. Riksrevisionen som har till uppgift att granska vad 

statens pengar går till och redovisa för hur effektivt de används är samtidigt i en viss 

beroendeställning till staten då det är riksdagen som beslutar om hur mycket medel 

myndigheten ska få samt utser myndighetens ledning. De dubbla rollerna som Riksrevisionen 

befinner sig i anser jag kan medföra svåra avvägningar i en del situationer. De samhälleliga 

kostnaderna för de överskuldsatta gäldenärerna i form av bl.a. sjukvård, försörjningsstöd och 

uteblivna skatteinkomster är väldigt stora. Kronofogdemyndigheten uppskattar att samhällets 

kostnader för de överskuldsatta gäldenärerna uppgår till omkring 30-50 miljarder kronor per 

år medan Riksrevisionen uppskattar kostnaderna till ungefär 8,3 miljarder per år. Beroende på 

vilken definition av överskuldsatta- och evighetsgäldenärer staten utgår ifrån vid 

budgeteringar skiljer sig alltså det ekonomiska underlaget åt väsentligt. Ett lägre antal 

uppskattade överskuldsatta gäldenärer i Sverige innebär att staten inte behöver avsätta lika 

mycket medel för att åtgärda de negativa konsekvenserna som överskuldsättningen innebär 

för dessa individer. Staten behöver inte heller, åtminstone på det teoretiska planer, gå miste 

om lika stora skatteinkomster om antalet överskuldsatta- och evighetsgäldenärer uppskattas 

till ett lägre antal. Det går därför inte att helt bortse från det faktum att RiR och andra 

myndigheter kan finna ett egenvärde i att antingen utvidga eller snäva in definitionerna. Mot 

den bakgrunden finner jag det inte alltför besynnerligt att exempelvis Konsumentverket och 

Kronofogdemyndigheten anlägger en vidare definition av termerna än Riksrevisionen då 

myndigheternas verksamhetsområden skiljer sig åt i betydande grad och i ofta med helt olika 

utgångspunkter. 

                                                      
328Ahlmström, R, Savemark, M, Sundin, K, Ändra skuldsaneringslagen, artikel i Dagens Industri, publicerad 

2010-04-27. 
329RiR. 2015:14, s. 40f. 
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6.1.3 Skuldbördans storlek 

Storleken på gäldenärens skuldbörda är av betydelse då insolvensens varaktighet ska 

bedömas.  I förarbetena330 till den äldre SksanL underströk regeringen att det inte var vare sig 

önskvärt eller möjligt att fastställa en beloppsgräns avseende gäldenärens nettoskuldbörda. En 

orimligt stor skuldbörda för en viss individ behövde inte vara det för en annan. Det 

poängterades dock att en gäldenär med en fast och regelbunden inkomst och en 

nettoskuldbörda som uppgick till ett par hundra tusen kronor inte bör kvalificera sig för en 

skuldsanering. Individer med mycket låga eller oregelbundna inkomster kunde däremot bli 

beviljade skuldsanering även om deras nettoskuldsättning är relativt låg.331 Ett av lagstiftarens 

syften med att inte fastställa en minimigräns på skuldbördan var för att undvika risken med att 

vissa gäldenärer skulle komma att skuldsätta sig ytterligare enbart i syfte att uppnå kravet för 

skuldsanering.332 Lagstiftaren har valt att inte frångå utgångspunkten beträffande gäldenärens 

skuldbörda i den nya SksanL, utan nettoskuldbördorna kan även fortsättningsvis variera 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Om något så kan den nya lagtexten anses 

förstärka lagstiftarens resonemang då formuleringen ”samtliga omständigheter” numera 

återfinns i lagtexten. 

 

6.1.4 Förväntade framtida inkomstmöjligheter 

Då en gäldenärs insolvens ska prognostiseras måste även dennes förmåga till framtida 

inkomster beaktas. I propositionen till den ursprungliga SksanL anförde regeringen att 

skuldsanering inte kan beviljas om det inte är möjligt, eller i vart fall förenat med större 

svårigheter, att göra en någorlunda säker prognos.333 En gäldenärs intjäningsförmåga kan 

påverkas av flera olika faktorer. Faktorer som att gäldenären är långvarigt sjuk, arbetslös, 

deltidsarbetande eller ung kan alla påverka insolvensprognosen.334 Insolvensutredningen från 

1990 angav ett antal typfall då det är enkelt att bedöma insolvensens varaktighet. Gäldenärer 

som blivit förtidspensionerade, långvarigt sjuka eller drabbats av ett permanenta handikapp 

bedömdes vara enkla att insolvensprognostisera.335 Insolvensprognosen avseende arbetslösa 

gäldenärer var tidigare avhängig det faktum om arbetslösheten bedömdes vara 

konjunkturbetingad eller strukturell. Konjunkturbetingad arbetslöshet angavs i 1994 års 

proposition vara en omständighet som omöjliggjorde ett beviljande av skuldsanering. 

Anledningen ansågs vara svårigheterna med att bedöma betalningsoförmågan, 

konjunkturlägen var en sådan faktor som inte gick att bedöma med den säkerhet som 

förutsattes för en skuldsanering.336 Strukturell arbetslöshet, vilken beror på andra faktorer än 

rådande konjunktur, anses däremot inte medföra samma osäkerhet angående 

insolvensbedömningen.337 I de fall en gäldenär som arbetar deltid trots att möjligheten att 

                                                      
330 Prop. 1993/94:123, s. 93. 
331 ibid. 
332 SOU 1990:74, s. 220f; Hellners & Mellqvist, s. 72. 
333 Prop. 1993/94:123, s. 92. 
334 SOU 1990:74, s. 275; Hellners & Mellqvist, s. 71f. 
335 SOU 1990:74, s. 275. 
336 Prop. 1993/94:123, s. 92f. 
337 Hellners, & Mellqvist, s. 74f. 
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arbeta heltid existerar kommer insolvensprognosen som huvudregel ske utifrån en inkomst 

som motsvarar en heltidstjänst. Endast i undantagsfall då det finns medicinska- eller tungt 

vägande sociala skäl kan insolvensbedömningen göras utifrån en lägra inkomst.338 Unga 

gäldenärer är särskilt svåra att prognostisera då bedömningen ofta är beroende av flera 

faktorer som ligger väldigt långt fram i tiden. Gäldenärens utbildning, förväntade framtida 

inkomst samt framtida arbetsförmåga är faktorer som ska beaktas, och bedömningen bygger 

således av förklarliga skäl på ytterst osäkra grunder.339 Unga gäldenärer utan allvarliga 

hälsobekymmer med många år i arbetslivet framför sig har därför varit en av de 

gäldenärsgrupper som haft särskilt svårt att få skuldsanering.  

Svårigheterna med att göra en tillförlitlig prognos av en gäldenärs framtida inkomster ledde 

tidigare ofta till avslag på dennes skuldsaneringsansökan. NJA 2003 s. 437 innebar dock ett 

förnyat synsätt på ”osäkra” insolvensprognoser. HD gjorde flera antaganden om den aktuella 

gäldenärens framtida inkomstförmåga och att gäldenärens inkomstutveckling sannolikt inte 

skulle vara så kraftig att överskuldsättningen skulle kunna lösas utan skuldsanering. 

Domstolens resonemang i sina domskäl var efterlängtade då regeringens uttalande att 

”skuldsanering inte kan beviljas om det inte är möjligt, eller i vart fall förenat med större 

svårigheter, att göra en någorlunda säker prognos” i tidigare rättsfall enligt mig tolkats alltför 

restriktivt. HD må ha för rättsutvecklingen framåt i och med avgörandet men det berodde inte 

på att domstolen resonerat på ett ”vågat” vis som exempelvis Mellqvist hävdat340 utan snarare 

på en överdriven försiktighet från domstolarnas sida i tidigare avgöranden. Till att börja med 

bör det nämnas att det är gäldenären som har bevisbördan för att det kvalificerade 

insolvensrekvisitet är uppfyllt. Beträffande insolvensen måste gäldenären utförligt redogöra 

för varför denne ska betraktas som insolvent vid tidpunkten för skuldsaneringsansökan. För 

insolvensens varaktighet har lagstiftaren ansett det vara tillräckligt om gäldenären kan visa att 

det ”kan antas” att insolvensen är bestående. Formuleringen ”kan antas” måste tolkas som en 

bevislättnad för gäldenären då kravet inte är speciellt högt.341 HD:s resonemang i frågan om 

gäldenären i avgörandet befann sig i en situation att skaffa sig nämnvärt högre inkomster kan 

inte heller betraktas som kontroversiell. Gäldenären uppvisade sina betyg från 

juristprogrammet till stöd för sin talan om att hon sannolikt inte kunde skaffa sig högre 

tjänsteinkomster i framtiden då betygen var väldigt dåliga, vilket HD höll med om. Ett dylikt 

resonemang kan inte anses vara vågat då domstolen uteslutande består av särskilt framstående 

och högpresterande jurister som mer än andra vet hur karriärstegarna inom juristbranschen ser 

ut och därmed är synnerligen väl utrustade för att göra någorlunda säkra prognoser för andra 

verksamma jurister. En annorlunda slutsats än den som uttalades skulle inte enbart vara 

felaktig eftersom den enligt mig skulle gå emot förarbetsuttalandet den skulle dessutom vara 

löjlig. Insolvensbedömningen ska alltid ske utifrån realistiska, sannolika och konkreta 

antaganden om betalningsförmågan.342 

 

                                                      
338 SOU 1990:74, s. 275f; Hellners & Mellqvist, s. 72. 
339 ibid. 
340 Mellqvist, SvJT 2007, s. 982f. 
341 Hellners, & Mellqvist, s. 67; SOU 2008:82, s. 130. 
342 ibid. 
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6.1.5 Överskådlig tid 

Den insolvensprognos som alltid ska göras innan ett beslut om skuldsanering kan tas ska 

sträcka sig långt fram i tiden. Rekvisitet ”överskådlig tid” markerar att insolvensen som 

gäldenären befinner sig är av särskilt kvalificerad art, det ska enligt tidiga förarbetsuttalanden 

i princip inte gå att se att betalningsoförmågan någonsin kommer att upphöra.343 Prognosens 

längd har varierat i olika förarbeten344, det som dock varit gällande sedan tillkomsten av 

skuldsaneringsinstitutet i svensk rätt och alltjämt gäller är att insolvensprognosens längd 

ytterst blir beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.345  

Det kvalificerade insolvensrekvisitet genomgick en transformation efter domen i NJA 2010 

s 496. I såväl den äldre SksanL som de tidigare förarbetena var rekvisitet allmänt hållet, och 

den närmare innebörden av rekvisitet överläts till domstolarna att förtydliga.346 Frågan om 

kvalificerad insolvens hade även innan NJA 2010 s 496 prövats i domstol ett flertal gånger. 

Uttalanden från domstolarna om vad som var att betrakta som överskådlig tid fanns det dock 

knappt några. Första gången en bestämd tidsrymd angavs för bedömningen av insolvensens 

varaktighet var i rättsfallet RH 20005:33.347 I 2012 års skuldsaneringsutredning och i ett par 

artiklar av Mellqvist uttalas det att avgörandet ”sticker ut” men att det ändå inte fick något 

direkt genomslag i praxis.348 Varför inte utfallet i RH 2005:33 fick en större betydelse i den 

vardagliga tillämpningen av skuldsaneringslagen är svårt att spekulera i. Jag finner det dock 

troligt att motvilligheten framförallt baserade sig på det faktum att det inte var ett avgörande 

från Högsta domstolen och därmed inte prejudicerande. Gäldenären valde att inte överklaga 

hovrättens dom vilket är beklagligt då jag är övertygad om att HD hade beviljat 

prövningstillstånd. Hur utfallet hade blivit i HD går det bara att gissa sig till, men domstolen 

hade sannolikt varit tvungen att ta ställning i frågan om tidslängden på en gäldenärs 

insolvensprognos. De avvikelser som förekom när det kvalificerade insolvensrekvisitet 

tillämpades föranledde KFM att år 2008 utarbeta ett särskilt ställningstagande som skulle 

användas internt i syfte att nå en mer uniform bedömning av rekvisitet. Insolvensprognoserna 

skulle sträcka sig fem-tio år framåt i tiden, och den tidsrymden ansågs motsvara överskådlig 

tid. 

Efter avgörandet i NJA 2010 s. 496 blev tillämpningen av det kvalificerade 

insolvensrekvisitet striktare och beslutsinstanserna övergick till att regelmässigt utgå ifrån en 

15-årig insolvensprognos. Förutsättningarna i det enskilda fallet fick allt mindre betydelse, 

den officiella hållningen från beslutsinstanserna var dock alltjämt att det alltid skulle göras en 

individuell bedömning där de individuella förutsättningarna skulle tillmätas betydelse, och 

bedömningen av en gäldenärs betalningsoförmåga blev en strikt matematisk kalkylering.349 

När NJA 2013 s. 128 avgjordes uttalade Högsta domstolen att ”bedömningen av om en 

gäldenär uppfyller kraven för kvalificerad insolvens måste göras på ett nyanserat sätt med 

beaktande av alla relevanta omständigheter. Hänsyn måste tas till förhållandena i det enskilda 

                                                      
343 Prop. 1993/94:123, s. 92. 
344 SOU 1990:74, s. 275; prop. 1993/94:123, s. 92 och s. 197; SOU 2008:82, s. 129f., och s. 263f. 
345 Hellners & Mellqvist, s. 66; Persson, JT 2010-11, nr 4, s. 912f. 
346 Persson, JT 20006-07 nr 1, s. 90; Persson, JT 2010-11 nr 4, s. 913–915. 
347 Hovrätten tillämpade en tolvårig prognos i sin insolvensbedömning. 
348 SOU 2013:72, s.174; Mellqvist, Ny Juridik, 2014 nr 2, s. 35; Mellqvist, SvJT 2007, s. 983. 
349 SOU 2013:72, s. 168. 



 56 

fallet.”350 Avgörandet har av vissa351 antagits vara HD:s sätt att korrigera de oförutsedda 

konsekvenserna domen i NJA 2010 s. 496 innebar. Jag håller delvis med det antagandet, dock 

är det viktigt att hålla i minnet att rättsfallen må behandla snarlika frågeställningar men de 

innehåller även väsentliga skillnader och HD:s ratio decidendi352 i NJA 2013 s. 128 har ingen 

direkt motsvarighet i NJA 2010 s. 496. När domen kom i NJA 2013 s. 128 väcktes en 

försiktig förhoppning, hos de som kritiserat domen i NJA 2010 s. 496, att genomslaget i 

praxis skulle bli betydande. Samtidigt påpekades det att det då fortfarande var för tidigt att 

förutse avgörandets betydelse i vardagstillämningen av skuldsaneringslagen.353 Nu har det 

gått nästan fyra år sedan HD avgjorde NJA 2013 s. 128 och det kan konstateras att domen fick 

inte den effekt många hade hoppats att den skulle få. Den förhärskande praxisen var även 

efter 2013 års avgörande att insolvensprognosen skulle sträcka sig 15 år framåt i tiden.354 

 

6.2 Särpräglade omständigheter i NJA 2010 s. 496 

Efter HD:s avgörande i NJA 2010 s. 496 stramades tillämpning av det kvalificerade insolvens 

rekvisitet upp det råder det ingen tvekan om. Omständigheterna i fallet var dock så speciella 

att domens prejudicerande värde kan diskuteras. Gäldenären hade till att börja med en 

anmärkningsvärt god betalningsförmåga. Enligt den fem-åriga betalningsplanen som KFM 

upprättade förväntades gäldenären kunna återbetala ungefär 88 procent av skuldbeloppet och 

betalningsutrymmet fastställdes till 5 000 kronor per månad. Gäldenärens 

återbetalningsförmåga kan jämföras med den statistik som finns att tillgå avseende de 

individer som sökte hjälp hos de kommunala BUS-rådgivarna vilken visar att drygt 30 

procent av de som sökte hjälp hos rådgivarna helt saknade betalningsutrymme, de skulle 

således inte ha några medel att betala sina borgenärer vid en eventuell skuldsanering.355 De 

skulder som utgjordes av studieskulder hade gäldenären även vissa möjligheter till anstånd 

med i form av nedsättning av det belopp som skulle återbetalas varje år.356 Ifall en strikt 

matematisk beräkning skulle ha använts för att bedöma längden på betalningsoförmågan 

framgick det att gäldenären sannolikt skulle kunnat bli skuldfri efter drygt tio år.357 

Gäldenären arbetade deltid (85 %) och kunde således genom att ordna en heltidstjänst 

uppbära en högre inkomst än vad hon hade. Huvudregeln då en gäldenär arbetar deltid trots 

                                                      
350 NJA 2013 s. 128 punkt 7. 
351 Mellqvist, SvJT 2014, s. 324; Mellqvist, Ny Juridik 2014 nr 2, s. 37. 
352 Med ratio decidendi förstås de delar av domskälen vilka var nödvändiga för att nå domslutet.  
353 SOU 2013:72, s. 176. Se även Mellqvist, Ny Juridik 2014 nr 2, s. 38. 
354 Se avgöranden från Högsta domstolen, mål nr Ö 2697/13, mål nr Ö 4325/14, mål nr Ö 1710/16, samt 

avgöranden från hovrätterna: Svea hovrätt mål nr OA 10781-13, Västra Sverige mål nr OA 3603-15, Göta 

hovrätt mål nr OA 633-16. Informationen har även inhämtats efter telefonsamtal med skuldsaneringshandläggare 

på Kronofogdemyndigheten. 
355 SOU 2008:82, s. 78. Se även Kommunal budget- och skuldrådgivning. Statistik över ärenden 2007, 

Konsumentverket rapport 2008:10 s. 15; Kommunal budget- och skuldrådgivning. Statistik över ärenden 2008, 

Konsumentverket rapport 2009:9, s. 4. Statistik för åren 2001-2003 visar att ungefär 40 procent av de sökande 

saknade betalningsutrymme, SOU 2004:81, s. 101. För att bl.a. effektivisera statistikföringen hos de kommunala 

budget- och skuldrådgivarna fick Konsumentverket år 2010 i uppdrag att ansvara för IT-systemet Boss. 

Utvecklingen av systemet har varit under konstruktion sedan 2010 och har blivit försenat vilket inneburit 

begränsade möjligheter att ta fram mer detaljerad statistik avseende ärenden hos BUS-rådgivarna sedan 2008. 
356 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395). 
357 SOU 2013:72, s.175. 
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att möjligheter finns att arbeta heltid är att insolvensprognosen utgår från en inkomst 

motsvarande heltidsarbete. De undantagssituationer som medgivits i förarbeten är då 

medicinska- eller tungt vägande sociala skäl rättfärdigar en lägre tjänstgöringsgrad än 100 

%.358 Då gäldenären inte lyckades påvisa att någon av undantagsreglerna var tillämpliga 

utgick HD från en heltidstjänst i sin insolvensprognos. De typfallssituationer som 

Insolvensutredningen från 1990 angav där inslag av varaktighet i betalningsoförmågan klart 

framträder, långvarig sjukdom, förtidspensionering, permanent handikapp eller hög ålder, var 

inte heller för handen. Gäldenären var dessutom ensamstående och saknade 

försörjningsbörda.  

 

6.2.1 Särpräglade skillnader i NJA 2013 s. 128 jämfört med NJA 2010 s. 496 

Gäldenären i målet ansökte ursprungligen om skuldsanering samtidigt som sin maka, och 

betalningsutrymmet bedömdes av KFM uppgå till drygt 4 740 kronor som dock skulle sjunka 

till 4 344 kronor då gäldenären gick i ålderspension. En betydande andel av gäldenärens 

skuldbörda bestod av solidariska skulder med makan. Gäldenären var vid tidpunkten för HD:s 

avgörande 79 år gammal, hade betydande hälsobekymmer, och hade fått permanenta 

handikapp (nedsatt tal och syn) till följd av sin sviktande hälsa, därmed var tre av 

Insolvensutredningens angivna typfallssituationer angående enkelheten att bedöma 

varaktighet i betalningsoförmåga uppfyllda i fallet. 

 

6.3 Prejudikattolkning av NJA 2010 s. 496 

En viktig aspekt att ha i åtanke innan en fördjupad prejudikattolkning påbörjas bör vara varför 

HD överhuvudtaget meddelade prövningstillstånd, och därefter reflektera över 

anledningen/anledningarna under hela tolkningen. I vissa fall går det att utläsa anledningen 

direkt i domen eller genom att söka fram prövningstillståndet via en databassökning, 

exempelvis via Zeteo eller Karnov. Ibland går det dock inte att finna någon motivering till 

varför HD tog upp målet till avgörandet, i sådana situationer får vägledning sökas i 

framförallt referatrubriken samt genom en jämförelse med tidigare rättsfall som behandlat 

samma sakfråga. Referatrubriken till NJA 2010 s. 496 är följande: En 47-årig ensamstående 

kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare om 20 000 kr, förfallna skulder om 350 

000 kr och icke förfallna studieskulder om 280 000 kr har inte befunnits kvalificerat insolvent 

och har därför inte beviljats skuldsanering 

Redan i referatrubriken går det att utläsa att HD i sina domskäl kommer fästa särskild vikt, 

vid gäldenärens ålder, försörjningsbörda, månatlig inkomst, arbete samt icke förfallna skulder. 

Omständigheterna i målet var väldigt speciella, vilket jag skrivit om under rubrik 6.1.6., och 

gäldenären kan inte fullt ut anses vara den ”typiska” skuldsaneringsgäldenären. 

Vad ville HD egentligen förmedla i sin dom? Som jag tidigare nämnt är det kvalificerade 

insolvensrekvisitet avsiktligen allmänt formulerat av lagstiftaren och HD har fått en stor 

inverkan på hur rekvisitet ska tillämpas.359 När lagtext utformas i allmänna ordalag är 

                                                      
358 SOU 1990:74, s. 275f; NJA 2003 s. 437. 
359 Se not 349. 
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lagstiftarens syfte vanligtvis att omständigheterna i det enskilda fallet ska kunna beaktas.360 

Det normala tillvägagångssättet när HD avgör ett mål som berör ett dylikt lagrum är att 

domstolen formulerar kasuistiska domskäl.361 NJA 2010 s. 496 är enligt mig ett typexempel 

på ett avgörande där HD väldigt tydligt formulerat kasuistiska domskäl. I domskälen fanns det 

flera rättsfakta som var speciella för det aktuella målet och motiveringarna anknöt på ett 

tydligt sätt till de i målet aktuella förhållandena. Det är enligt mig påtagligt att HD preciserar 

olika omständigheter som de vill tillmäta särskild vikt vid. Särskild tyngd har HD fäst vid den 

ovanligt goda återbetalningsförmågan hos gäldenären. HD utför en för tidpunkten ovanligt 

lång insolvensprognos i målet och jag gör bedömningen att den 15-åriga prognosen användes 

enkom för att undvika att gäldenären klassificerades som kvalificerat insolvent. Då HD ansåg 

att gäldenären inte var kvalificerat insolvent och därmed inte behövde återförvisa ärendet till 

underinstanserna för vidare handläggning försäkrade rätten sig samtidigt om att den allmänna 

skälighetsbedömningen inte skulle prövas i underinstanserna. Farhågan från rättens sida var 

sannolikt att skälighetsbedömningen skulle utfalla till gäldenärens fördel och ett beviljande av 

skuldsanering i ett sådant läge hade kunnat anses stötande i allmänhetens ögon och att 

förtroendet för skuldsaneringsinstitutet riskerade att urholkas. Det är enligt mig väldigt tydligt 

att HD formulerat sina ratio decidendi på ett så pass specifikt vis att rätten aldrig hade för 

avsikt att prejudikatet skulle få den betydelse det visade sig få. Domskrivningen i målet 

indikerar klart att den är medvetet formulerad för att distinguishing ska kunna tillämpas i 

efterföljande avgöranden.362 Det är i mitt tycke svårt att utkristallisera någon generaliserad 

prejudikatregel363 från HD i sina anförda ratio decidendi vilken är tänkt att vara vägledande i 

någon större utsträckning. Uttalandet om en 15-årig insolvensprognos visade sig vara 

besvärande för den fortsatta rättstillämpningen av det kvalificerade insolvensrekvisitet och det 

hade varit bättre ifall något tidsperspektiv inte formulerats. Förmodligen kände sig rätten 

tvungen att använda sig av en sådan tidsrymd då det på annat vis hade varit svårt att motivera 

varför gäldenären inte uppfyllde kravet på kvalificerat insolvens. Domen har kritiserats från 

flera håll364 och jag instämmer delvis i kritiken. Det ska dock tilläggas att HD inte begått 

något fel när ett så långt tidsperspektiv som 15 år anlades, tvärtom finns det stöd för en sådan 

insolvensprognos i både förarbeten och doktrin.365 I slutändan är det omständigheterna i det 

enskilda fallet som avgör hur lång insolvensprognosen ska vara.366 Jag förstår att utfallet i 

målet kan uppfattas som särdeles strängt och att HD helt förbisett det huvudsakliga 

rehabiliterande syftet med skuldsaneringsinstitutet, men jag anser ändock att rätten beaktat 

samtliga omständigheter i målet varav vissa är formulerade i domskälen och andra inte är det. 

Den kritik som existerar mot avgörandet fokuserar enligt mig på fel aspekter. Möjligheten till 

distinguishing som de kasuistiska domskälen möjliggör diskuteras sällan och det förbises ofta, 

medvetet eller omedvetet, att rättsutvecklingen avseende det kvalificerade insolvensrekvisitet 

till stor del givits till HD genom prejudikatbildning. Därför är det inte konstigt att rättsläget 

                                                      
360 Bernitz m.fl., s 144f. 
361 Se Bernitz m.fl., s. 141, för innebörden av kasuistiska domskäl m.m.  
362 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 236f. för innebörden av- och metoden för distinguishing the case. 
363 Se Hjerner, s. 162 för innebörden av begreppet prejudikatregel. 
364 Mellqvist, Ny Juridik 2014 nr 2, s. 37; Hellners, & Mellqvist, s. 75f; SOU 2013:72, s. 168f. 
365 Prop. 1993/94:123, s. 92 och s. 197; Hellners & Mellqvist, s. 70. 
366 Persson, JT 2010-11 nr 4, s. 912f. 
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förändras gradvis, och många gånger i en alltför långsam takt men det bör ej HD beskyllas 

för.367   

 

6.4 Prejudikattolkning NJA 2013 s. 128 

Referatrubriken till NJA 2013 s. 128 är följande: En 79-årig man har ansetts uppfylla 

villkoren för kvalificerad insolvens. Särskild hänsyn har då tagits till hans ålder och 

hälsotillstånd. 

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i målet då det ansågs vara av vikt för 

rättstillämpningen att få klarhet i om hög ålder och sviktande hälsa skulle ha någon särskild 

inverkan på det kvalificerade insolvensrekvisitet och då i synnerhet avseende längden på 

insolvensprognosen. Vid tidpunkten för avgörandet hade den av HD tillämpade 15-års 

prognosen från NJA 2010 s. 496 blivit fast praxis i den vardagliga tillämpningen av 

skuldsaneringslagen. Varför skulle då ett senare avgörande få en annan utgång när samma 

sakfråga prövades? Rättsfall som är lika tidigare prejudikat ska som huvudregel behandlas 

lika enligt principerna för prejudikatbundenhet. Rättsfallen behöver däremot inte 

överensstämma i alla aspekter för att prejudikatet ska tillåtas vara vägledande för utfallet. Det 

avgörande är om det föreligger likhet i prejudikatets ratio decidendi och det aktuella fallet. 

Till att börja med var gäldenären i NJA 2013 s. 128 vid avgörandet 79 år gammal. Gäldenären 

hade inte heller hälsan fullt i behåll då han tidigare drabbats av både en hjärtinfarkt och en 

stroke och fått en permanent nedsatt hälsa till följd av sin sjukdomshistorik. Angående 

gäldenärens betalningsförmåga och ekonomiska förhållanden överlag skiljde de sig inte 

nämnvärt jämfört med hur det ofta såg ut för skuldsaneringsgäldenärer i liknande situationer. 

Eftersom ratio decidendi från NJA 2010 s. 496 och omständigheterna av vikt i det aktuella 

målet hade betydande olikheter hade HD ingen principiell skyldighet att avgöra målet på 

samma sätt. Istället har rätten använt sig av distinguishing för att identifiera differenserna 

fallen emellan och därmed kunna motivera varför prejudikatet inte är relevant för det aktuella 

fallet. Olikheterna i de två fallen avser åldern, återbetalningsförmågan, samt hälsotillstånden. 

Även i detta mål formulerar HD sina domskäl kasuistiskt och knyter motiveringen av utfallet i 

betydande delar till de konkreta förhållandena. De principiella ställningstaganden som HD 

ändå gör i och med domen är till att börja med den att fallet överhuvudtaget fick 

prövningstillstånd. Genom att meddela prövningstillstånd bekräftar HD den ståndpunkt de 

alltid innehaft, närmare bestämt att varje fall måste bedömas individuellt med beaktande av 

samtliga relevanta omständigheter. För att ytterligare belysa den ståndpunkten formulerade 

rätten ett av domskälen med samma innebörd, nämligen att bedömningen om en gäldenär 

uppfyller kraven för kvalificerad insolvens måste göras på ett nyanserat sätt med beaktande av 

samtliga relevanta omständigheter, hänsyn måste tas till förhållandena i det enskilda fallet. 

Insolvensprognosen kan inte bedömas enligt en fast ram utan längden på prognosen kan 

variera beroende på hälsotillstånd, ålder och förväntad inkomstförmåga. I domen har således 

HD författat såväl kasuistiska som principiella domskäl och anledningen enligt mig är 

framförallt för att poängtera det faktum att det inte är möjligt att bedöma fall enligt nämnda 

                                                      
367 Se Heuman, 1992, s. 206. 
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lagrum efter specifika förutbestämda ramar. Domstolen ville helt klart neutralisera de 

oförutsedda effekterna uttalandet om en 15-årig prognos i NJA 2010 s. 496 hade fått. 

 

6.5 Hur har NJA 2010 s. 496 och NJA 2013 s. 128 tolkats av KFM? 

Ett väldigt tydligt exempel på hur KFM tolkade utfallet i NJA 2010 s. 496 går att finna i 

myndighetens avslag på den skuldsaneringsansökan gäldenären från NJA 2013 s. 128 

lämnade in. I beslutet skriver KFM explicit att HD i NJA 2010 s. 496 har slagit fast att 

överskådlig tid är ungefär 15 år. Det är för mig uppenbart att KFM gjort en alldeles för 

extensiv tolkning av 2010 års prejudikat. Som jag tidigare nämnt är det uteslutet att HD 

åsyftat att fastslå en bestämd tidsram för rekvisitet överskådlig tid. Domskälen är formulerade 

på ett sådant vis att jag för egen del finner det besynnerligt hur KFM resonerade när de 

övertolkade rättsfallet som de gjort. Då det finns få prejudikat på ett rättsområde kan det vara 

frestande att ge avgörandet en vidare innebörd än vad prejudikatinstansen ämnat.368 Jag finner 

det högst sannolikt att det är precis vad som har skett avseende KFM tolkning av NJA 2010 s. 

496. Det är ändock märkvärdigt att de helt förbisett principerna för prejudikatbundenhet, och 

då syftar jag främst på principerna om lika fall ska behandlas lika och distinguishing. Det är 

anmärkningsvärt hur lättvindigt KFM bortser ifrån dessa principer i synnerhet när det 

dessutom finns förarbetsuttalanden som tydligt markerar att vid bedömningen av insolvensens 

varaktighet ska omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Än mer anmärkningsvärt är att 

KFM:s tillämpning av det kvalificerade insolvensrekvisitet även efter NJA 2013 s. 128 inte 

förändrades nämnvärt. HD uttalar explicit i rättsfallet att det alltid ska ske en nyanserad 

bedömning med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. Efter 2013 års avgörande 

fanns det således två kasuistiska prejudikat som avgjorts nära varandra i tid. En brist med 

kasuistiska prejudikat är att de exemplifierar olika typfall och dylika prejudikat blir 

betydelsefulla när det finns flera prejudikat som behandlar samma lagrum och en komparation 

av prejudikaten är möjlig.369 Istället för att det av HD principiellt viktiga ställningstagandet i 

målet beaktades, om en nyanserad bedömning, blev följden av rättsfallet att en 15-årig 

insolvensprognos fortfarande tillämpades som huvudregel och att kortare tidshorisonter var 

tillåtna när gäldenären var väldigt gammal eller sjuk. Det faktum att KFM även innan NJA 

2010 s. 496 hade utarbetat ett särskilt ställningstagande och utgick ifrån fasta tidsramar vid 

sina insolvensbedömningar ger mig anledning att misstänka att tillvägagångssättet till viss del 

kan bero på rena bekvämlighetsskäl. Ett dylikt förhållande till insolvensprognoser är långt 

mycket enklare att utreda än då samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet 

verkligen beaktas. Sannolikt beror arbetssättet också på rent resursmässiga skäl då gedignare 

insolvensbedömningar tar mer tid i anspråk samtidigt som skuldsaneringsansökningarna har 

ökat kraftigt på senare år.  

 

                                                      
368 Se Bernitz m.fl., s. 106 för innebörden av extensiv tolkning av enskilda prejudikat. Jfr Hellner, Rättsteori, s. 

106. 
369 Se Fleischer, s. 188 beträffande komparation av kasuistiska prejudikat. 
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6.6 Är det enklare att bli beviljad skuldsanering med den nya SksanL? 

Formuleringen av det kvalificerade insolvensrekvisitet har genomgått en förändring jämfört 

med den gamla SksanL. Det kvalificerade insolvensrekvisitet har förts in i lagtexten och däri 

givits en legaldefinition ” [...] gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna 

oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid”. Det 

ska jämföras med definitionen enligt den gamla SksanL ”gäldenären är på obestånd och så 

skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig 

tid” 

Har det kvalificerade insolvensrekvisitet blivit mindre strikt genom den nya ordalydelsen, 

d.v.s. är det enklare för en gäldenär att uppfylla kravet på kvalificerad insolvens? Min egna 

slutsats är att det kvalificerade insolvensrekvisitet inte har förändrats på annat vis än rent 

språkligt. Lagstiftaren har förvisso genom att i rekvisitet infoga formuleringen att hänsyn ska 

tas till samtliga omständigheter vid bedömningen givit rättstillämparna en lagstadgad 

uppmaning om att insolvensprognostiseringar inte är eller kan vara strikt matematiska 

beräkningar. Det innebär dock ingen förändring mot hur rekvisitet skulle tillämpas enligt den 

gamla SksanL. Beslutsinstanserna har alltid haft en skyldighet att ta hänsyn till samtliga 

relevanta omständigheter i det enskilda fallet vid tillämpningen av det kvalificerade 

insolvensrekvisitet. Stöd för den slutsatsen finns i såväl förarbetsuttalanden som i praxis, och 

utfallet i NJA 2010 s. 496 förändrade inte det. Lagstiftarens agerande med att föra upp samma 

ställningstagande som även innan var gällande rätt högre upp i rättskällehierarkin kan starkt 

ifrågasättas. Kritik mot formuleringen av rekvisitet fanns redan i 2012 års 

skuldsaneringsutredning vilken legat till grund för den nya SksanL.370 I de särskilda 

yttrandena som finns bifogade i utredningen återfinns uttalandet om att en individuell 

nyanserad insolvensbedömning alltid varit gällande rätt, men att ett förtydligande i lagtext är 

nödvändigt för att bryta det bekymmersamma läget som uppstått. Mellqvist har också 

kommenterat formuleringen och även han ansåg att det i realiteten inte skulle innebära någon 

förändring mot vad som gällde tidigare.371 Det är svårt att finna väl underbyggda motiveringar 

som går i motsatt riktning. Varken SOU 2013:72 eller propositionen till den nya SksanL 

innehåller vad jag finner vara några övertygande skäl beträffande den reella skillnaden den 

nya formuleringen skulle innebära.  

Om det skulle visa sig att den nya SksanL verkligen medför att KFM förändrar sitt synsätt 

på rekvisitet överskådlig tid anser jag att det är ett tydligt bevis på att myndigheten tillämpat 

rekvisitet felaktigt under en lång tid.  

 

6.6.1 Hur bör det kvalificerade insolvensrekvisitet formuleras istället? 

Om lagstiftaren verkligen vill åstadkomma en konkret och långsiktigt hållbar lösning för 

överskuldsatta- och i synnerhet evighetsgäldenärerna att komma i åtnjutande av 

skuldsaneringsinstitutet måste kvalifikationskravet avseende insolvensen bli mindre strikt. En 

mer kortsiktig insolvensprognos bör vara mer regel än undantag. Även fast jag anser att den 

vardagliga tillämpningen av det kvalificerade insolvensrekvisitet som har gällt sedan NJA 

                                                      
370 SOU 2013:72, s. 351, särskilt yttrande av Månsson, Claes, Hansson, Ulrika & Thorstensson, Anders. 
371 Mellqvist, Ny Juridik 2014 nr 2, s. 39f. 
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2010 s. 496 varit felaktig är det enligt gällande rätt inte contra legem om bedömningen av en 

gäldenärs betalningsoförmåga sträcker sig väldigt långt fram i tiden, åtminstone inte om alla 

relevanta omständigheter beaktats. Hellners och Mellqvist hävdar dock som jag tidigare 

nämnt att en alltför långsiktig prognos kan komma i strid med skuldsaneringslagens 

rehabiliterande syfte.372  

Skuldsaneringsinstitutet är tänkt att uppfylla flera syften parallellt vilket av naturliga skäl är 

väldigt svårt. Det huvudsakliga rehabiliterande syftet ska vägas emot det borgenärsgynnande 

och lagstiftaren har enligt mig, oaktat de goda intentionerna, bedömt denna balansgång en 

aning lättvindigt. Det är inte konstigt att en lagstiftning som simultant ska uppfylla flera olika 

syften, vilka dessutom till stor del är varandras totala motsatser, varierar i sin tillämpning över 

tid. Variabler som bl.a. den allmänna opinionen, förändrade förhållanden i samhället, eller 

rättsutvecklingen överlag är sådant som i stor utsträckning kan påverka i vilken riktning en 

dylik lagstiftning tillämpas vilket även visat sig i domstolspraxis.373 Med den insikten i åtanke 

bör det inte vara alltför märkvärdigt att långsiktiga insolvensprognoser från en tid till en 

annan tillämpas även om man håller med Hellners och Mellqvist påstående om att det skulle 

kunna komma i strid med lagens rehabiliterande syfte. Lagstiftaren bör försäkra sig om att ett 

dylikt förhållningssätt till rekvisitet överskådlig tid aldrig mer kan realiseras. Därför anser jag 

att begreppet överskådlig tid bör överges till förmån för de närmaste åren. Prognosens 

räckvidd bör däremot inte manifestera sig i någon fast tidshorisont, utan bedömningen ska 

göras i det enskilda fallet. Själva formuleringen ”de närmaste åren” signalerar tydligt att en 

alltför lång prognos aldrig kan bli aktuell. Övriga delar av det kvalificerade 

insolvensrekvisitet anser jag bör förbli oförändrade. Jag vill dock påpeka att fast jag inte 

förordar någon ytterligare förändring i rekvisitets formulering innebär det inte att jag delar 

lagstiftarens uppfattning om att infogandet av formuleringen samtliga omständigheter i den 

nya SksanL innebär en reell förändring i rättstillämpningen.  

Mellqvist förordar en annorlunda utformning av det kvalificerade insolvensrekvisitet. Han 

anser att om lagstiftaren är allvarlig i sin strävan efter att få fler evighetsgäldenärer i 

åtnjutande av skuldsaneringsinstitutet krävs en ännu tydligare och mer markerad kursändring. 

Det skulle enligt Mellqvist möjligen kunna åstadkommas genom att lagstiftaren överger 

kravet på kvalificerad insolvens och istället utgår ifrån insolvensdefinitionen såsom den är 

stipulerad i KonkL 1 kap. 2 §, ” med insolvens avses att gäldenären inte kan rätteligen betala 

sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig”.374 Skillnaden mellan den nu 

gällande insolvensdefinitionen i SksanL och den av Mellqvist förordade, konkurslagens 

insolvensdefinition, ligger enligt honom enbart i att SksanL stadgar att insolvensen kan antas 

bestå under överskådlig tid och KonkL insolvensdefinition föreskriver att insolvensen inte får 

vara endast tillfällig.375 Mellqvist anser således att det inte är fråga om någon betydande 

skillnad utan snarare en nyansskillnad i de olika definitionerna. En fördel som ett enhetligt 

insolvensbegrepp skulle innebära i den svenska insolvensrätten vilken Mellqvist lyfter fram är 

att rättstillämparen skulle få tillgång till en mer omfattande rättsbildning då praxis inom 

                                                      
372 Hellners & Mellqvist, s. 75f. 
373 Se t.ex. NJA 2014 s. 621 punkt 11. 
374 Se Mellqvist, Ny Juridik 2014 nr 2, s. 39f. 
375 ibid. 
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konkursrätten är betydande, och därmed bör det bidra till en ökad rättslig stabilitet och 

rättssäkerhet.376  

Jag håller inte med i Mellqvists resonemang då jag, till skillnad mot honom, anser att de 

olika insolvensdefinitionerna består av mer än enbart nyansskillnader. Visserligen innefattar 

KonkL:s definition av insolvens, precis som SksanL, två moment: 1. gäldenären kan inte 

rätteligen betala sina skulder, 2. denna oförmåga är inte endast tillfällig. 

Skillnaderna är dock desto fler. Till att börja med är KonkL en utpräglat borgenärsgynnande 

lagstiftning. Konkursinstitutets primära funktion är att vid en gäldenärs insolvens tvångsvis 

realisera gäldenärens tillgångar och därefter fördela förmögenheten mellan borgenärerna för 

att minimera deras förluster.377 En annan skillnad är att KonkL innehåller ett antal 

presumtionsregler som ska underlätta bedömningen och bevisningen av gäldenärens 

obestånd.378 Enligt KonkL är det borgenären som har bevisbördan för att gäldenären är på 

obestånd om gäldenären motsätter sig en konkurs.379  Konkurslagen innehåller fyra 

presumtionsregler för obestånd som syftar till att underlätta bedömningen och bevisningen av 

obestånd för den som vill söka gäldenären i konkurs.380 Motsatsvis är det enligt SksanL 

gäldenären som har bevisbördan för att denne de facto är på obestånd och kommer förbli det 

under överskådlig tid. Skuldsaneringslagen innehåller dessutom inga uttryckliga 

presumtionsregler för obestånd. I SksanL finns istället en implicit bevislättnad angående 

gäldenärens betalningsoförmågan somi form av formuleringen ”kan antas”. Förvisso ska 

insolvensprognosen enligt KonkL, i likhet med SksanL, också beakta samtliga relevanta 

omständigheter i det enskilda fallet. I proposition 1975/76:210 uttalade regeringen att det vore 

olämpligt med en fast tidshorisont vid insolvensbedömning, dock poängterades det att särskild 

hänsyn skulle tas till vad som var brukligt inom den bransch som gäldenären var verksam i 

bl.a. om verksamhet var mycket säsongsbetonad.381 Med hänsyn till borgenärernas intresse av 

att få betalt bör emellertid någon längre tids insolvens inte godtas.382 Det finns även flera 

uttalanden i doktrin om att prognosens längd inte bör sträcka sig längre än inom den närmaste 

framtiden.383 Mot den bakgrunden finner jag det svårt att likställa obeståndsbedömningen 

enligt KonkL och SksanL. Framförallt så anser jag att den omständigheten att 

konkursinstitutets primära användningsområde är i näringsrättsliga sammanhang pekar mot 

att prognosens längd ska vara relativt kort, åtminstone betydligt kortare än det tidsperspektiv 

som skuldsaneringslagen anlägger och bör anlägga. En alltför lång insolvensprognos skulle 

motverka borgenärernas möjligheter att på ett tidigt stadium utverka ett konkursbeslut, mot en 

gäldenär som bedriver en förlustbringande verksamhet, innan alla tillgångar är förbrukade och 

erhålla eventuell utdelning ur konkursboet.384  

                                                      
376 Se Mellqvist, Ny Juridik 2014 nr 2, s. 39f. 
377 Se Mellqvist och Welamson, s. 24; SOU 2010:2, s. 39. 
378 KonkL. 2 kap. 7-9 §§. 
379 Se Heuman, 2014, s. 181f. 
380 Se KonkL 2 kap. 7-9 §§; Heuman, 2014, s. 183ff. 
381 Se prop. 1975/76:210, s. 70ff; SOU 1970:75, s. 57f. 
382 Se prop. 1975:6, s. 70ff. Jfr SOU 1996:30, s. 39ff. 
383 Heuman, Specialprocess, 169f; Lindell, SvJT 1989, s. 131ff. Se även Hägge, SvJT 2006, s. 905f.; Hägge, JT 

2014-15 nr 1, s. 234.. Jfr Edgren, Balans (Tidskrift för Föreningen Auktoriserade Revisorer) nr 7/1979, s. 4f. 

Prognosen kunde enligt Edgren inte sättas längre än vad ett professionellt utfört budgetarbete kan utvisa om 

framtiden.    
384 Jfr Heuman, Specialprocess, s. 171. 
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Jag delar Mellqvist ståndpunkt om att ett enhetligt insolvensbegrepp skulle innebära en 

tillgång till en mer omfattande rättsbildning och rättspraxis. Det har i praxis konstaterats att 

det straffrättsliga obeståndsbegreppet motsvarar det konkursrättsliga,385 vilket innebär att de 

rättskällor som behandlar obeståndsbegreppet i straffrättsliga sammanhang är tillämpbara 

även i insolvensrättsliga sammanhang och vice versa.386 Oaktat dessa fördelar som ett 

enhetligt insolvensgrepp skulle innebära anser jag dock att det inte finns tillräckligt med stöd 

för att jämställa insolvensdefinitionerna. I motsats till vad Mellqvist påstår bedömer jag att 

insolvensdefinitionerna skiljer sig åt mer än vad Mellqvist ger uttryck för. Det finns däremot 

likheter angående vilka omständigheter som kan påverka insolvensprognosen och där ser jag 

inga hinder för att rättstillämparen söker viss vägledning vid bedömningen av en gäldenärs 

betalningsoförmåga . Vidare är vissa av de begrepp som används i SksanL så inarbetade att 

jag inte anser det befogat att byta ut dem. Det går att ifrågasätta det av lagstiftaren valda 

tillvägagångssättet, med att inordna skuldsaneringsinstitutet som ett särskilt rättsligt institut 

underordnat konkursinstitutet, dock medför den valda ordningen att vissa begreppsmässiga 

skillnader är nödvändiga och bör behållas. I annat fall finns risken för att den 

begreppsmässiga systematiseringen för skuldsaneringsinstitutet som nu är inarbetad går 

förlorad.387 En enhetlig insolvensdefinition hade såväl rimlig som fördelaktig om det förslag 

på en ny svensk insolvenslagstiftning som presenterades i SOU 2010:2,  Ett samlat 

insolvensförfarande – förslag till ny lag hade vunnit gehör hos lagstiftaren. Det förslag till 

direktiv388 angående gemensamma EU-rättsliga bestämmelser inom insolvensrätten som EU-

kommissionen presenterade i november 2016 kommer dock förändra rättsläget om det 

godkänns. Det finns således säkerligen anledning att återkomma till denna diskussion i en inte 

allt för avlägsen framtid. 

 I 2007 års insolvensutredning föreslogs samma omformulering av begreppet överskådlig 

tid som jag förordar, dock utan att vinna gehör ifrån lagstiftaren. Rädslan för att måttligt 

skuldsatta individer skulle få skuldsanering, att den allmänna betalningsmoralen dramatiskt 

skulle sjunka och att tillgången på krediter skulle begränsas fick till följd att utredningens 

förslag inte införlivades. Farhågorna som uttalades i samband med förslagen bedömer jag som 

kraftigt överdrivna. Den allmänna betalningsmoralen är mycket hög i Sverige389 och har varit 

det sedan tillkomsten av skuldsaneringsinstitutet 1994. Redan vid tillkomsten av den första 

SksanL fanns det uttalanden om skuldsaneringsinstitutets negativa inverkan på den allmänna 

betalningsmoralen. Ett av skuldsaneringslagens uttalade syften är den preventiva verkan 

skuldsaneringsinstitutet ska ha på kreditgivarnas utlåningsverksamhet. Själva vetskapen om 

institutet och möjligheterna till skuldnedskrivning ska ha en avskräckande effekt på 

borgenärskollektivet och på så vis en handlingsdirigerande effekt. Jag konstaterar att 

skuldsaneringslagen inte haft en sådan preventiv verkan som lagstiftaren önskat vid 

tillkomsten av lagen, vilket de svenska hushållens skuldsättningsnivåer är ett tecken på. 

Visserligen är det kanske naivt att tro att skuldsaneringsinstitutet skulle kunna ha en större 

                                                      
385 NJA 2013 s. 822 punkt 3; Löfmarck, s. 109–117. Jfr Löfmarck, SvJT 1981, s. 81–95; prop. 1985/86:30, s. 

13ff. 
386 NJA 2013 s. 822  punkt nummer 3 samt NJA 1994 s. 336. Se även Mellqvist, Konkurslagen (1987:672) 

kommentaren till 1 kap. 2 § Karnov.; Palmér & Wallin, Konkurslagen kommentaren till 1 kap. 2 §, Zeteo. 
387 Se SOU 1990:74, s. 251ff. 
388 Se not 42. 
389 Intrum Justitita, Payment Report Index 2016, s. 14f. 
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inverkan på hushållens skuldsättningsnivåer då det är en väldigt komplex fråga, men jag är 

övertygad om att mindre strikta villkor för att uppfylla det kvalificerade insolvensrekvisitet 

skulle kunna ha en större potentiell effekt än nuvarande lagstiftning. Den rädsla som 

lagstiftaren uttryckt om att måttligt skuldsatta skulle kunna få skuldsanering om 

insolvensprognosen endast skulle sträcka sig ett par år framåt i tiden är i viss mån förståelig 

men som jag nämnt tidigare är tvivlen i mitt tycke obefogade. Jag har uppfattningen att det 

snarare är en klar fördel om fler överskuldsatta kan bli ekonomiskt rehabiliterade. Det 

huvudsakliga syftet med SksanL är det gäldenärsrehabiliterande och det skulle kunna 

uppfyllas i mycket större utsträckning om prognosens räckvidd inte sträckte sig lika långt 

fram i tiden. För långsiktiga insolvensprognoser är särskilt besvärliga för unga gäldenärer och 

förvärvsarbetande gäldenärer som vill ”göra rätt för sig”, då det osäkerhetsmoment som en 

alltför långsiktig insolvensprognos innebär i de flesta fallen förhindrar en skuldsanering. 

Denna grupp med människor förbises dessvärre ofta men kan i minst lika höga grad som 

andra gäldenärsgrupper vara i behov av ekonomisk rehabilitering. Förarbetsuttalandet om att 

skuldsanering inte kan beviljas om en någorlunda säker prognos inte är möjlig har haft en 

särdeles negativ inverkan på nämnda grupp gäldenärer. En insolvensprognostisering består i 

grunden av olika sannolikhetsbedömningar och dylika bedömningar inbegriper av naturliga 

skäl alltid ett stort mått av osäkerhet. Den bevislättnad för gäldenären, avseende 

sannolikhetsgraden av långvarig betalningsoförmåga, som lagstiftaren velat tydliggöra med 

formuleringen ”kan antas” anser jag inte har fått den åsyftade effekten vilket framgår av 

rättstillämparens tolkning av förarbetsuttalandet. En möjlig lösning vore om lagstiftaren 

distanserade sig från sitt tidigare förarbetsuttalande om ”någorlunda säkra prognoser” och 

istället angav att  skuldsanering inte kan beviljas om inte en rimlig insolvensbedömning är 

möjlig. En sådan formulering korrelerar bättre med lagtextens formulering ”kan antas” och 

viss praxis.390 Skillnaden mellan formuleringarna ”någorlunda säker” och ”rimlig” kan tyckas 

vara subtil men jag anser att en sådan omformulering skulle sända tydliga signaler till 

rättstillämparen.  De osäkerhetsmoment som alltid uppstår vid insolvensprognoser bör därmed 

inte inverka menligt i lika hög grad på gäldenärens möjligheter till skuldsanering som nu 

gällande reglering. 

Förutom fördelarna som ett enklare åtnjutande av skuldsanering skulle innebära för 

gäldenären och dennes närståendekrets är det dessutom i förlängningen en 

samhällsekonomisk vinst då kostnaderna för överskuldsättningsproblematiken är stora. Även 

borgenärerna skulle gynnas då en ekonomiskt rehabiliterad gäldenär kommer konsumera i 

högre grad och på så vis generera inkomster för borgenärskollektivet. Därtill förlorar 

borgenärskollektivet i praktiken inget på att fler blir beviljade skuldsanering då en betydande 

andel av de överskuldsatta ändå inte betalar sina skulder. Avslutningsvis vill jag påpeka att 

utöver det kvalificerade insolvensrekvisitet måste gäldenären även uppfylla det allmänna 

skälighetsrekvisitet för att bli beviljad skuldsanering. Mellqvist poängterar väldigt insiktsfullt 

att flera av de uppskattningar som i nuläget aktualiseras i samband med bedömningen av om 

gäldenären uppfyller det kvalificerade insolvensrekvisitet istället kan falla in under 

skälighetsbedömningen.391 Jag instämmer i Mellqvist resonemang och håller med om att 
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skälighetsbedömningen kan och bör utnyttjas som en bromskloss mer frekvent. Ett mindre 

kvalificerat insolvensrekvisit innebär att fler överskuldsatta kan få möjlighet till skuldsanering 

samtidigt som skälighetsbedömningen kommer förhindra att skuldsaneringar vilka kan 

uppfattas som allmänt stötande ej beviljas. Det allmänna förtroendet för 

skuldsaneringsinstitutet förblir på så vis intakt.  

En annan lösning som tidigare föreslagits och som jag anser bör övervägas igen är en 

omformulering av skälighetsrekvisitet. Skälighetsrekvisitet i SksanL är positivt formulerat, 

vilket innebär att det är gäldenären som ska visa att det är skäligt att bevilja denne 

skuldsanering.392 En omformulering av skälighetsrekvisitet till en negativ formulering ” det är 

inte oskäligt” skulle innebära att det i slutändan är beslutsinstansen som måste visa varför det 

inte vore skäligt att bevilja en gäldenär skuldsanering. Omformuleringen till ett negativt 

skälighetsrekvisit skulle således medföra en villkorslättnad i gäldenärens riktning .393 I 

förarbetena till den äldre SksanL uttalades olika synsätt angående innebörden av 

skälighetsrekvisitets utformningen och vad den reella skillnaden skulle bli ifall rekvisitet fick 

en negativ formulering. Någon konsensus uppstod aldrig angående utformningens verkliga 

innebörd utan majoritetens slutsats var att skillnaden framförallt låg på det teoretiska planet 

och att det i praktiken inte skulle göra någon skillnad om skälighetsrekvisitet fick en negativ 

formulering.394 Jag anser inte att den motiveringen är vare sig korrekt eller väl underbyggd. 

Ett positivt formulerat skälighetsrekvisit innebär, vilket även praxis visar, att vid 

gränsfallssituationer har den nuvarande utformningen en restriktiv inverkan på 

rättstillämparen och skuldsanering beviljas inte i sådana fall. Varje potentiellt tvivel mot ett 

beviljande av skuldsanering är således till gäldenärens nackdel. En negativ formulering skulle 

motsatsvis innebära att varje tvivel skulle vara till gäldenärens fördel, det kan jämföras med 

den straffrättsliga principen in dubio pro reo, vid tvivel ska det komma den anklagade till 

godo. De nuvarande kumulativa rekvisiten, kvalificerad insolvens och skälighet, som 

gäldenären måste uppfylla för att beviljas skuldsanering är båda stränga mot gäldenären. Det 

kan därför med fog ifrågasättas om SksanL verkligen innehåller en kompromiss av de olika 

syftena som lagen är avsedd att uppfylla med denna dubbla börda i gäldenärens riktning. 

  

6.7 Ytterligare åtgärder för ekonomisk rehabilitering 

Under tiden jag arbetat med denna uppsats har det blivit tydligt för mig att det finns många 

individer i Sverige som är i stort behov av ekonomisk rehabilitering men som av olika 

anledningar inte blir det. Orsakerna till varför de inte blir ekonomiskt rehabiliterade är 

mångfacetterad. Vissa långvarigt överskuldsatta gäldenärer får inte möjlighet till 

skuldsanering, för att de av olika anledningar inte uppfyller villkoren, fast de tillhör den 

kategori av gäldenärer som skuldsaneringsinstitutet särskilt är ämnat för. En del 

överskuldsatta gäldenärer känner inte ens till skuldsaneringsinstitutet och ansöker inte därför 

om det. Vidare finns det gäldenärer som till följd av långvarig överskuldsättning passiviserats 

till den grad att de inte orkar ansöka om eller genomgå en skuldsanering.  
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Jag har inom ramen för denna uppsats undersökt en del av de möjligheter som 

överskuldsatta gäldenärer i Finland har till sitt förfogande för ekonomisk rehabilitering. I 

undersökningen har jag granskat såväl lagstiftningsanknutna- som icke lagstiftningsanknutna 

åtgärder. Vidare har jag granskat den amerikanska Bankruptcy Code i de delar som behandlar 

vad som i svensk lagstiftning närmast motsvarar skuldsaneringsinstitutet. De förslag på 

åtgärder som jag föreslår för nedan är de som jag anser vara sådana som möjliggör ekonomisk 

rehabilitering för överskuldsatta gäldenärer på bästa sätt. De övriga åtgärder som jag redogjort 

för under avsnitten om Finland och USA, vilka inte finns med nedan, är således sådana jag i 

komparation med övriga bedömt som mindre lämpliga i Sverige. Jag vill dock nämna att det 

har föreslagits regler om räntetak som sannolikt kommer införas i Sverige inom en snar 

framtid.395 

 

6.8.1 Absolut preskription 

Problematiken med överskuldsättning drabbar som jag nämnt tidigare inte bara den 

överskuldsatte utan även dennes närstående, i synnerhet deras barn, och samhället i stort. 

Individer som levt med överskuldsättning en längre period drabbas oftare än gemene man av 

hälsobekymmer. Andelen med fysiska och/eller psykiska besvär är hög hos denne grupp 

individer. Inte sällan har gäldenären passiviserats till följd av att under en längre tid leva 

under ansträngda förhållanden.396 Skuldbördan hos den genomsnittlige evighetsgäldenären 

består normalt av en stor andel upplupna räntekostnader med ofördelaktiga räntevillkor vilket 

i praktiken innebär att personen aldrig kommer kunna betala tillbaka skulderna.397 Individer 

som levt under pressade ekonomiska förhållanden skaffar sig olika förhållningssätt398 till sin 

tillvaro, vilka ibland förhindrar en skuldsanering då förhållningssättet medfört vissa 

beteenden som kommer i konflikt med skälighetsrekvisitet.399 Agerandet kan ha bestått av 

exempelvis införskaffande av svarta inkomster eller medvetet undanhållande av väsentlig 

information för sina borgenärer. Dylika ageranden strider mot det s.k. lojalitetskriteriet som 

gäldenären måste iakttaga gentemot borgenärerna och förhindrar ofta gäldenären från 

skuldsanering.400 Vissa evighetsgäldenärer anser sannolikt att den 5-åriga betalningsplanen 

som en skuldsanering vanligtvis resulterar i känns alltför betungande då de redan levt på 

existensminimum under flera år och ansöker därför inte om det.401 Den enda möjligheten för 

dessa gäldenärer att få återgå till en normal dräglig samhällstillvaro är i nuläget 

skuldsaneringsinstitutet. Mot nämnda bakgrund anser jag därför att en bestämmelse om 

absolut preskription är helt nödvändig. De inhumana förhållandena som en del av de här 

människorna levt under i många år och som andra individer riskerar att få uppleva kan inte få 

fortgå utan några åtgärder. Redan 2008 undersöktes möjligheterna till absolut preskription 

men utredaren ansåg att effekterna av den då gällande skuldsaneringslagen, som nyligen hade 

                                                      
395 SOU 2016:68, s. 265ff. 
396 Sandvall, s 46–50. 
397 SOU 2013:78, s. 249. 
398 Sandvall, s. 68f. 
399 SOU 2008:82, s. 163. 
400 Prop. 1993/94:123, s. 98. 
401 SOU 2008:82, s. 161. 
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reviderats, först skulle avvaktas innan regler om absolut preskription kunde bli aktuellt.402 I 

SOU 2013:78 föreslog utredningen regler om absolut preskription och ansåg att de svenska 

reglerna skulle utformas med de finländska bestämmelserna om absolut preskription som 

förebild.403 Jag anser i likhet med Utredning om överskuldsättning att regler om absolut 

preskription motsvarande de finländska reglerna som jag redogjort för under avsnitt 5.1.4 bör 

införlivas i svensk lagstiftning. En sådan lagstiftning skulle på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt åtgärda det stora bekymret med evighetsgäldenärer som suttit fast i 

överskuldsättning under flera år. De invändningar mot ett dylikt förslag som ofta framförs är 

dels den moraliska aspekten av att en gäldenär ska betala sina skulder och dels den påstått 

negativa inverkan förslaget skulle ha på den allmänna betalningsmoralen. Beträffande den 

moraliska aspekten i kritiken mot regler om absolut preskription bör följande motfråga ställas; 

vari ligger det moraliska i att kräva gäldenärer på betalning vilkas skuldbörda främst består av 

upplupna räntekostnader som ofta grundar sig på väldigt höga räntesatser i det ursprungliga 

kreditavtalet och efterföljande dröjsmålsränta?404 När det sedan gäller den påstått negativa 

inverkan regler om absolut preskription skulle ha på den allmänna betalningsmoralen behöver 

en bara vända blicken mot Finland för att inse att det inte alls behöver leda till en urholkning i 

ett samhälles betalningsmoral. Finland har haft lagstiftning om absolut preskription sedan 

2008 men har ändock bevarat sin höga betalningsmoral. Finland har till och med en högre 

betalningsmoral än Sverige om man enbart utgår ifrån statistiska data.405 

 

6.8.2 Saneringslån 

En annan åtgärd som jag anser bör införas i Sverige är möjligheten för det allmänna att ingå i 

någon form av garanti åtagande så att en överskuldsatt gäldenär kan ta ett så kallat 

saneringslån. Saneringslånet skulle fungera som en form av ”säkerhetslina” när den 

överskuldsatte samlat på sig flera onödigt dyra småskulder och börjat tappa kontrollen över 

sin skuldsituationen. Genom att flera småkrediter med ofördelaktiga villkor omorganiseras till 

ett större banklån med bättre villkor får gäldenären en reell chans att hantera den nedåtgående 

skuldspiralen. Utan ett garanti åtagande är det i princip omöjligt för individer i dylika 

situationer att bli beviljade ett större lån med bra villkor. Inte sällan har även dessa gäldenärer 

en eller flera betalningsanmärkningar vilket ytterligare försvårar en redan ansträngd situation.

 I 2007 års insolvensutredning bedömde utredaren att regler om garantier för saneringslån 

inte borde införas i Sverige. Som skäl för sin bedömning anförde utredaren att 

marknadsaktörerna, d.v.s. kreditgivarna och kredittagarna, bör kunna finna en lösning utan en 

samhällelig intervention.406 Det går inte att undvika det principiella motståndet utredaren bär 

på mot dylika lösningar vilken han inte heller försöker dölja. Dessvärre anser jag att 

utredarens personliga värderingar i alltför hög grad påverkat hans bedömning i saken. I SOU 

2013:78 föreslår däremot utredningen att möjligheten till saneringslån bör införas i Sverige 

och uttalar sig om de positiva effekterna saneringslånen haft i Finland. Saneringslånen är en 

                                                      
402 SOU 2008:82, s. 179. 
403 SOU 2013:78, s. 253ff. 
404 Det råder i princip avtalsfrihet på den svenska kreditmarknaden. 
405 Intrum Justitia, Payment Report Index, s. 14ff. 
406 SOU 2008:82, s. 224ff och s. 218–221. 
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väl fungerande och ändamålsenlig lösning på gäldenärer vars skuldsituation fortfarande går 

att ”rädda” och det finns i min mening ingen rimlighet i att avslå ett dylikt förslag utan att ens 

ha prövat vilket genomslag åtgärden skulle kunna få. 

 

6.8.3 Discharge 

Avslutningsvis föreslår jag att möjligheten till direkt och fullständig skuldavskrivning i likhet 

med vad som i USA benämns som liquidation införlivas i svensk rätt. Som jag tidigare nämnt 

under avsnitt 5.2.1 är det fem huvudsakliga principer som gemensamt utgör grunden för det 

amerikanska konkursinstitutet. Utöver de fem principerna är ett generellt syfte med de olika 

konkursförfarandena att gäldenären ska ges möjligheten till en fresh start och rehabilitation. 

Principen om discharge, d.v.s., gäldenärens rätt att bli betalningsbefriad från eventuellt 

återstående skulder efter konkursförfarandet står i stark kontrast med den i Sverige erkända 

”restskuldprincipen”. Restskuldprincipen innebär i korthet att konkursgäldenärens ansvar för 

eventuellt återstående skulder efter avslutat konkursförfarande kvarstår. Förfarandet med 

discharge diskuterades och förkastades407 i SOU 1990:74 med motiveringen att en viss grupp 

av insolventa gäldenärer inte kan särbehandlas på ett dylikt sätt. Det är olyckligt att 

utredningen låste sig vid terminologiska resonemang i sin motivering. Enbart den 

omständigheten att discharge enligt amerikansk rätt behandlas som ett konkursinstitut och 

skuldsaneringsinstitutet enligt svensk rätt som ett särskilt institut underordnat 

konkursinstitutet medför inte att någon fördjupad diskussion är möjlig. Jag anser inte heller att 

den omständigheten bör omöjliggöra en s.k. legal transplant av rättsreglerna om discharge 

från amerikansk rätt, givetvis i en modifierad form som är anpassad efter det svenska 

rättssystemet.                              

 Discharge är ett tydligt exempel på den amerikanska lagstiftarens synsätt på gäldenärens 

möjlighet till en fresh start. Ett relativt kort men effektivt konkursförfarande leder till att 

gäldenären kan återgå till en samhällsnyttig och dräglig tillvaro igen. De olika synsätten på 

skuldavskrivning som de svenska och amerikanska lagstiftarna har åskådliggör förutom den 

uppenbara juridiska diskrepansen även en ideologisk kontrast rättsordningarna emellan. I 

USA har ett större ansvar vid kreditgivning hamnat på borgenärssidan då de anses vara bättre 

på att bedöma och hantera riskerna vid kreditgivande. En överskuldsatt gäldenär bedöms som 

ett marknadsmisslyckande där marknadsaktörerna inte bedömt riskerna tillräckligt väl. Den 

ideologiska utgångspunkten i Sverige, som vi även delar med större delen av Europa, 

avseende överskuldsättning fäster större vikt vid den skuldsatte individen som anses inneha 

moraliska brister och därför försatt sig i en situation med övermäktig skuldbörda. Direkt och 

total skuldavskrivning kan i en rättsordning med ett sådant synsätt aldrig bli aktuellt, och 

skuldnedskrivning d.v.s. skuldsanering i Sverige ska inte vara en lätt väg ut. Individen ska 

tvunget vandra en lång och plågsam väg408 och i slutändan belönas med en skuldsanering. 

Under tiden som den överskuldsatte gäldenären väntar på skuldsanering ska denne samtidigt 

                                                      
407 SOU 1990:74, s. 253. 
408 Den 5-åriga betalningsplanen, vilket är huvudregeln. 
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vara underkastad en rådgivare409 vars syfte är att genom en form av uppfostran tillse att 

gäldenären aldrig blir överskuldsatt igen.410 Inställningen till skuldavskrivning 

sammanfattades i propositionen till den ursprungliga SksanL, en skuldsanering skulle vara 

något extraordinärt som endast skulle tillämpas i situationer med extrema skuldproblem och 

samtidigt vara förenad med omfattande uppoffringar för den som beviljades skuldsanering.411 

De gånger discharge skulle kunna bli aktuellt är då en långvarigt överskuldsatt gäldenär 

ansökt om och blivit beviljad skuldsanering. Det är inte ovanligt med gäldenärer som varit 

överskuldsatta i 20 år, och det bör enligt mig finnas möjligheter att skriva av deras skulder 

direkt istället för efter en obligatorisk betalningsplan som i regel ska löpa på fem år. En annan 

typfallssituation där direkt skuldavskrivning bör övervägas är då det finns hemmavarande 

barn i ett överskuldsatt hushåll. Som jag nämnde under avsnitt 2.4 är sannolikheten mycket 

högre att barn som växer upp i hushåll med minst en långvarigt överskuldsatt förälder själva 

kommer få bekymmer med överskuldsättning under sin livstid. Forskning har även visat att 

denna grupp av barn löper en högre risk att drabbas av ohälsa, framförallt psykisk ohälsa. En 

invändning mot ett dylikt förfarande är att SksanL redan medger möjlighet till kortare 

betalningsplaner än fem år om beaktansvärda skäl föreligger. I en situation med en gäldenär 

som levt på existensminimum i 20 år, och där det eventuellt finns hemmavarande barn, är det 

säkerligen sannolikt att denne skulle beviljas en kortare betalningsplan men den skulle ändock 

löpa på ett par år.412 Varje ytterligare år som en evighetsgäldenär tillbringar i 

överskuldsättning anser jag vara en förlust för den enskilde, dennes närstående och samhället i 

stort och därför kan jag inte betrakta någon form av betalningsplan under sådana 

omständigheter, hur kort den än må vara, som rättfärdigat.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                      
409 Budget- och skuldrådgivare, det är dock inte obligatoriskt. När det s.k. egenförsöket fanns var det dock en 

klar nackdel om denne inte fått någon rådgivning eftersom det kunde bedömas som att gäldenären inte ansträngt 

sig tillräckligt mycket.  
410 Se not 35. 
411 Prop. 1993/94:123, s. 78. 
412 Se prop. 1993/94:123, s. 107ff; prop. 2005/06:124, s. 52; SOU 2004:81, s. 234ff. Jfr NJA 1997 s. 341; NJA 

1997 s. 750. 
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7. Avslutande synpunkter och diskussion 

Mycket har hänt sedan möjligheten till skuldsanering infördes i Sverige 1994. Lagen har varit 

föremål för flera utvärderingar och revideringar dessa har dock framförallt fokuserat på att 

förenkla och effektivisera själva ansökningsförfarandet. I syfte att åstadkomma konkreta 

förändringar så att fler av de i störst behov av skuldsanering också kan få det har dessvärre 

inte mycket skett från lagstiftarens sida. Villkoren för att uppfylla rekvisitet kvalificerad 

insolvens är fortfarande strikta och det kan ifrågasättas om dylika krav är förenliga med 

lagens huvudsakliga rehabiliterande syftet. Den ängslighet som lagstiftaren fortfarande 

uppvisar när det kommer till att mjuka upp villkoren för skuldsaneringsinstitutet är 

överdriven. Dubierna bottnar sig framförallt i två orsaker: dels en rädsla för att den allmänna 

betalningsmoralen i samhället ska sjunka och dels en rädsla att förtroendet för 

skuldsaneringsinstitutet kan urholkas om det uppfattas som en lätt väg ut ur skuldsättning. 

Den oro som lagstiftaren hyser är enligt mig till stor del överdriven då det inte finns några 

bärkraftiga bevis som pekar i den riktningen. Att betala sina skulder och att betala dem i tid är 

något som är djupt cementerat i det svenska samhället. Betalningsmoralen är hög i Sverige 

och har varit det sedan tillkomsten av skuldsaneringslagen och det vore orimligt om den 

skulle sjunka drastiskt enkom av den anledningen att fler överskuldsatta får möjlighet till 

skuldsanering. Inte heller är det rimligt att förtroendet för skuldsaneringsinstitutet skulle 

sjunka om fler kunde sanera sina skuldbördor. Högsta domstolens avgörande i NJA 2014 s. 

621 tyder snarare på ett delvist nytt betraktelsesätt då rätten i tydliga ordalag konstaterar att 

farhågorna för att ”det nya systemet”413 skulle medföra stötande resultat från allmän synpunkt 

bör ”inte längre vara aktuella”.414 Avgörandet signalerar att skuldsaneringsinstitutet inte 

längre ska betraktas som ett onaturligt inslag i den svenska rättsordningen. I den mån ett 

mindre strikt skuldsaneringsinstitut eventuellt skulle medföra dyrare kreditgivning i vissa fall 

bör det dock inte endast bedömas som en negativ konsekvens. Dyrare krediter föranleder 

förhoppnings såväl en noggrannare kreditprövning från kreditgivarens sida och en längre 

betänketid hos kredittagaren.  

Problematiken med överskuldsättning och dess konsekvenser har den senaste tiden blivit 

mer uppmärksammat vilket jag är väldigt glad för. Överskuldsättning börjar betraktas som ett 

folkhälsoproblem vilket är positivt, särskilt med tanke på de svenska hushållens höga 

skuldsättningsnivåer. Ett antal utredningar har under den senaste tiden bl.a. presenterat olika 

förslag på hur gäldenärens position kan stärkas vid kreditgivning och andra åtgärder för att 

dämpa de svenska hushållens skuldsättning.415 Att även barnperspektivet har börjat beaktas i 

en större utsträckning än tidigare är väldigt glädjande, förhoppningsvis börjar lagstiftaren 

beakta barnens bästa i än högre grad när ytterligare åtgärder mot överskuldsättning föreslås. 

Det är på tiden att vi överger den förlegade synen på överskuldsatta individer som den 

omoraliske slarvern vilken har sig själv att beskylla och inser att överskuldsättning är 

                                                      
413 NJA 2014 s. 621, punkt 11. 
414 ibid. 
415 Se t.ex. SOU 2016:68; SOU 2015:40. Se även Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter 

mot säkerhet i bostad, beslut den 16 maj 2016. Amorteringskravet trädde i kraft 1 juni 2016. 
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komplext med flera växelverkande faktorer. Samhällets mentala modell416 på 

överskuldsättning har i slutändan en avgörande roll i lagstiftarens val av åtgärder. Jag är 

övertygad om att en lagstiftare som finner en hög acceptans och förståelse för 

överskuldsättningen och dess konsekvenser i det allmänna rättsmedvetandet  även är villigt att 

ta till kraftfullare åtgärder för att stävja situationen.    

De generellt höga bostadspriserna i Sverige, konsumtionsbelönande samhällsnormer och 

lättillgängliga krediter är faktorer som direkt eller indirekt drabbar oss alla. Det finns 

gäldenärer som än idag har stora skulder emanerande från den svenska fastighetskrisen i 

början på 1990-talet. Det faktum att det finns individer som inte blivit ekonomiskt 

rehabiliterade mer än 30 år efter den senaste svenska fastighetskrisen visar på en del av de 

riskerna samhället står inför i och med den generellt höga skuldsättningsnivån hos de svenska 

hushållen. Därför är det viktigt att insikten om att överskuldsättning kan drabba i princip vem 

som helst får fäste i samhället. För hur mycket man än är av uppfattningen att den enskilde 

har sig själv att skylla får överskuldsättningen konsekvenser för oss alla. Det allmännas 

överskuldsättningsrelaterade utgifter för bl.a. sjukvård, försörjningsstöd m.m. är välbehövliga 

på andra utgiftsområden för att vi ska kunna bibehålla den goda välfärd vi är kända för i 

Sverige. Den senaste tidens samhälleliga debatt om bl.a. kostnaderna för flyktingmottagandet 

samt bristerna i sjukvården visar tydligt att statsfinanserna inte är oändliga och att 

prioriteringar är nödvändiga i framtiden.  

 

7.1 Övrigt/Framtida forskningsområden 

Jag har uppmärksammat en del problemområden under den tid jag arbetat med denna uppsats 

som av tid- och utrymmesskäl inte studerats så utförligt som önskat men som jag ändock 

anser vara värda ett omnämnande. Om det skulle framkomma att KFM tillämpat det 

kvalificerade insolvensrekvisitet felaktigt från tiden efter NJA 2010 s. 496, bör det föranleda 

några konsekvenser? Skulle de gäldenärer som ansökte om skuldsanering under nämnda 

tidsperiod och fick avslag enkom p.g.a. en strikt matematisk tillämpning  av den 15-åriga 

prognosen kunna kräva skadestånd från det allmänna i enlighet med Skadeståndslagen 

(1972:207) 3 kap. 2 §? Paragrafen stipulerar att staten eller kommunen ska ersätta, 

personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som orsakats genom fel eller försummelse 

vid myndighetsutövning samt ersätta kränkning som orsakat på samma vis. Jag är medveten 

om att det är väldigt svårt att påvisa det allmännas fel eller försummelse men jag anser ändå 

att frågan är väl värd en noggrannare analys.  

Ett annat område som jag anser behöver undersökas utförligare är varför allmänheten 

endast har en begränsad tillgång till inkassobolagens skuldregister i Sverige. Sverige har 

godkänt regleringen av s.k. positiva skuldregister som utöver uppgifter om obetalade skulder 

innehåller uppgifter om individens samtliga kreditåtaganden. I nuläget är det endast ett fåtal 

aktörer som har tillgång till den informationen vilket visat sig vara problematiskt i olika 

sammanhang. Sannolikheten att det finns ännu fler överskuldsatta gäldenärer än de 400-600 

                                                      
416 Mentala modeller är våra bilder, föreställningar, antaganden och berättelser som vi alla bär på. Differensen i 

olika individers mentala modeller förklarar varför två individer som betraktas samma händelse ändå återberättar 

den på olika sätt. 
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000 som KFM uppskattat bedömer jag som hög då det sannolikt finns ett stort antal 

överskuldsatta gäldenärer i inkassobolagens register som av olika anledningar inte hamnar i 

KFM register. I Norge kan gäldenärer få en sammanställning över de skulder som finns 

registrerade hos olika inkassobolag. I nuläget är det inkassobolagens intresseorganisation 

(Norske Inkassobyråers Forening) som erbjuder tjänsten avgiftsfritt, men den norska 

regeringen överväger att införa ett statligt register över gäldenärernas skulder som 

kreditgivare kan använda i sin utlåningsverksamhet. 

  Enligt skuldsaneringslagen är den enbart gäldenären själv som kan initiera ett 

skuldsaneringsärende. Det står klart att en betydande andel av de presumtiva 

skuldsaneringsgäldenärerna av olika anledningar inte ansöker om skuldsanering trots att de 

sannolikt har rätt till det. En potentiell lösning på problemet med gäldenärer som inte ansöker 

om skuldsanering fast de har rätt till det skulle kunna vara att modifiera gäldenärens 

initiativrätt så att tvingande skuldsaneringar kan bli aktualiseras. I KFM:s uppsökande 

verksamhet kommer de kontakt med gäldenärer som enligt myndighetens registeruppgifter 

sannolikt uppfyller villkoren för skuldsanering. I de fall de inte finns synnerliga skäl som talar 

mot en skuldsanering bör därför en form av tvingande skuldsanering övervägas. De 

integritetskränkande inslagen i ett dylikt förslag är givetvis påtagliga men frågan är ändock av 

sådan vikt att den bör utredas utförligt. 

Avslutningsvis anser jag att det behövs en, övergripande, sammanhållande och kontinuerlig 

forskning kring överskuldsättningen i Sverige och dess orsaker. SIFO ( Statens institutt for 

forbrukningsforskning) bedriver sådan verksamhet i Norge och jag anser att en liknande 

verksamhet inte bör vara alltför bekymmersam för att påbörjas även i Sverige. I nuläget 

bedrivs visserligen forskning kring ämnet i Sverige men den utövas på en mängd olika 

myndigheter med annorlunda infallsvinklar vilket försvårar möjligheterna till en helhetsbild 

som är nödvändig för överskuldsättningen och dess effekter. 
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Stockholm, 2001 [cit. Hellner, Metodproblem].  

Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års 

lag, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011[cit. Hellners & Mellqvist].  

Henriksson, Ann-Sofie, Överskuldsatt och skyldig, En rättsvetenskaplig analys av 

konsumentskyddet mot överskuldsättning, Författaren, Umeå, 2016. 
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