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Sammanfattning 
 

Ett beslut om skuldsanering innebär att gäldenären befrias från betalningsansvaret för de 

fordringar som sätts ned i samband med skuldsaneringsbeslutet. Fordringsförhållandet mellan 

gäldenären och borgenärerna upphör således inte, utan skuldsaneringsbeslutet medför en civil-

rättslig förändring avseende betalningsansvaret. Skuldsaneringen syftar till att ge 

överskuldsatta gäldenärer chansen till ekonomisk rehabilitering, samtidigt som borgenärerna 

erhåller en realistisk lösning på problemet genom att åtminstone få betalt för viss del av 

fordringarna under en, i huvudregel, femårig period.  

Uppfyller inte gäldenären förpliktelserna enligt skuldsaneringsbeslutet finns omprövnings-

bestämmelser uppställda i skuldsaneringslagen som ger borgenärerna rätt till ändring av 

beslutet, eller att i vissa fall få beslutet upphävt. I det fall en gäldenär avlider under ett lagakraft 

vunnet skuldsaneringsbeslut är det inte lagstadgat vad som gäller för borgenärernas om-

prövningsrätt eller rätt till fullföljande av betalningsplanen. I NJA 2017 sid. 405 fann Högsta 

domstolen att gäldenärens dödsbo förpliktas att fullfölja betalningsplanen, men i det fall 

dödsboet inte fullföljer planen har borgenärerna inte rätt till omprövning av skuldsanerings-

beslutet. Problemet att ärvdabalkens regler syftar till att avveckla dödsboet samtidigt som 

borgenärernas intresse av att betalningsplanen fullföljs leder till att konflikt kan uppstå, om det 

visar sig att det i dödsboet finns tillgångar som överstiger skulderna. Ärvdabalkens regler går 

således inte så väl ihop med skuldsaneringslagen och att nå en lösning av situationen, till 

skillnad från hur Högsta domstolen bedömde i NJA 2017 sid. 405, har visat sig vara svårare än 

förväntat.  

För att inte skada den allmänna betalningsmoralen i samhället och för att allmänheten inte ska 

förlora förtroende för skuldsaneringsinstitutet, bör följaktligen en utvidgning av omprövnings-

grunderna i skuldsaneringslagen göras. I det fall det finns tillgångar i dödsboet bör borgenärerna 

således ha rätt till omprövning av ett skuldsaneringsbeslut i två fall: om dödsboet inte fullföljer 

betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa, och i det fall gäldenären förfarit illojalt under 

skuldsaneringstiden. Avskärs borgenärerna från rätt till omprövning av ett skuldsanerings-

beslut i dessa fall finns risk att borgenärskollektivet missgynnas, vilket kan inverka menligt på 

kreditinstitutet.  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Enligt skuldsaneringslagen (2016:675) kan en kraftigt skuldsatt gäldenär, som enligt 7 § är 

kvalificerat insolvent, få till stånd en sanering av sin totala skuldbörda.1 Ett sådant beslut ska 

vara en slutgiltig lösning av gäldenärens ekonomiska situation. Skuldsaneringen ändrar 

fordringsförhållandet på så sätt att gäldenärens betalningsansvar faller bort helt eller sätts ned 

till en procentandel av vad som annars skulle betalats, genom att till exempel nya villkor 

upprättas för när och hur kvarstående fordran ska betalas.2 Ett skuldsaneringsbeslut får således 

civilrättsliga verkningar mellan gäldenären och dennes borgenärer.3 I skuldsaneringsbeslutet 

fastställs normalt en femårig betalningsplan för kvarstående belopp av varje borgenärs fordran, 

enligt 29 och 34 §§ skuldsaneringslagen.   

Ett skuldsaneringsbeslut är av en alldeles särskild karaktär, det vill säga en slutgiltig lösning av 

gäldenärens betalningsproblem och ska verka rehabiliterande för gäldenären. Avsikten med en 

skuldsanering är att den ska anses vara definitiv.4 Trots åtgärdens definitiva och rehabiliterande 

karaktär torde det anses stötande om ett skuldsaneringsbeslut inte kan omprövas i vissa fall.5 

Lagstiftaren har således ansett det nödvändigt att lämna vissa möjligheter öppna för 

omprövning.6 I 48 § skuldsaneringslagen stadgas att en omprövning av ett skuldsaneringsbeslut 

kan göras under vissa omständigheter. En sådan omprövning görs enligt 4 § skuldsanerings-

lagen av Kronofogdemyndigheten vilket kan leda till, om omprövning beviljas, att beslutet 

upphävs eller ändras.7  

En intressant fråga som nyligen prövades av Högsta domstolen är huruvida en betalnings-plan 

för en gäldenär som avlidit ska fullgöras av gäldenärens dödsbo, och i sådana fall om 

skuldsaneringsbeslutet kan omprövas på grund av att dödsboet inte har betalat skulderna i 

enlighet med planen.8 I 54 § 3 st. skuldsaneringslagen regleras situationen när en gäldenär 

avlider under tiden en ansökan om skuldsanering råder, paragrafen stadgar att ansökan om ett 

                                                           
1 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10., [aktualiserade] uppl., Iustus, Uppsala, 2015, sid. 

107.  
2 Prop. 1993/94:123 sid. 105, Benndorf, Fredrik & Morgell, Nils-Bertil, Skuldsaneringslagarna: en kommentar, 

Karnov Group, Stockholm, 2017, sid. 20. 
3 Rosén, Allmänna villkor för skuldsanering, SvJT 1995, sid. 146-147.   
4 Mellqvist, M & Persson, I (2015), sid. 108.  
5Prop. 1993/94:123 sid. 76, Kronofogdemyndighetens ställningstagande, 2018-12-19, dnr 840 24217-18/121, Nr 

8/16/Skusan, sid. 5.  
6 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen: en kommentar till 2006 års lag, 2., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, sid. 239.  
7 Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 241. 
8 Se NJA 2017 sid. 405.  

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/810085/1
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skuldsaneringsbeslut i det fallet ska avslås.9 Däremot saknar skuldsaneringslagen bestämmelser 

för situationen när en gäldenär avlider och det finns ett lagakraftvunnet skuldsaneringsbeslut 

med en löpande betalningsplan, situationen behandlas heller inte i förarbetena. Högsta 

domstolen har i förevarande fall dömt i enlighet med vad som gäller i fordringsförhållanden i 

allmänhet vid en gäldenärs död och kommit fram till att skuldsaneringslagens omprövnings-

grunder inte ska tillämpas i det fall gäldenären avlidit. Högsta domstolens beslut leder till 

problem för borgenärer som vill begära omprövning av ett skuldsaneringsbeslut med en 

betalningsplan som löper för en tid framåt om gäldenären inte är vid liv.  

Avlider en gäldenär under en pågående skuldsanering och det framkommer att tillgångarna i 

dödsboet överskrider skulderna, är risken att det uppstår en konflikt mellan å ena sidan 

borgenärskollektivet och å andra sidan gäldenärens dödsbo. Med tanke på avsaknad av 

reglering för situationen finns betydelsefulla principer att beakta inom ärvdabalken och 

skuldsaneringslagen:  

▪ Genom universalsuccession träder dödsboet rättsligt sett in i samma position som 

gäldenären beträffande skuldsaneringsbeslutet.10 Borgenärskollektivet räknar således 

med att få betalt för sina fordringar i enlighet med betalningsplanen.  

▪ Å andra sidan ses skuldsanering som en personlig angelägenhet, vilken syftar till att 

avbetalningar ska ske enligt en betalningsplan som avser en period framåt. Dessutom är 

dödsboets syfte att avvecklas enligt ärvdabalkens regler.11   

 

1.2 Problemformuleringar  

Den ovanstående redogörelsen ger upphov till följande frågeställningar:  
 

1. Är det möjligt att tillgodose skuldsaneringslagens och ärvdabalkens intressen, utan att 

lagarnas underliggande syften och ändamål frångås? 
 

2. I syfte att besvara den första problemformuleringen är det av intresse att besvara 

följande delfrågor:  

a) Bör borgenärers rätt till omprövning av ett skuldsaneringsbeslut kunna göras 

gällande om gäldenären avlider under en pågående skuldsanering?  

b) Vilken roll har betalningsplanen i ett skuldsaneringsbeslut efter en gäldenärs 

frånfälle?   

                                                           
9 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 171, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 277. 
10 Se Successionsrättsliga värdegrunder och principer, 6.3.  
11 Se Allmänt om dödsboet, 6.4.  



8 

 

1.3 Syfte 
 

Jag fick idén att skriva förevarande uppsats efter att jag läste rättsfallet NJA 2017 sid. 405. Mitt 

intresse av att utreda situationen vidare grundar sig i att det föreligger skiljaktiga meningar 

mellan instanserna. Min tanke när jag läste fallet första gången var att jag ansåg Högsta 

domstolens dom missgynna borgenärskollektivet. Jag blev intresserad av att utreda om 

situationen hade kunnat lösas genom en annorlunda bedömning än den Högsta domstolen kom 

fram till, för att på så sätt reda ut om den problematik som uppstår för borgenärerna kan 

undvikas.  

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt i situationen när en gäldenär 

avlider under pågående skuldsanering. Avsikten är dock inte endast att fastställa aktuella 

rättsregler utan framställningen går även ut på att framställa de lege ferenda12– resonemang. I 

den mån det är möjligt kommer lösningar att presenteras, eftersom det i skuldsaneringslagen 

och ärvdabalken saknas en reglering för den nämnda situationen. Syftet innefattar att utreda i 

vilken omfattning borgenärer har rätt till omprövning av ett skuldsaneringsbeslut, eller rätt till 

fullföljande av en betalningsplan ifall gäldenären avlider när ett skuldsaneringsbeslut vunnit 

laga kraft. För att besvara den huvudsakliga frågeställningen (1) fordras att underliggande 

frågor (2 a och b) besvaras.  

Min förhoppning är att en utredning inom området kan vara till nytta för gäldenärer, dödsbon 

och borgenärer som försätts i en likartad situation som beskrivs i 1.1. Framställningen riktar sig 

även till handläggare verksamma inom myndigheter och jurister som hanterar skuldsanerings-

ärenden. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Tionde upplagan, Iusté, Uppsala, 2018, sid. 167 och 217, Sandgren, 

Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Fjärde upplagan, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, sid. 48.  



9 

 

1.4 Metodologiska reflektioner och material 

1.4.1 Metodval 
 

Förevarande framställning är ett rättsvetenskapligt arbete med syfte att utröna gällande rätt, de 

lege lata, samt i det avseende rättsregler saknas framföra synpunkter, de lege feranda.13  

 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod  
 

Det råder delade meningar kring vad rättsdogmatisk metod egentligen betyder och vad en 

framställning med denna metod kan resultera i, vilket bidrar till att det inte är helt enkelt att 

förklara vad den rättsdogmatiska metoden innebär.14 Metoden är känd som den juridiska 

metoden och ses därmed inte helt som en vetenskaplig metod, utan fokuserar istället på analys 

med vetenskapligt syfte.15 Genom rättsdogmatisk metod söker forskaren svar på juridiska 

problem genom att utreda befintliga rättskällor för att fastställa rättsläget, de lege lata.16 I det 

fall frågan är av juridisk natur anser Kleineman att rättsdogmatiken har till syfte att besvara 

”Vad gäller i detta fall?”17, därför är det av vikt att klargöra vad som utgör juridiska källor och 

vilken inbördes rangordning de har för att söka svara på frågan.  

Ett arbete som präglas av rättsdogmatisk metod ämnar till att forskaren forskar inom den 

bestämda ramen, vilken utgörs av rättskällorna som används i enlighet med rättskälleläran, för 

att i sin tur kunna fastställa gällande rätt för att sedan systematisera den.18 Vad är då gällande 

rätt? En forskare som använder sig av rättsdogmatisk metod tillämpar den traditionella juridiska 

rättskälleläran, det vill säga lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin.19 Rättskälleläran har 

dock under senare tid utvidgats och kan därmed innefatta fler rättskällor än de ovan nämnda.20 

Torsten Eckhoff har i sitt inflytelserika arbete kategoriserat och behandlat lagtext, förarbeten, 

prejudikat, myndighetspraxis, juridisk teori (juridisk doktrin) och reella hänsyn 

(konsekvensbaserade värderingar och  ändamålsöverväganden) som rättskällor, vilka erkänts 

som rättskällor inom norsk rättskällelära.21 Emedan svar på framställningens frågeställningar 

                                                           
13 Lehrberg, B (2018), sid. 48. 
14 Peczenik, Aleksander, Juridikens metodproblem: rättskällelära och lagtolkning, Almqvist & Wiksell, 

Stockholm, 1974, sid. 30-40, Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän 

rättslära, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995, sid. 33-39 och Kleineman, Jan: Rättsdogmatisk metod i Juridisk 

metodlära, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk Metodlära, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, sid. 

22. 
15 Kleineman, J (2018), sid. 25.  
16 Lehrberg, B (2018), sid. 203, Sandgren, C (2018), sid. 43.  
17 Kleineman, J (2018), sid. 25. 
18 Sandgren, C (2018), sid. 39-40 och 49. 
19 Lehrberg, B (2018), sid. sid. 31.  
20 Sandgren, C (2018), sid. 40.  
21 Ibid., Se även Eckhoff, Torstein, Rettskildelære, Tanum-Norli, Oslo, 1971. 
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kommer att sökas inte bara i de traditionella juridiska rättskällorna, utan jämväl i juridisk 

doktrin, myndighetsbeslut och ställningstaganden, lämpar sig en utvidgad rättskällelära i 

enlighet med Eckhoffs rättskällelära. Avsteg från Eckhoffs rättskällelära görs emellertid, med 

anledning av att det råder oenighet om reella hänsyn kan tillämpas som rättskälla i den svenska 

rättskälleläran. Eftersom det inte har erkänts som rättskälla på liknande sätt som det har gjorts 

inom den norska rättskälleläran, kommer således reella hänsyn att uteslutas i förevarande 

framställning.22  

Framställningens referensram (kapitel ett till sex) behandlas med den rättdogmatiska metoden 

för att tolka och fastställa gällande rätt, för att sedan systematisera den. Framställningens analys 

(kapitel sju) behandlas tillika med rättsdogmatisk metod med syfte att analysera materialet som 

presenteras i referensramen, för att nå slutsatser och svar på frågeställningarna i 1.2. I den 

rättsdogmatiska metoden inbegrips resonemang de lege ferenda, i den utsträckning 

resonemangen är en utveckling av analysen av den gällande rätten.23 Enligt Göran Lambertz 

och Petter Asp kan konstruktiva synpunkter de lege ferenda, innefatta allt från allmänna 

synpunkter på i vilken riktning viss lagreglering eller regelsystem bör ändras eller utvecklas, 

till konkreta förslag och rekommendationer på lösningar i oreglerade fall.24 Sådan 

argumentation förs i syfte att diskutera om lagstadgande för situationen som beskrivs i 1.1 är 

nödvändigt, eller om bestämmelserna som redogörs för i uppsatsen inom skuldsaneringslagen 

och ärvdabalken samt prejudikatet från NJA 2017 sid. 405 är tillräckligt bra för att lösa 

situationen.  

På områden där lagstöd saknas har rättspraxis stor betydelse trots att det inte är formellt 

bindande. Normalt sett, när Högsta domstolen i sin rättstillämpning har tagit ställning i en fråga 

som saknar lagreglering, är det vanligt att domstolen vid en bedömning i liknande fall följer det 

tidigare avgörandet.25 Det hindrar emellertid inte att en utredning i uppsatsen görs avseende en 

annorlunda lösning av situationen än den Högsta domstolen kom fram till i domslutet i NJA 

2017 sid. 405.  

Prejudikatet i NJA 2017 sid. 405 är tydligt och utgör en framtida vägledning för rätts-

tillämpningen. Med det sagt finner jag inte att utredningen i framställningen endast är beroende 

                                                           
22 Se Sandgren, Cales, Debatt – Är rättsdogmatiken dogmatisk?, sid. 652. 
23 Sandgren, C (2018), sid. 49. 
24 Lambertz, Göran, Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002, sid. 265, Asp, Petter, Rättsvetenskap och 

lagstiftningsarbete, SvJT 2002, sid. 312. 
25 Lehrberg, B (2018), sid. 169, Peczenik, A (1995), sid. 239 och Samuelsson, Joel & Melander, Jan, Tolkning och 

tillämpning, 2., [utök.] uppl., Iustus, Uppsala, 2003, sid. 39. 
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av prejudikatet. Det är instansernas omstridda domskäl och domslut som väckte mitt intresse 

att vidare utreda situationen. En av domarna i Högsta domstolen som var av skiljaktig mening, 

förde argument vilka jag anser är av betydelse för att nå en annan bedömning än Högsta 

domstolens bedömning. Jag kommer således att redogöra för vissa utvalda argument från den 

skiljaktige domaren, vilka jag anser är relevanta för förevarande framställning. Därtill kommer 

en redogörelse för de olika instansernas domskäl och domslut att presenteras, samt vad den 

prejudicerande domen i fallet resulterade i. Således kan de olika instansernas domar ses som en 

del i en rättslig diskussion avseende den här undersökta frågan. Därför finns det skäl att även 

undersöka de argument som inte är prejudicerande.  

 

1.4.3 Lagtolkningsmetod  
 

 

Framställningen kommer att ske utifrån en objektiv och subjektiv lagtolkningsmetod. Den 

objektiva lagtolkningen anses bidra till rättssäkerhet och innebär att tolkning sker utifrån 

lagtextens ordalydelse, det vill säga vad paragrafen ordagrant uttrycker.26 Den subjektiva 

metoden används för att tolka delar av lagregeln som inte går att utläsa ur lagtextens 

ordalydelse.27 Lagen är den viktigaste rättskällan och ska i regel följas, emellertid är den 

objektiva tolkningen inte alltid tillräcklig, vilket innebär att den inte fyller uppgiften att 

tillhandahålla en högsta norm för rättstillämpningen. Det kan gälla fall där lagstiftningen inte 

ger någon ledning, det vill säga i situationer där lagregler saknas. En subjektiv lagtolkning kan 

då tillämpas, eftersom denna lagtolkningsmetod tillåter att svar sökes i lagmotiven för att 

identifiera ändamålet med regeln. I de fall förarbeten inte räcker till kan även ledning i doktrin 

tillämpas, till exempel lagkommentarer för att söka finna svar på lagstiftarens intention med en 

viss lagregel.28 Till skillnad från den objektiva lagtolkningsmetoden kan den subjektiva 

metoden ge vägledning i oreglerade fall, vilket jag anser är en anledning till att en kombination 

av dessa metoder passar förevarande framställning.29   

 

 

 

                                                           
26 Lehrberg, B (2018), sid. 196. 
27 Ibid., sid. 198. 
28 Ibid., sid. 197.  
29 Ibid., sid. 206.  



12 

 

1.4.4 Materialval 

Materialet följer av den metod som valts för framställningen, i detta fall den rättsdogmatiska 

metoden. Det innebär att rättskällor utgör det viktigaste materialet med lagtext, förarbeten, 

prejudikat och doktrin. Som ett komplement till dessa kommer dessutom offentligt tryck och 

myndighetsförfattade texter att användas.   

 

Skuldsaneringsdelen 

Vad gäller skuldsanering kommer stor del av framställningen innefatta:  

▪ Skuldsaneringslag (1994:334), Skuldsaneringslag (2006:548) och Skuldsaneringslag 

(2016:675), 

▪ Förarbeten: prop. 1993/94:123, prop. 2005/6:124, prop. 2015/16:125,  

▪ Utredningar: SOU 1988:55, SOU 1990:74, SOU 2004:81 och SOU 2013:72. 

Även om flera ändringar har skett i skuldsaneringslagen sedan den första lagen trädde i kraft 

utgör insolvensutredningen från 1990 viktigt material för undersökningen, eftersom den är 

genom-arbetad och många ställningstaganden fortfarande är aktuella för de rättsregler som 

utreds närmare i uppsatsen. Framställningen består även av doktrin och lagkommentarer av 

författare inom området såsom Mellqvist, Hellners, Benndorf, Morgell, etc. Framställningen 

kommer dessutom i viss mån innehålla myndighetsföreskrifter från bland annat Kronofogde-

myndigheten och Skatteverket. Dock används det med viss försiktighet med anledning av att 

sådant som kommit i uttryck i myndigheters riktlinjer och myndighetsföreskrifter anses utgöra 

en rättskälla av låg dignitet i rättskällehierarkin.30 Därtill studeras relevant rättspraxis för vilket 

NJA 2017 sid. 405 utgör en viktig kärna för uppsatsens problembakgrund och uppkomst av 

frågeställningar. Rättsfallet presenteras efter skuldsaneringsdelen, eftersom jag vill belysa om 

fallet innan uppsatsens riktning tar sikte på bestämmelserna i ärvdabalken.  

 

Ärvdabalksdelen 

Vad gäller framställningen inom ärvdabalken innefattar denna: 

▪ Ärvdabalken (1958:637),  

▪ Förarbeten: Prop. 1975/76:50, prop. 1980/81:48,  

▪ Utredningar: SOU 1932:16, SOU 1973:22, SOU 1998:110. 

Utöver ovanstående material, kommer jag även använda mig av doktrin och lagkommentarer 

av författare inom successionsrättens område, såsom Walin, Lind, Sandeen, Eriksson, m.fl.. 

                                                           
30 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap, 4., [omarb.] uppl., Iustus, 

Uppsala, 2015, sid. 219. 

https://lagen.nu/prop/2015/16:125#kommentar-0000:1550406993981180420595417/P9
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1.5 Avgränsning  
 

Skuldsaneringsdelen 

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att utreda rättsläget avseende omprövningsgrunderna av 

skuldsanering för privatpersoner och utesluter därmed en utredning av skuldsanering för 

näringsidkare enligt Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare. Eventuella slutsatser kan 

emellertid komma att tillämpas för företagsskuldsanering, eftersom reglerna är lika dem i 

skuldsaneringslagen (2016:675).  

Framställningen kommer särskilt att koncentreras till det fall en gäldenär avlider och ett 

skuldsaneringsbeslut med en betalningsplan föreligger. Vad gäller skuldsanering ligger 

uppsatsens fokus på bakgrunden till lagens tillkomst, omprövningsreglerna och betalnings-

planen. För att skapa förståelse för vad ett skuldsaneringsbeslut har för innebörd och rätts-

verkningar redogörs även för skuldsaneringens syfte. Detta för att se om frågeställningarna kan 

komma att besvaras genom att se till ändamålet med lagen.   

 

Ärvdabalksdelen 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer utredning av ärvdabalkens regler ske 

avseende reglerna om dödsbo. Redogörelsen kommer innefatta avvecklingen av ett dödsbo, hur 

den dödes skulder ska skötas, samt beskrivning av boutredning, bouppteckning och avveckling 

sker. Samtliga delar kommer inte redogöras för djupgående utan endast beröras för att få en 

förståelse för hur ett dödsbo fungerar. Jag kommer inte att redogöra för hur situationen i 

problembakgrunden påverkas ifall gäldenären upprättat ett testamente. Det innebär att 

uppsatsen inte kommer att innefatta någon undersökning av hur ett dödsbo avvecklas och kvar-

låtenskap fördelas efter en gäldenär när denne upprättat ett testamente.   

 

Avseende hela uppsatsen  

Jag kommer inte utreda hur utländsk rätt ser ut inom berörda rättsområden. De delar i 

skuldsaneringslagen och ärvdabalkens bestämmelser som inte har relevans för framställningens 

frågeställningar kommer inte att beröras mer än vad som behövs för att besvara fråge-

ställningarna.  
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1.6 Disposition  

För att söka upprätthålla en pedagogisk uppställning och en röd tråd är framställningen 

uppdelad i fem ”delar”. Första delen utgör uppsatsens bakgrund. Andra delen består av en 

utredning av skuldsaneringsinstitutet. Tredje delen består av en ingående redogörelse för NJA 

2017 sid. 405. Fjärde delen består av en utredning av ärvdabalkens bestämmelser och femte 

delen består av en analys och slutsatser.  

Kapitel två inleds med en historisk tillbakablick och redogörelse för varför skuldsanerings-

institutet kom till och syftet med det. I kapitlet redogörs även för vissa avtalsrättsliga principer. 

Därtill redogörs även för vilka principer och värdegrunder som är viktiga inom skuldsanering. 

På detta sätt får läsaren en genomgripande förståelse för bakgrunden till skuldsaneringslagens 

ändamål. I tredje kapitlet görs en utredning av den i skuldsaneringsbeslutet fastställda 

betalningsplanen, vad den innebär och vilket syfte den har, vilka rättsverkningar en fullföljd 

plan får samt vilka rättsverkningar som träder in i det fall fullgörande av planen sker eller inte 

sker. I kapitel fyra redogörs för innebörden av och grunderna för omprövning av ett 

skuldsaneringsbeslut, samt vilka rättsverkningar en omprövning får. I kapitel fem redogörs för 

rättsfallet NJA 2017 sid. 405. Sakomständigheterna presenteras i bakgrunden, för att därefter 

beskriva instansernas domskäl och domslut. Därtill redogörs för den skiljaktige domarens 

bedömning. I kapitel sex redogörs för en historisk överblick till arvsrätten och uppkomsten av 

ärvdabalken, samt successionsrättsliga principer. För förståelsen av vilka skyldigheter ett 

dödsbo har enligt gällande rätt redogörs för ärvdabalkens bestämmelser avseende dödsboets 

avveckling och skulder. Framställningen avslutas med en analys och slutsatser i kapitel sju, 

där problemformuleringarna besvaras med stöd av kapitel ett till sex.  
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2 Skuldsaneringsinstitutet 

2.1 Inledning 
 

Skuldsaneringsinstitutet syftar till att ge djupt skuldsatta människor en chans till ekonomisk 

rehabilitering. Syftet ska dock vägas mot borgenärernas intresse att i så stor utsträckning som 

möjligt få betalt för sina fordringar. Lagen och tillämpningen av den åskådliggör att dessa två 

principer alltid vägs mot varandra och det kan vara bra att ha denna balansavvägning i åtanke 

när läsaren tar del av materialet som presenteras nedan.  

 

2.2 Historisk överblick och bakgrund till skuldsaneringslagens tillkomst 
 

Under 1980-talet avreglerades den svenska kreditmarknaden och kreditinstituten31 förde 

intensiva marknadsföringsåtgärder avseende förmånlig belåning, vilket bidrog till att det under 

den senare delen av 1980-talet skedde en markant utlåningsexpansion.32 Enligt Riksbanken 

hade flertalet svenska hushåll mellan 1985–1988 fördubblat sin nettoupplåning hos banker, 

bostadsinstitut och finansbolag.33 Hushållens totala nettoupplåning var cirka 600 miljarder 

kronor under 1990-talet.34 Antalet enskilda mål hos Kronofogdemyndigheten avseende fysiska 

personers oförmåga att betala sina skulder ökade kraftigt och många av dessa personer blev 

föremål för utmätning i fem eller flera ärenden samtidigt. I slutet på 1980-talet var problemen 

med de svenska hushållens ökade skuldbörda som störst.35 Regeringen fann till slut situationen 

avseende hushållens skuldbörda ohållbar och ansåg att det var dags för en reformändring. Det 

skulle ske genom införandet av ett skuldsaneringsinstitut för att minska problemen och lidandet 

som överskuldsättning bidrog till.36  

Personer som är överskuldsatta kan många gånger tvingas leva under ansträngda förhållanden. 

Långvarig överskuldsättning kan därtill ha en destruktiv effekt för individen. Sådan effekt kan 

vara att den överskuldsatte slutar att arbeta, trots att hen är arbetsförmögen. Bland många av 

dem som är överskuldsatta är även fysisk och psykisk ohälsa påtaglig, och samband mellan 

överskuldsättning och självmordsbeteende har påvisats. Överskuldsättning innebär inte bara en 

påfrestning för gäldenären och dennes familj, utan har även en negativ verkan på borgenärs-

                                                           
31 En term för företag som lånar ut pengar, till exempel banker och kreditmarknadsföretag, se National-

encyklopedin.  
32 SOU 1988:55 sid. 22, SOU 1990:74 sid. 17, SOU 2004:81 sid. 55 och Hellners, T, & Mellqvist, M (2011), sid. 

17. 
33 SOU 1990:74 sid. 184.  
34 Ibid., sid. 17. 
35 Ibid., sid. 20, SOU 2004:81 sid. 55 och Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 17. 
36 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid.16.  
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kollektivet, näringslivet och samhället i övrigt. Undersökningar37 visar att överskuldsättning 

orsakar samhället stora summor varje år i form av finansiella kostnader, förlorade produktions-

värden och andra välfärdskostnader. Dessutom påverkas näringslivet ekonomiskt, eftersom 

överskuldsatta personer blir ekonomiskt begränsade att handla olika varor och tjänster.38  

Mot bakgrund av det ovan redogjorda blev det viktigt att överskuldsatta personer skulle ha goda 

möjligheter att ta sig ur skuldfällan för att bli fri från sina skulder, vilket skulle möjliggöras 

genom ett inrättande av en skuldsaneringslag i det svenska rättssystemet.39 Regler om ackord 

och konkurs ansågs inte tillräckliga för överskuldsatta gäldenärers möjlighet att ta sig ur sin 

skuldbörda. Reglerna beaktade dessutom inte de samhällsekonomiska konsekvenserna som 

överskuldsättning bidrog till. Borgenärer påverkades negativt eftersom de många gånger fick 

stå för onödiga kostnader på grund av resultatlösa indrivningsförsök. Även indrivnings-

myndigheternas resurser togs i anspråk utan motsvarande nytta för borgenärerna. Andra 

samhällskonsekvenser var att kostnaderna för socialbidrag ökade. Gäldenären blev också i 

många fall benägen att skaffa sig inkomster som denne inte deklarerade, vilket bidrog till förlust 

för staten genom skattebortfall. På begäran av Riksdagen sattes en utredning avseende skuld-

sanering igång i vilken frågan om ekonomisk rehabilitering för gäldenärer lyftes fram.40 

 

1994 års skuldsaneringslag (1994:334)  

1988 tillsatte Riksdagen ett utskott för vidare utredning i frågan och samma år tillkom 

Insolvensutredningen. Slutsatsen av utredningen blev att problemen med överskuldsättning 

endast kunde lösas genom införande av en ny lag, i vilken det skulle göras möjligt för 

överskuldsatta fysiska personer att i beaktansvärda fall få en lättnad av sin skuldbörda.41 Den i 

prop. 1993/94:123, ”Skuldsaneringslag”, föreslagna skuldsaneringslag som lades fram inne-

fattade tre steg varav de två första var frivilliga och det tredje en tvingande åtgärd. Konsument-

verket var den myndighet som tillhandahöll första steget, steg två hanterades av Kronofogde-

myndigheten och den sista, tvingande skuldsaneringen, lades på de allmänna domstolarna med 

tingsrätt som första instans. Riskdagen antog förslaget och lagen trädde i kraft den 1 juli 1994.42 

                                                           
37 Undersökningar av ”Samhällets påverkan av överskuldsättning” har gjorts av Riksrevisionen, Konsumentverket 

och Kronofogdemyndigheten, Se prop. 2015/16:125 sid. 46. 
38 Prop. 2015/16:125 sid. 46-47, Mellqvist, Mikael, Handbok till skuldsaneringslagen, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2007, sid. 22-23.  
39 Prop. 2015/16:125 sid. 46-47. 
40 SOU 1990:74 sid.17-18, SOU 2004:81 sid. 55 och Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 17. 
41 SOU 1990:74 sid. 18. 
42 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 15-16, Se även Mellqvist, 20 år med skuldsanering, Ny Juridik 2014, 

sid. 32. 
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2006 års skuldsaneringslag (2006:548)  

I början av 2000-talet genomfördes ett antal utredningar om 1994 års skuldsaneringslag. Flera 

problem med lagen konstaterades i prop. 2004/05:124 ”Ett enklare och snabbare 

skuldsaneringsförfarande”, bland annat att första steget enligt lagen var alltför formaliserat. 

2006-års utredning bidrog till att avskaffa trestegs-modellen och förslag lades fram att 

Kronofogdemyndigheten skulle ha möjlighet att fatta beslut om skuldsanering även om en eller 

flera borgenärer motsatte sig beslutet. Det skulle införas möjlighet att överklaga ett 

skuldsaneringsbeslut av Kronofogdemyndigheten till allmän domstol. Lagen trädde i kraft den 

1 januari 2007.43  

 

2016 års skuldsaneringslag (2016:675)  

Bakom 2016 års skuldsaneringslag låg två betänkanden, SOU 2013:72 ”Förslag med syfte att 

skuldsaneringen skulle vara tillgänglig för fler gäldenärer” och SOU 2013:78 ”Förslag om en 

samlad strategi mot överskuldsättning”. Betänkandena bidrog till att prop. 2015/16:125 bland 

annat bestod av dessa nya förslag till ytterligare förenklingar för dem som var i behov av 

skuldsanering. Den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft den 1 november 2016 och 

kompletteras av skuldsaneringsförordningen (2016:689).44   

 

2.3 Allmänna avtalsrättsliga principer  

 

Pacta sunt servanda  

Den inom avtalsrätten allmänna rättsgrundsatsen pacta sunt servanda innebär att löften ska 

hållas. Principen är central inom avtalsrätten och är nödvändig för att människor ska våga lita 

på varandra, för tilliten i samhället.45 Håller en part inte ett avtalslöfte begår hen kontraktsbrott 

vilket medför påföljder.46 Huvudregeln är att motparten ska försättas i samma situation som om 

avtalslöftet uppfyllts. I det fall en avtalspart inte upprätthåller sin del av avtalet finns olika 

påföljder som den lidande parten kan åberopa för att uppnå det positiva kontraktsintresset. 

Dessa påföljder tillämpas som surrogat istället för uppfyllande av avtalet. I lag (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgas inget om 

avtalsbrott eller vilka påföljder som kan tillämpas, vilket kan utgöra ett bekymmer i realiteten. 

Istället får det tillämpas påföljder som stadgats i speciallagar eller allmänna avtalsrättsliga 

                                                           
43 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 15-16. 
44 Ibid., sid. 16. 
45 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Liber, Stockholm, 2018, sid. 89. 
46 Ibid., sid. 116.   
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principer. I det fall en avtalspart till exempel råkar ut för ett avtalsbrott kan denne hålla fast vid 

avtalet och kräva att motparten fullgör åtagandet enligt avtalet.47 

 

Borgenärs- och gäldenärsrelationen  

I ett fordringsförhållande är det per definition gäldenären som ska prestera avseende full-

görandet av betalning för fordringen. I fordringsförhållandet råder normalt sett inga större 

svårigheter att fastställa vem som är gäldenär, eftersom det vanligtvis noggrant brukar anges 

vem som är förpliktad till något. Att den angivna parten ska prestera kan även ses som ett 

utflöde av rättsgrundsatsen pacta sunt servanda.48   

 

Tvångsförlikning 

Vi lever i ett samhälle som bygger på att alla gör rätt för sig, att vi betalar våra skulder och att 

vi gör det i tid. Vi lever också i ett samhälle som ska värna om att hjälpa dem som inte kan det. 

I det fall en person inte klarar av att betala sina skulder kan ett ackordsförfarande eller ett 

skuldsaneringsförfarande vara en möjlighet. Ackord kan ses som en kollektiv förlikning av 

avtal, vilket innebär att gäldenären gör upp med alla sina borgenärer om en procentuell 

nedsättning av fordringarna. Ett sådant förfarande kan de inblandade parterna frivilligt komma 

överens om. Vad gäller skuldsanering ses förfarandet snarare som en tvångsmässig kollektiv 

förlikning av nedsättning av fordringar.49 Ett beslut av sådant slag utgör myndighetsutövning 

och är således inte en frivillig överenskommelse mellan gäldenären och borgenärerna.50  

 

2.4 Skuldsaneringsförfarandet 
 

Parter i ett skuldsaneringsärende och krav för att få en skuldsanering   

Ett ärende om skuldsanering involverar den sökande gäldenären, handläggande och beslutande 

myndighet, Kronofogdemyndigheten, samt berörda borgenärer. Vidare kan domstol komma att 

involveras om beslut i ärende överklagas.51 En skuldsanering får beviljas en fysisk person som 

är på obestånd och skuldbördan anses vara så pass betungade att gäldenären inte kan antas ha 

förmåga att betala skulderna inom överskådlig tid, så kallad kvalificerad insolvens, enligt 5 och 

7 §§ skuldsaneringslagen. Vid beviljande av skuldsanering gör Kronofogdemyndigheten en 

                                                           
47 Ramberg, C (2018), sid. 116-118.  
48 Mellqvist, M & Persson, I (2015), sid. 52.  
49 Mellqvist, M & Persson, I (2015), sid. 27.  
50 SOU 1990:74 sid. 13. 
51 Se 4, 11 och 12 §§ skuldsaneringslagen (2016:675), Prop. 2005/06:124 sid. 100.  
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skälighetsbedömning med hänsyn till gäldenärens ekonomiska och personliga situation, enligt 

4 § skuldsaneringslagen.52   

 

Innebörden av en skuldsanering  

I 47 § skuldsaneringslagen redogörs för vilken rättslig verkan ett skuldsaneringsbeslut får. Det 

stadgas att ett sådant beslut således inte innebär att fordringsförhållandet53 mellan borgenärerna 

och gäldenären upphör, utan rättsverkningen är att gäldenären erhåller partiell eller total 

befrielse från ansvaret för betalning av sina skulder.54 Konsekvensen blir att borgenärerna inte 

längre kan utkräva eller utsöka sina fordringar med hjälp av Kronofogdemyndigheten, det vill 

säga någon indrivningsprocess gentemot gäldenären kan inte föras.55 En reglering avseende 

betalningsansvaret för gäldenärens samtliga skulder medför att gäldenären i enlighet med en 

betalningsplan åläggs att betala av de skulder som omfattas av beslutet. Ett skuldsaneringsbeslut 

har emellertid inte endast civilrättsliga verkningar, utan i 18 § skuldsaneringslagen stadgas att 

ett beslut om skuldsanering får verkställas utan hinder av att det vunnit laga kraft.56  

I SOU 1990:74 sid. 13 uttrycks att om gäldenären fullgör avbetalningsplanen föreligger ingen 

restskuld kvar som tynger gäldenären. Uttalandet stämmer inte, eftersom det i skuldsanerings-

lagen57 stadgas att det endast är betalningsansvaret som regleras i en skuldsanering. Den 

restskuld som beskrivs i betänkandet aktualiseras istället när ett konkursförande föreligger och 

innebär att de skulder som inte har betalts i konkursen ännu är gällande mot gäldenären, enligt 

restskuldsprincipen.58 Vid en skuldsanering är beslutet dock definitivt och innebär att 

betalningsförpliktelsen för fordringsförhållandet helt eller delvis upphör.59  

 

Skuldsaneringsförfarandet 

I 1 § skuldsaneringslagen stadgas att en skuldsanering innebär att gäldenären helt eller delvis 

befrias från betalningsansvaret av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.60 Genom 

                                                           
52 Rosén, Johan, Allmänna villkor för skuldsanering, sid. 147, 151 och 153. 
53 Med fordringsförhållandet avses totalt sett innebörden och innehållet av rättsförhållandet mellan borgenär och 

gäldenär. Betalningsanspråket som borgenären har på gäldenären är ofta den övervägande delen av fordrings-

förhållandet. Se även Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. sid. 53. 
54 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 20, Mellqvist, M (2007), sid. 142.  
55 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 20. 
56 Prop. 1993/94:123 sid. 107, SOU 1990:74 sid. 13 och Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 43-44.  
57 Se 1 och 47 §§ skuldsaneringslagen (2016:675). 
58 Ds 2007:6 – Internationell insolvens: en diskussionspromemoria, Justitiedepartementet, Stockholm, 2007, Se 

även Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 18 och 48 och Welamson, Lars & Mellqvist, Mikael, Konkurs och 

annan insolvensrätt, 11., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, sid. 19.  
59 Se Grundläggande principer och värderingar för skuldsaneringsinstitutet, 2.7. 
60 Prop. 1996/97:1 sid. 12, SOU 1990:74 sid. 13. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/810085/1
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fastställande av Kronofogdemyndigheten gör skuldsaneringslagen det möjligt för över-

skuldsatta fysiska personer att, under vissa förutsättningar, få till stånd en befrielse av 

betalningsansvaret för skuldbördan. Beslutet berör endast gäldenärens betalningsansvar och 

inte ett eventuellt betalningsansvar för tredje man vid sidan av gäldenären, till exempel en 

borgensman.61 Borgenärer som inte bevakar sin rätt i förfarandet drabbas av att deras rätt att få 

betalt för sina fordringar helt och hållet upphör. Borgenärer som deltar i förfarandet har i princip 

endast rätt att få betalt för fordringarna till den del som gäldenären är skyldig att betala i enlighet 

med, den i skuldsaneringsbeslutet, fastställda betalningsplanen.62 I NJA 1999 sid. 248 

fastställde Högsta domstolen att dessa rättsverkningar träder in först när ett skuldsanerings-

beslut vunnit laga kraft.63  

Ett skuldsaneringsförfarande syftar inte till att borgenärerna genom ianspråktagande av 

gäldenärens samlade tillgångar vid ett visst tillfälle söker driva in sina fordringar i konkurrens 

med varandra, som vid en konkurs. En gäldenär som får en skuldsanering beviljad saknar oftast 

utmätningsbara tillgångar. Förfarandet handlar istället om att gäldenären med hjälp av 

myndighetsutövning ska kunna erbjuda sina borgenärer en realistisk lösning av sina betalnings-

problem. Skuldsaneringsmodellen är främst byggd på att borgenärerna får betalt genom 

gäldenärens framtida inkomster och tillgångar under en period.64 Det är betalnings-modellen 

som bildar underlaget för ordningen med skuldsaneringen. Genom ett skuldsanerings-

förfarande ska borgenärerna hamna i det läget att de åtminstone får lika mycket, möjligen med 

viss fördröjning, som de annars skulle erhållit vid ett konkursförfarande.65  

 

2.5 Grundläggande principer och värderingar för skuldsaneringsinstitutet  
 

För att skuldsaneringsinstitutet ska tjäna sina syften finns enligt lagstiftaren tre grundläggande 

principer och värderingar bakom ett fungerande skuldsaneringssystem:66  

▪ Den första principen är att skuldsaneringsinstitutet ska verka generellt, det vill säga, i 

så stor utsträckning som möjligt bör gäldenärens alla skulder omfattas av skuld-

                                                           
61 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 9. 
62 Prop. 1993/94:123 sid. 2-3, Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 19-20. 
63 NJA 1999 sid. 248, Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 21. 
64 Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 239, Se även Betalningsplanens betydelse, 3.  
65 SOU 1990:74 sid. 214. 
66 Prop. 1993/94:123 sid. 76, SOU 2004:81 sid. 57.  
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saneringen. Det bidrar till en helhetssyn och medför en totaltregelring av den 

överskuldsatta gäldenärens ekonomiska situation. 67 

▪ Den andra principen är att fordringarna som omfattas av skuldsaneringsbeslutet ska 

behandlas lika, den så kallade likabehandlingsprincipen.68  

▪ Den tredje principen är att ett skuldsaneringsbeslut ska vara definitivt, det vill säga inte 

möjlig att riva upp. Det innebär att beslutet i efterhand inte ska kunna ändras hur som 

helst.69 Det finns dock under vissa omständigheter skäl till att göra avsteg från 

principen.70 

Den allmänna betalningsmoralen 

I förarbetena finns tillika andra aspekter som lagstiftaren anser utgör viktiga värderingar för 

utformningen av skuldsaneringsinstitutet och som är nödvändiga för ett fungerande system. 

Systemet ska bland annat vara utformat så att det inte skadar den allmänna betalningsmoralen, 

det vill säga allmänhetens vilja att betala tillbaka hela sin skuld.71 Begreppet kan till viss del 

synas vara oklart och ”innehållslöst”, eftersom det i grunden ligger värderingar att gäldenären 

ska betala tillbaka hela sin skuld, samtidigt som skuldsaneringsinstitutet (och konkursinstitutet) 

åskådliggör att gäldenären inte alltid behöver uppfylla förpliktelsen att betala tillbaka sin skuld 

helt.  

 

2.6 Syftet med en skuldsanering  

Lagstiftaren hade flera mål med en tillkomst och lagreglering av skuldsanering i det svenska 

rättssystemet:72 
 

▪ Rehabiliterande syftet  

I förarbetena till 1994 års skuldsaneringslag görs det gällande att huvudsyftet med 

lagens tillkomst var att ge överskuldsatta gäldenärer en möjlighet till ekonomisk 

rehabilitering.73 Rehabiliteringen ansågs vara en förutsättning för gäldenären att i 

framtiden ha en chans att lösa sina ekonomiska problem, vilket skulle ge skuldsanerade 

personer möjlighet till ett bättre och mer samhällsnyttigt liv.74 Samhällsnyttan skulle 

                                                           
67 Prop. 1993/94:123 sid. 76. 
68 Prop. 1993/94:123 sid. 76. 
69 Prop. 1993/94:123 sid. 78, SOU 1990:74, sid. 16, Se 47 § skuldsaneringslagen (2016:675) och Benndorf, F & 

Morgell, N-B (2017), sid. 155. 
70 Se Innebörden av omprövning, 4.2. 
71 Prop. 1993/94:123 sid. 41 och 77, Prop. 2015/16:125 sid. 47 och Mellqvist, M (2007), sid. 57.  
72 Prop. 1993/94:123 sid. 73. 
73 Prop. 1993/94:123 sid. 73, Prop. 2015/16:125 sid. 47. 
74 Ibid. 
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uppstå genom att gäldenären med hjälp av en skuldsanering skulle få en positivare 

inställning till att göra rätt för sig både under saneringen samt i framtiden.75  

 

▪ Preventivt syfte  

Ett annat syfte var att lagen skulle verka preventivt så att människor inte skulle dra på 

sig övermäktiga skuldbördor. Det skulle uppnås genom att det inte skulle bli lika enkelt 

för en del människor att erhålla krediter.76 Det anges dock inte, varken i förarbetena, 

betänkandet eller i doktrin, på vilket sätt eller varför det skulle bli svårare för vissa 

människor att erhålla krediter. Fråga uppstår således hur kreditbelåning hänger samman 

med det preventiva syftet som inrättandet av skuldsaneringslagen skulle medföra? 

Syftar lagstiftaren på att det skulle bli svårare att erhålla krediter för överskuldsatta 

gäldenärer som får en skuldsanering beviljad? Eller skulle det generellt sett bli svårare 

för människor att erhålla krediter genom inrättandet av en skuldsaneringslag? Denna 

fråga får följaktligen lämnas obesvarad på grund av brist på information. Sådan brist på 

information i förarbetena och betänkandet torde tyda på att lagstiftaren arbetat ”slarvigt” 

med att inte motivera eller förklara hur kreditbelåning hänger samman med det 

preventiva syftet. Liknande svaghet i arbetet bakom lagstiftningen syns även i det 

felaktiga uttalandet om restskuldsprincipen77.  

 

▪ Borgenärsgynnande syfte  

Ytterligare ett mål som lagstiftaren ville uppnå genom skuldsaneringslagens tillkomst 

var att gynna borgenärskollektivet som helhet. Samtidigt som gäldenärens ekonomiska 

rehabilitering stod i fokus för lagens tillkomst var borgenärskollektivet en viktig grupp 

att ta hänsyn till. Skuldsaneringsinstitutet skulle utformas så att borgenärerna skulle gå 

med ”vinst” genom att gäldenären skulle betala åtminstone någon del av sina skulder. 

Borgenärerna skulle således tillförsäkras ett slags utbyte, ett belopp motsvarande vad 

gäldenären skulle betalat om denne istället för en skuldsanering hade försatts i 

konkurs.78 I förarbetena görs det gällande att gäldenärens ekonomiska rehabiliterings-

syfte måste balanseras mot borgenärernas intresse att få betalt för fordringarna i så stor 

utsträckning som möjligt, eftersom även detta är ett samhällsintresse i längden.79 

 

                                                           
75 Prop. 1993/94:123 sid. 77 och 116, SOU 2004:81 sid. 56 och Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 85. 
76 Prop. 1993/94:123 sid. 73, SOU 2004:81 sid. 56. 
77 Se Skuldsaneringsförfarandet (Innebörden av en skuldsanering), 2.4. 
78 Prop. 1993/94:123 sid. 96 f, Prop. 2004:81 sid. 56 och 73 och Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 20.  
79 Prop. 1993/94:123 sid. 73 och 96. 
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2.7 Sammanfattning 
 

 

Skuldsaneringslagen har sedan lagens tillkomst ändrats under årens gång i flera hänseenden. 

Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna upphör inte, utan skuldsanering 

innebär att betalningsansvaret regleras genom en tvångsförlikning mellan parterna. Eftersom 

borgenärerna går miste om rätten till ett utmätningsförfarande ska de genom tvångsförlikningen 

erhålla betalning för fordringarna, i så stor utsträckning som möjligt, genom avbetalningar 

enligt en fastställd betalningsplan. För att skuldsaneringsinstitutet ska kunna tjäna sitt syfte 

måste gäldenärs- och borgenärsintresset alltid vägas mot varandra. Skuldsaneringens 

rehabiliterande syfte måste vägas mot borgenärskollektivets intresse att få betalt för 

fordringarna. Borgenärerna ska således inte behöva förlora på att gäldenären får en 

skuldsanering beviljad. En för skuldsaneringssystemet viktig värdering är att institutet inte ska 

vara utformat på ett sätt som kan skada den allmänna betalningsmoralen i samhället.  
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3 Betalningsplanens betydelse 
 

3.1 Inledning 
 

 

Problemet som beskrivs i 1.1 består bland annat i att betalningsplanen avser gäldenärens 

avbetalningar för en tid framåt. Varje borgenär, som deltar i förfarandet, har fått sina fordringar 

fastställda i och med skuldsaneringsbeslutet och räknar således med att få betalt enligt planen. 

Avlider gäldenären under denna tid uppstår intressekonflikt mellan den avlidnes 

skuldsaneringsborgenärer och dödsboet.   

 

3.2 Betalningsplanens innebörd 
 

 

Gäldenärens betalningar enligt inledandebeslutet  

Redan i inledandebeslutet om skuldsanering bestämmas vilket belopp gäldenären ska betala, 

enligt 18 § skuldsaneringslagen. I det fall gäldenärens betalningsförmåga är så dålig att 

gäldenären helt saknar betalningsförmåga fattas ett nollbeslut, vilket innebär att gäldenären inte 

är skyldig att betala något belopp alls.80 Det är Kronofogdemyndigheten som intermistiskt 

beslutar om hur mycket gäldenären ska betala.81 Gäldenärens betalningsskyldighet bestäms 

således i samband med inledandebeslutet och gäller fram till dess att beslut om skuldsanering 

slutligt avgörs eller något annat bestäms.82 Det innebär att vad som bestäms i inledandebeslutet 

kan ändras under handläggningsprocessen på begäran av någon av parterna eller på 

Kronofogdemyndighetens eget initiativ.83 Gäldenären undkommer dock inte skyldigheten att 

påbörja avbetalning redan vid inledandebeslutet, utan förpliktas att påbörja sina avbetalningar 

omedelbart trots att det som bestämts skuldsaneringsbeslutet inte har vunnit lagakraft.84 

Gäldenären har enligt 34 § 3 st. skuldsaneringslagen rätt till avräkning för redan gjorda 

betalningar mellan inledandebeslutet och det lagakraftvunna beslutet. Avräkningen räknas ut 

genom att från betalningsplanen räkna bort de avbetalningar som skett under inledandebeslutet 

fram till att beslutet vunnit lagakraft. Bedömning huruvida avräkning ska ske, görs utifrån 

gäldenärens agerande under tidsfristen mellan de två besluten. I bedömningen beaktas om 

gäldenären skött sina avbetalningar från inledandebeslutet fram till det slutgiltiga beslutet.85  

                                                           
80 Skuldsanering kan beviljas även i det fall gäldenären helt saknar betalningsförmåga, vilket ses som en 

skuldsanering utan betalningsplan enligt Högsta domstolen, se NJA 1997 sid. 341 och NJA 1997 sid. 750.  
81 Prop. 2015/16:125 sid. 92 och 222, Skatteverket – Rättslig vägledning, Vad innebär skuldsanering?.  
82 Prop. 2015/16:125 sid. 213, Mellqvist, M (2007), sid. 71. 
83 Mellqvist, M (2007), sid. 153, Benndorf, F & Morgell, N-B, (2017), sid. 71.  
84 Prop. 2015/16:125 sid. 214 och 219.  
85 Ibid., sid. 93-95. 
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Gäldenärens betalningar enligt skuldsaneringsbeslutet  

Innehållet i skuldsaneringsbeslutet bestäms i enlighet med 29 § skuldsaneringslagen och en 

fundamental del i beslutet är gäldenärens betalningsplan. Beslutet ska innehålla information om 

när och hur kvarstående belopp av varje borgenärsfordran ska betalas i enlighet med betalnings-

planen, enligt 29 § 2 p. a-c skuldsaneringslagen.86 I praktiken upprättas betalningsplanen när 

det bestämts vilka skulder som skuldsaneringen ska omfattas av.87 I 38 § skuldsaneringslagen 

finns bestämmelser om när och hur gäldenärens betalningar ska ske i enlighet med planen. 

Gäldenären ska betala en gång i månaden med undantag för juni och december. De betalnings-

fria månaderna finns för att planen ska vara flexibel och human. Månaderna utgör såldes en 

”ventil” under betalningsperioden för att på så sätt underlätta gäldenärens ansträngda situation. 

Dessutom kan en gäldenär som hamnat efter med en månadsbetalning få chans till att komma 

ifatt med sin missade betalning.88  

 

Kontrollmyndighet 

Kronofogdemyndigheten fungerar som en betalningsförmedling i skuldsaneringsärenden och 

enligt huvudregeln ska betalningarna ske till myndigheten och inte till borgenärerna direkt.89 

Därtill fungerar myndigheten numera även som ett kontrollorgan i skuldsaneringsärenden, 

vilket innefattar regelbundna kontroller att gäldenären följer det som har bestämts avseende 

betalning. Det gäller både betalning i inledandebeslutet och betalningsplanen.90 I det fall 

gäldenären avviker från betalningsplanen ska myndigheten underrätta både gäldenären och 

borgenärerna.91 Kronofogdemyndighetens uppgift att verka som ett kontrollorgan kom till 

genom 2016 års skuldsaneringslag och är en väsentlig förändring jämfört med de tidigare 

skuldsaneringslagarna från 1993 och 2006, då det inte fanns någon offentlig kontroll av 

gäldenärens avbetalningar. Tidigare var det varje inblandad borgenärs eget ansvar att bevaka 

sina fordringar i ett skuldsaneringsärende.92 I det fall gäldenären är i dröjsmål med betalning av 

ett inte obetydligt belopp och dröjsmålet överskrider två veckor ska myndigheten underrätta 

gäldenären om avvikelsen.93 Har beslut om skuldsanering fattats föreligger skyldighet för 

myndigheten att meddela borgenärerna om gäldenärens avvikelse från betalningsplanen.94 

                                                           
86 Mellqvist, M, (2007), sid. 153. 
87 Ibid., Rosén, Allmänna villkor för skuldsanering, sid. 147. 
88 Prop. 2015/16:125 sid. 87 och 280.  
89 Prop. 2015/16:125 sid. 214, Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 132-133.  
90 Prop. 2015/16:125 sid. 225-226, 14 § skuldsaneringsförordningen (2016:689). 
91 Prop. 2015/16:125 sid. 225-226, 15 § skuldsaneringsförordningen (2016:689). 
92 Prop. 1993/94:123 sid. 2-3, Mellqvist, M (2007), sid. 156. 
93 Se 15 § 1 st. skuldsaneringsförordningen (2016:689). 
94 Se 15 § 2 st. skuldsaneringsförordningen (2016:689). 
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3.3 Betalningsplanens längd 
 

Betalningsplanens längd har betydelse för den allmänna betalningsmoralen och det är därför 

viktigt att planen inte är alltför kort. Den måste alltså utformas på ett sätt så att fortsatt högt 

förtroende för skuldsaneringsinstitutet upprätthålls bland allmänheten.95 Betalningsplanen har 

även betydelse för borgenärernas intresse att i så stor uträckning som möjligt få betalt för sina 

fordringar. Betalningsplanens längd avgör i praktiken hur mycket borgenärerna kommer att få 

betalt av gäldenären i skuldsaneringsförfarandet.  

Det ska även tas hänsyn till gäldenärens överskuldsättning, eftersom gäldenären oftast har varit 

överskuldsatt under flera års tid innan hen möjligen ens ansöker om skuldsanering. Den tid 

gäldenären ska leva under knappa ekonomiska förhållanden kan ses som längre än själva 

längden för betalningsplanen, som fastställs genom skuldsaneringen, vilket bidrar till en svår 

situation för gäldenären. Med tanke på det rehabiliterande syftet för gäldenären är det av vikt 

att betalningsplanen inte blir alltför betungande. Ändamålet med betalningsplanen är att 

gäldenären ska ha en realistisk chans att lyckas fullfölja den utan alltför betungande verkan, 

följaktligen har en femårig plan blivit huvudregeln.96 

Enligt 34 § skuldsaneringslagen är huvudregeln för betalningsplanen att gäldenären ska leva på 

existensminimum under en femårig period, om det inte föreligger beaktansvärda skäl till att 

bestämma en kortare period.97 Gäldenären har enligt 33 § skuldsaneringslagen rätt att behålla 

ett bestämt belopp för egen del, existensminimum, och det belopp av gäldenärens löpande 

inkomster som överstiger detta existensminimum ska fördelas mellan borgenärerna.98 

I det fall ändring av ett beslut om skuldsanering sker kan betalningsplanen förlängas till som 

längst sju år, enligt 51 § skuldsaneringslagen. En förlängning av planen kan ske i samband med 

en ändring enligt 48 eller 49 §§ skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten har möjlighet 

att förlänga den ursprungliga betalningsplanens längd som bestämts i enlighet med 29 § 2 p. 

och 34 § skuldsaneringslagen. Det brukar dock, på grund av den tid som gått mellan 

inledandebeslutet och det lagakraftvunna beslutet, normalt avräknas från betalningsplanens 

längd enligt 34 § skuldsaneringslagen och således bli en kortare löptid än sju år.99 

 

 

                                                           
95 Prop. 2015/16:125 sid. 87. 
96 SOU 2013:72 sid. 183 och 202, Mellqvist, 20 år med skuldsanering, sid. 56. 
97 Prop. 2015/16:125 sid. 222-223. 
98 Prop. 1993/94:123 sid. 2, Mellqvist, 20 år med skuldsanering, sid. 54. 
99 Prop. 2015/16:125 sid. 86 och 232. 
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3.4 Rättsverkningar av en fullföljd respektive icke fullföljd betalningsplan 
  

Fullföljande av betalningsplanen – villkorad betalningsbefrielse   

Systemet för skuldsaneringsinstitutet bygger på att gäldenären frivilligt sköter sina skyldigheter 

gentemot borgenärerna, vilket bland annat innefattar avbetalningar enligt planen. Brister 

gäldenären avseende betalningsplanens fullföljande och avvikelsen inte anses vara ringa, finns 

risk att skuldsaneringen upphör.100 Mot bakgrund av det anförda kan skuldsaneringen ses som 

”svävande” i fem år från dagen för beslutet. Beslutet blir således villkorat under betalnings-

planens löptid, och den definitiva verkan som gäldenären kan uppnå genom en skuldsanering 

blir beroende av gäldenärens fullföljande av planen. Först när denna skyldighet har fullgjorts 

från gäldenärens sida kan skuldsaneringens definitiva verkan inträda. I det fall en betalnings-

plan skulle löpa under längre tid, gäller istället tiden för den betalningsplanen.101
 

 

3.5 Sammanfattning 
 

Den i inledandebeslutet och skuldsaneringsbeslutet fastställda betalningsplanen utgör ett 

verktyg och en möjlighet för gäldenären att uppnå definitiv betalningsbefrielse, om gäldenären 

fullföljer sina förpliktelser. Planen fastställs av Kronofogdemyndigheten i inledandebeslutet 

och gäldenären ska påbörja månatliga betalningar redan i samband med inledandebeslutet. Den 

kontrollbefogenhet som Kronofogdemyndigheten har, utgör en slags säkerhetsåtgärd för att se 

till att gäldenären lyckas uppnå betalningsbefrielse genom att inte avvika från betalningsplanen. 

Kontrollåtgärden gynnar även borgenärerna genom att myndigheten sköter dessa kontroller och 

i det fall avvikelse från planen sker ska borgenärerna meddelas om avvikelsen. Det är av vikt 

att betalningsplanen är realistisk och hållbar för att gäldenären ska förmå att fullfölja den, och 

därför är huvudregeln för längden av planen fem år. Hållbara betalningsplaner har betydelse för 

att skuldsaneringens parallella ändamål ska kunna uppfyllas.    

 

  

                                                           
100 Prop. 1993/94:123 sid. 171-172, Se Omprövning av ett skuldsaneringsbeslut, 4.  
101 Prop. 1993/94:123 sid. 106, Rosén, Allmänna villkor för skuldsanering, sid. 147. 



28 

 

4 Omprövning av ett skuldsaneringsbeslut 

4.1 Inledning  
 

I NJA 2017 sid. 405 ansåg Högsta domstolen att skuldsaneringslagens omprövningsgrunder 

inte kan tillämpas efter en gäldenärs frånfälle. Det medför problem för borgenärer som vill 

begära omprövning av ett skuldsaneringsbeslut med en betalningsplan som löper för en tid 

framåt om gäldenären inte är vid liv. I avsnittet nedan utreds skuldsaneringslagens om-

prövningsgrunder för att söka svara på om rätten till omprövning även bör gälla efter 

gäldenärens frånfälle.   

 

4.2 Innebörden av omprövning  
 

Det finns enligt lagstiftaren skäl till att göra avsteg från principen om att ett skuldsanerings-

beslut ska anses vara definitivt. Skuldsaneringslagen omfattar därför vissa möjligheter till 

omprövning av ett skuldsaneringsbeslut.102 I rättsfallet NJA 2011 sid. 957 fastslog Högsta 

domstolen att bestämmelserna om omprövning i 48 § skuldsaneringslagen vilar på tanken att 

rätt till omprövning fordrar att det skulle anses skadligt för den allmänna betalningsmoralen 

om beslutet fick kvarstå.103 Omprövning104 av ett skuldsaneringsbeslut görs i första hand av 

Kronofogdemyndigheten som första instans.105 Det är gäldenären eller en i skuldsanerings-

beslutet berörd borgenär som kan ansöka om omprövning av ett skuldsaneringsbeslut. En 

ansökan om omprövning kan antigen ogillas, beviljas eller avisas.106  

 

4.3 Grund för omprövning  
 

Borgenärers rätt till omprövning  

I 48 § skuldsaneringslagen stadgas sju fall där en borgenär kan få till stånd en ändring eller ett 

upphävande av skuldsaneringsbeslutet, under förutsättning att ansökan om omprövning 

beviljas: 

▪ I det fall gäldenären förfarit illojalt (p. 1-5) och det illojala beteendet från gäldenärens 

sida hänför sig till att gäldenären till exempel gjort sig skyldig till oredlighet mot 

                                                           
102 Prop. 1993/94:123 sid. 76, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 239 och Kronofogdemyndighetens 

ställningstagande, Nr 8/16/Skusan, sid. 5. 
103 NJA 2011 sid. 957 p. 6, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 239. 
104 Omprövningsreglerna i 48 § skuldsaneringslagen (2016:675) ska inte förväxlas med omprövningsreglerna av 

myndighets handläggningsärende i ett skuldsaneringsbeslut, enligt 37-39 §§ förvaltningslagen (2017:900), Se även 

prop. 1993/94:123 sid. 173. 
105 Prop. 2005/06:124 sid. 56 och 88, Prop. 2015/16:125 sid. 68.   
106 Prop. 2005/06:124 sid. 38 och 83, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 238. 
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borgenärer eller gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv 

förrättning. Det kan även röra sig om att gäldenären i sin ansökan eller under 

handläggningen av skuldsaneringen medvetet lämnat osanna uppgifter till men för 

borgenärer.107 

 

▪ Om gäldenären avvikit från den i skuldsaneringsbeslutet fastställda betalningsplanen (p. 

6). Situationen hänför sig till gäldenärens bristande förpliktelse avseende betalning. 

Dröjsmålet får inte anses vara ringa utan det måste vara fråga om längre betalnings-

dröjsmål, eller att upprepade betalningsförsummelser skett från gäldenärens sida.108 

Möjligheten till upphävande eller ändring av skuldsaneringsbeslut tar sikte på det fall 

när gäldenären medvetet underlåter att följa betalningsplanen. Meningen är inte att varje 

litet avsteg från betalningsplanen bör ha till följd att beslutet upphävs, utan hänsyn måste 

tas till anledningen bakom dröjsmålet. Enstaka, kortvariga dröjsmål bör som regel inte 

medföra upphävande och ju mer ursäktligt ett dröjsmål är desto svagare blir skälen för 

ett upphävande.109 Enligt Kronofogdemyndighetens riktlinjer bör borgenärer ha rätt till 

omprövning av ett skuldsaneringsbeslut i det fall gäldenären har försummat att betala 

enligt planen under minst fyra månader, eftersom en sådan försummelse inte kan anses 

som ringa. Vid ett beviljande om omprövning på grund av betalningsförsummelse 

fordras att en helhetsbedömning görs. Helhetsbedömningen innebär att Kronofogde-

myndigheten ser över utformningen av betalningsplanen men framförallt orsaken till 

försummelsen. I det fall gäldenären, till exempel på grund av sjukdom, inte fullgjort 

betalningsskyldigheten kan försummelsen vara ursäktlig. Dessutom kan det vid 

bedömningen av en omprövningsansökan vägas in ifall gäldenären betalat ikapp sin 

betalningsförsummelse. En sådan åtgärd från gäldenärens sida kan ha betydelse vid 

bedömningen av om en ansökan ska avslås eller bifallas.110  

 

▪ Om gäldenärens ekonomiska situation väsentligen förbättrats (p. 7). Situationen tar 

främst sikte på det fall gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras och 

innebär att gäldenären erhåller till exempel en betydande inkomstökning, större lotto-

vinst, arv111 eller liknande. Enligt Kronofogdemyndighetens riktlinjer bör rätt till 

                                                           
107 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 156-157. 
108 Prop. 2005/06:124 sid. 57 och 83. 
109 Prop. 1993/94:123 sid. 171-172, Prop. 2015/16:125 sid. 232, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 248, 

Mellqvist, M (2007), sid. 167 och Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 158. 
110 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 8/16/Skusan, sid. 1 och 8-9.  
111 Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 158-159, Se NJA 2011 sid. 957, Se även RH 2003:59 – Rätt till 

omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv. Gäldenären har ansetts få en förmögenhetsökning trots 
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omprövning omfatta fall där gäldenärens ekonomi förändras med en ökning om minst 

4 000 - 5 000 kronor per månad. Ökningen ska vara en oförutsedd händelse, till exempel 

om gäldenären får nytt jobb som ger bättre betalt. Ändring av beslutet bör även vara 

möjligt i det fall gäldenärens ekonomi försämras med minst 500 kronor per månad, efter 

avdrag för gäldenärens existensminimum, och försämringen skett på grund av en 

oförutsedd händelse. I samtliga omprövningsärenden ska en totalbedömning ske i 

ärendet innan beslut om omprövning fattas.112   

 

Gäldenärens rätt till omprövning   

I 49 § skuldsaneringslagen stadgas att gäldenären har rätt att begära omprövning avseende 

ändring i skuldsaneringsbeslutets innehåll, som bestämts enligt 29 § 2 st. skuldsaneringslagen. 

Ändringar som kan ske avser gäldenärens skyldighet att betala för fordringarnas totala belopp 

(betalningsutrymmet), betalningsplanen, om de ekonomiska förhållandena väsentligen har 

ändrats på grund av omständigheter som inte kunnat förutses eller om synnerliga skäl 

föreligger.113  

 

4.4 Rättsliga verkningar av en omprövning 
 

En beviljad omprövning kan leda till att skuldsaneringsbeslutets innehåll ändras114, eller att 

skuldsaneringsbeslutet upphävs.115 Rättsföljden avgörs beroende på vilken omständighet som 

omprövningen av beslutet grundas på.  

▪ Har gäldenären förfarit illojalt enligt 48 § p. 1-5 skuldsaneringslagen kan beslutet 

upphävas.  

▪ I det fall gäldenären avvikit från betalningsplanen och avvikelsen anses vara betydande, 

eller om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats enligt 48 § p. 6 

och p. 7 skuldsaneringslagen, kan skuldsaneringsbeslutet ändras eller upphävas.116  

                                                           
att denne valt att avstå från sin rätt till ett arv eller en testamentslott. Omprövningen har lett till att skuldsaneringen 

upphör, oaktat att gäldenären handlat i god tro. 
112 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 8/16/Skusan, sid. 1. 
113 Prop. 2015/16:125 sid. 232, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 31, Mellqvist, M (2007), sid. 170 och 

Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 161. 
114 Avseende innehållet i ett skuldsaneringsbeslut enligt 29 § skuldsaneringslagen (2016:675).  
115 Prop. 1993/94:123 sid. 78, SOU 2004:81 sid. 58 och Benndorf, F & Morgell, N-B, (2017), sid. 155.  
116 Prop. 2015/16:125 sid. 100, Benndorf, F & Morgell, N-B (2017), sid. 155-156 och Hellners, T & Mellqvist, M 

(2011), sid. 30-31. 
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I samband med ändring av ett beslut kan Kronofogdemyndigheten förlänga löptiden för 

betalningsplanen, enligt 51 § skuldsaneringslagen.117 Rättsverkningen av ett upphävt 

skuldsaneringsbeslut är att rättsläget mellan gäldenären och borgenärerna återgår till vad som 

gällde dessförinnan, beträffande betalningsansvaret för fordringarna. Gäldenären har med andra 

ord kvar sina ”ursprungliga” skulder, givetvis med undantag för vad gäldenären betalat. Ett 

upphävt skuldsaneringsbeslut medför att de rättsverkningar som var förenade med 

skuldsaneringsbeslut upphör.118  

 

4.5 Sammanfattning 
 

En skuldsanering ska som huvudregel vara en definitiv lösning av gäldenärens ekonomiska 

problem, men ett sådant förfarande får inte anses stötande om beslutet skulle stå kvar. Således 

finns under vissa omständigheter möjlighet till omprövning av ett skuldsaneringsbeslut, enligt 

48 § skuldsaneringslagen. Omprövningsbestämmelserna utgör en möjlighet, för borgenärer och 

gäldenären, att under vissa omständigheter få ett skuldsaneringsbeslut ändrat eller upphävt. 

Rättsverkan av ett upphävt skuldsaneringsbeslut blir att gäldenärens ”ursprungliga” skulder 

kvarstår, eventuellt med ett minskat belopp på grund av avdrag för gäldenärens eventuella 

avbetalningar. Ett upphävt skuldsaneringsbeslut medför således att den definitiva verkan av 

skuldsaneringen upplöses.  

 

 

 

 

  

                                                           
117 Prop. 2015/16:125 sid. 232. 
118 Prop. 1993/94:123 sid. 106 och 233, Hellners, T & Mellqvist, M (2011), sid. 252. 
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5 NJA 2017 sid. 405 – Omprövning av ett beslut om skuldsanering 

efter en gäldenärs död 
 

5.1 Inledning 

Skuldsaneringslagen saknar, som redan nämnt, en reglering för situationen när en gäldenär 

avlider under en pågående skuldsanering med en löpande betalningsplan. Det finns inte heller 

någon vägledning i förarbeten eller doktrin. I avsnittet redogörs för samtliga instansernas 

domskäl och bedömning samt en i Högsta domstolen skiljaktig domares bedömning.  

 

5.2 Bakgrund 

En gäldenär beviljades skuldsanering med betalningsplan i juni 2011 av Kronofogde-

myndigheten. I mars 2015 begärde en av borgenärerna att skuldsaneringen skulle upphävas med 

anledning av att gäldenären inte betalat i enlighet med betalningsplanen sedan april 2014. 

Kronofogdemyndigheten avslog borgenärens ansökan med motiveringen att gäldenären avlidit 

i april 2014 och att det därför inte förelåg skyldighet för annan part att fullfölja betalnings-

planen. Borgenären överklagade avslaget till tingsrätten och yrkade att skuldsaneringen skulle 

upphävas, motpart i målet var gäldenärens dödsbo.119  

 

5.3 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten anförde i sina domskäl att i det fall en gäldenär inte följer betalningsplanen och 

avvikelsen inte är av ringa betydelse kan Kronofogdemyndigheten upphäva skuldsanerings-

beslutet enligt 24 § skuldsaneringslagen120. Tingsrätten anförde vidare att det av förarbetena 

framgår att 24 §121 avser sådana avvikelser där gäldenären medvetet underlåter att följa 

betalningsplanen. Det framgår dock inte av förarbetena vilken roll betalningsplanen har efter 

en gäldenärs bortgång. Tingsrätten ansåg att en betalningsplan bör ses i ljuset av syftet att verka 

ekonomiskt rehabiliterande för en överskuldsatt gäldenär och betalningsplanen ska möjliggöra 

avbetalning för gäldenärens återstående skulder. Tingsrätten anförde att ett upphävande av ett 

skuldsaneringsbeslut efter gäldenärens bortgång med åberopande av att betalning inte skett i 

enlighet med betalningsplanen skulle vara oförenligt med skuldsaneringens syfte och med det 

som stadgas i förarbetena till 24 § skuldsaneringslagen. En sådan rätt till omprövning skulle 

                                                           
119 Prövning i målet skedde enligt skuldsaneringslagen (2006:548). 
120 Nuvarande 48 § 1 st. 6 p. skuldsaneringslag (2016:675). 
121 Prop. 2005/06:124 sid. 57-58. 
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medföra ett ansvar för gäldenärens dödsbo att följa betalningsplanen. Med anledning av det 

anförda avslog Tingsrätten borgenärens yrkande att skuldsaneringen skulle upphävas.  

 

5.4 Hovrättens bedömning 

Efter gäldenärens död framgick enligt bouppteckningen att det fanns tillgångar i boet till ett 

värde om cirka 400 000 kronor. Hovrätten konstaterade att det varken i lagen eller i förarbetena 

regleras vad som händer ett lagakraftvunnet skuldsaneringsbeslut när gäldenären avlider. I 

lagen och förarbetena regleras inte heller vilken rättslig verkan en betalningsplan får efter 

gäldenärens bortgång. Enligt 21 kap. 4 § ärvdabalken innebär en gäldenärs död inte att 

skulderna upphör, utgångspunkten är istället att dödsboet ska betala för skulderna med de medel 

som finns innan dödsbodelägarna själva kan räkna med utdelning från boet. Mot bakgrund av 

detta ansåg hovrätten till skillnad från tingsrätten att gäldenärens död i princip inte påverkar de 

rättsverkningar ett skuldsaneringsbeslut har. Det innebär att den betalningsbefrielse som 

skuldsaneringsbeslutet medför återstår, såväl som skyldigheten för dödsboet att fullfölja 

betalningsplanen. Hovrätten gick sedan över till att bedöma om betalningsdröjsmålet från april 

2014 till maj 2015 var ett skäl att upphäva skuldsaneringsbeslutet. Enligt 24 § 1 st. 4 p. 

skuldsaneringslagen122 stadgas att ett skuldsaneringsbeslut får upphävas om gäldenären inte 

följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa. Av förarbetena till den äldre 

skuldsaneringslagen framgår att bestämmelsen (i det fall gäldenären inte följer betalnings-

planen och avvikelsen inte är ringa) tar sikte på de fall gäldenären avsiktligt underlåter att följa 

planen. Kravet på ringa innebär inte att varje liten avvikelse eller dröjsmål som sker från 

gäldenärens sida ska medföra att skuldsaneringsbeslutet upphävs.123 På grund av gäldenärens 

bortgång i april 2014 följdes inte betalningsplanen och dröjsmålet sågs som långvarigt. 

Bestämmelserna om omprövning tar dock sikte på dröjsmål genom gäldenärens medvetna 

underlåtenhet att följa planen. Hovrätten anförde att dröjsmålet i detta fall berodde på 

gäldenärens död och inte en medveten underlåtelse att betala. Hovrätten avslog borgenärens 

överklagan om rätt till omprövning på den grunden.  

 

5.5 Högsta domstolens bedömning  
 

 

Högsta domstolen gick in på ärvdabalkens regler och anförde att det genom dödsfall sker en 

universalsuccession av tillgångar och skulder samt av rättigheter och skyldigheter från den döde 

                                                           
122 Nuvarande 48 § 1 st. 6 p. skuldsaneringslag (2016:675). 
123 Prop. 1993/94:123 sid. 171-172. 
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till dödsboet. Det innebär att det civilrättsliga fordringsförhållandet mellan gäldenären och 

borgenärerna inte förändras. Dödsboet har följaktligen ett ansvar att fullgöra betalnings-

skyldigheten enligt skuldsaneringsbeslutet. Högsta domstolens bedömning gjordes med 

utgångspunkt i vad som gäller för fordringsförhållanden i allmänhet vid en gäldenärs frånfälle. 

Domstolen konstaterade att det i viss mån kan anses att allmänna principer om universal-

succession talar för att omprövning bör kunna ske. Dock är ett dödsbos syfte att utreda och 

avveckla den dödes tillgångar och skulder så att boet kan skiftas. En rätt till omprövning, oavsett 

om det skedde på borgenärens eller dödsboets begäran, skulle riskera att avsevärt komplicera 

boets avveckling och därmed fördröja processen. Domstolen ansåg att gäldenärens dödsbo har 

en skyldighet att betala skulderna i enlighet med skuldsaneringsbeslutet. Den omständighet att 

dödsboet inte följt betalningsplanen var dock inte en grund enligt skuldsaneringslagen för 

upphävande av beslutet genom omprövning, vilket borgenären yrkade. Domstolen ansåg att de 

skäl som motiverar möjligheten till en omprövning inte gör sig gällande med samma styrka när 

gäldenären är avliden. I det fall borgenärer inte vill riskera att dödsboet medvetet underlåter 

fullföljande av planen har borgenärer inom tre månader möjlighet att kräva säkerhet för 

återstående betalningar från dödsboet enligt 21 kap. 2-3 §§ ärvdabalken. Högsta domstolen 

avslog borgenärens överklagan.   

 

5.6 Prejudikat  
 

 

Det prejudicerande för domen blir således att en gäldenärs frånfälle inte påverkar betalnings-

planen, utan dödsboet förpliktas att fullfölja planen. I det fall dödsboet inte fullföljer planen har 

borgenärerna inte någon rätt till omprövning av skuldsaneringsbeslutet.   

 

5.7 Skiljaktig domare – Edlund 
 

Justitierådet Lars Edlund var av skiljaktig mening och ansåg att borgenärens yrkande borde ha 

bifallits. Han anförde att ett dödsbo har skyldighet att betala de skulder som omfattas av ett 

skuldsaneringsbeslut, vilket grundar sig i civilrättsliga principer om universalsuccession.124 Det 

innebär att rättigheterna och skyldigheterna i ett rättsförhållande inte förändras. Principen 

inskränks inte av någon bestämmelse i skuldsaneringslagen vilket innebär att dödsboet i 

förhållande till borgenärer kan kräva skuldnedsättning och på motsvarande sätt kan borgenärer 

mot dödsboets hävda rättigheterna som (tidigare) kunde göras gällande mot gäldenären.125 I det 

                                                           
124 Se Skiljaktig, Justitierådet Lars Edlund i NJA 2017 sid. 405, p. 11  
125 Ibid., p. 12. 
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fall en gäldenärs dödsfall skulle vara ett hinder för en borgenärs rätt till omprövning skulle det 

bland annat innebära att dödsbodelägarna kan dra fördel av att ett skuldsaneringsbeslut kommit 

till stånd under till exempel illojalt agerande från gäldenärens sida, till exempel genom att 

tillgångar dolts. Borgenärernas förlust blir i det fallet dödsbodelägarnas vinst, vilket kan anses 

stötande. Av den anledningen måste borgenärer anses ha rätt till att begära omprövning även 

efter en gäldenärs död på grund av illojala förfaranden från gäldenären under tiden hen levde.126 

Omprövningsgrunden som kan hänföras till dödsboets eget agerande är det fall att dödsboet 

inte följer betalningsplanen och dröjsmålet inte är ringa. Av det ovan sagda har en borgenär 

efter en gäldenärs bortgång rätt att begära omprövning av ett skuldsaneringsbeslut även i det 

fall dödsboet inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa.127 Edlund ansåg mot 

bakgrund av det ovan redogjorda att det fanns skäl för omprövning av skuldsaneringsbeslutet 

och att beslutet borde upphävas. Borgenärens yrkande skulle i detta fall bifallas.128 

 

5.8 Sammanfattning  

 

Kronofogdemyndigheten lämnade borgenärens ansökan om omprövning utan bifall. 

Borgenären överklagade avslaget till tingsrätten, vilken ansåg att ett dödsbo inte har ansvar att 

följa betalningsplanen och därför finns inte heller någon sådan rätt till omprövning. Tingsrätten 

avslog överklagan. Hovrätten i sin tur ansåg att gäldenärens dödsbo ansvarar för fullgörandet 

av betalningsplanen, men att gäldenären genom dödsfallet inte medvetet underlåtit att betala i 

enlighet med planen. Hovrätten avslog överklagan, eftersom det inte fanns skäl att bifalla på 

den grund som borgenären yrkat. Högsta domstolen dömde med utgångspunkt i vad som gäller 

i fordringsförhållanden i allmänhet vid en gäldenärs frånfälle. Högsta domstolen ansåg, i likhet 

med hovrätten, att skulderna ska betalas och att dödsboet är skyldigt att fullgöra gäldenärens 

betalningsplan. Borgenärens yrkande, att genom omprövning av beslutet upphäva 

skuldsaneringen på grund av dödsboets betalningsdröjsmål, avslogs av Högsta domstolen på 

den grunden att en omprövning endast kan göras i det fall gäldenären är vid liv. Skiljaktige 

domaren Edlund ansåg att dödsboet ansvarar för fullgörandet av den avlidne gäldenärens 

betalningsplan. Dröjsmålet av dödsboets betalning i enlighet med planen var inte att anses som 

ringa och borgenären hade av den omständigheten rätt till omprövning av beslutet med rätt till 

upphävning som rättsföljd.   

                                                           
126 Se Skiljaktig, Justitierådet Lars Edlund i NJA 2017 sid. 405, p. 15. 
127 Ibid., p. 16.   
128 Ibid., p. 21.  
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6 Avveckling av ett dödsbo och den dödes skulder  
 

6.1 Inledning 
 

I det tidigare nämnda rättsfallet129 ansåg Högsta domstolen att dödsboavvecklingen skulle bli 

alldeles för komplicerad om borgenärer skulle erhålla omprövningsrätt till ett skuldsanerings-

beslut efter en gäldenärs frånfälle. Domstolen anförde dock inte på vilket sätt avvecklingen 

skulle bli alldeles för komplicerad. För att söka svara på frågan om hänsyn kan tas till både till 

borgenärernas och dödsboets intressen redogörs för ärvdabalkens regler i detta avsnitt. Kapitlet 

är inriktat på tre större beståndsdelar:  

▪ Bakgrund till ärvdabalkens tillkomst samt successionsrättsliga principer och 

värdegrunder,  

▪ Vad ett dödsbo är och vilken funktion det har,  

▪ Hur länge ett dödsbo får vara verksamt innan det ska avslutas. 

För förståelsen kring hur avvecklingen av ett dödsbo går till, redogörs framställningen i tids-

mässig kronologisk ordning och följer de viktigaste stegen för att besvara uppsatsens problem-

formuleringar.    

 

6.2 Historisk överblick och bakgrund till ärvdabalkens tillkomst 
 

Den svenska rätten har sina rötter i den germanska rätten.130 De arvsrättsliga bestämmelserna 

speglar i stort sett de samhällsåsikter som existerade den tid då de kom till.131 De första 

bestämmelserna om arv i Sverige kom till i jordbrukssamhället och flera principer som idag 

styr fördelningen av kvarlåtenskap har rötter i en annan samhällsordning än den som råder idag. 

I jordbrukssamhället var brukandet av marken det som försörjde familjerna ekonomiskt och 

spelade dessutom en social roll.132 Ägandet av mark var starkt bundet till släkten och jordägarna 

ville helst inte se att jorden splittrades. Skillnad gjordes mellan en yttre och inre krets av 

släktingar och till den närmsta familjen hörde de som delade hushåll med varandra. På grund 

av att arvet hade stor ekonomisk betydelse för familjens och släktens försörjning bidrog det till 

att kvarlåtenskapen skulle fördelas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.133  

                                                           
129 Se NJA 2017 sid. 405 – Omprövning av ett beslut om skuldsanering efter en gäldenärs död, 5. 
130 SOU 1929:22 sid. 40, Saldeen, Åke, Arvsrätt : en lärobok om arv, boutredning och arvskifte, 3., [omarb.] uppl., 

Iustus, Uppsala, 2006, sid. 31. 
131 SOU 1998:110, sid. 71, Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 28-29.  
132 SOU 1929:22 sid. 29, Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 18.  
133 SOU 1925:43 sid. 45-48, SOU 1929:22 sid. 29 och Saldeen, Å (2006), sid. 30-32.  
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Dödsboet är i den svenska rättsordningen speciellt anpassat och inrättat för att överta 

förvaltningen av den dödes rättigheter och skyldigheter. Enligt den romerska rätten var huvud-

principen att den avlidne rättsligt sett fick nytt liv i arvingarna. I den germanska rätten 

betraktades däremot kvarlåtenskapen separerad från den döde och arvingarna, vilket innebar att 

borgenärerna inte av den anledningen kunde rikta krav mot arvingarna. I 1734 års lag 

(ärvdabalken), med rötter från den germanska rätten, stadgades att skulder ej kunde ärvas.134 

Dock var arvingarna ålagda att iaktta vissa förpliktelser för att undgå personligt betalnings-

ansvar för dödsboets skulder. Genom att göra sig urarva, det vill säga sätta boet i konkurs, 

kunde det personliga betalningsansvaret undgås.135  

1928 infördes den, än idag gällande, svenska legala arvsordningen och arvet framstod som den 

naturliga grunden för succession av kvarlåtenskap. Genom släktskapet kunde kontinuiteten 

bevaras och utgjorde den lagbestämda arvsordningens egentliga ändamål, det vill säga 

möjligheten till främjandet av ekonomisk och social kontinuitet mellan arvlåtaren och dennes 

arvingar. Denna kontinuitet som arvsrätten främjar mellan generationer ansågs ha stor betydelse 

ur samhällssynpunkt, eftersom människor naturligt sett hade en strävan att ekonomiskt söka 

trygga sina anhöriga.136 

Ärvdabalken (1958:638) innehåller framförallt regler om arv och testamente samt regler om 

boutredning och arvskifte. När ärvdabalken trädde i kraft 1958 ersatte den fyra tidigare lagar, 

närmare bestämt 1928 års arvslag, 1930 års testamentslag, 1933 års lag om boutredning och 

arvskifte.137  

 

6.3 Suscessionsrättsliga värdegrunder och principer  
 

 

Ärvdabalkens syfte   

Syftet med ärvdabalkens regler är att bevara olika parters intressen. Till den avlidne kan 

följande parters intressen inräknas: barnens intresse att ta del av förälderns egendom, 

efterlevande makes/makas intresse att sitta kvar i oförändrat bo. Därtill finns borgenärers 

intresse, att inte gå miste om sina fordringar.138  

 

                                                           
134 SOU 1925:43 sid. 48, SOU 1932:16 sid. 51- 56.  
135 Malmström, Åke, Successionsrätt: Arv, boutredning och arvskifte, 8. uppl., Iustus, Uppsala, 1991, sid. 105, 
Saldeen, Å, (2006), sid. 131-132. 
136 Walin, Gösta (red.), Kommentar till Ärvdabalken. D. 1, (1-17 kap.) : arv och testamente, 5., omarb. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2000, sid. 38.  
137 Walin, G (2000), sid. 23. 
138 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 16. 
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Universalsuccession  

En allmän civilrättslig princip är att en universalsuccession inte ska medföra någon förändring 

av rättigheter och skyldigheter. Universalsuccessionen innebär att det sker en övergång från 

rättsföreträdaren (gäldenären) till rättsefterträdaren (dödsboet) avseende rättigheter och 

skyldigheter.139 För situationen som beskrivs i 1.1 innebär det att dödsboet träder in i 

gäldenärens ställe avseende de förpliktelser gäldenären har i skuldsaneringsbeslutet, vilket 

bland annat innefattar fullföljandet av betalningsplanen. 

 

6.4 Allmänt om dödsboet 
 

Juridisk person  

När en person avlider ska all skötsel av den avlidnes juridiska och ekonomiska angelägenheter 

övergå till ett dödsbo.140 Dödsboet har rättshabilitet eftersom det räknas som ett självständigt 

rättssubjekt, det vill säga en juridisk person. Den rättsliga handlingsförmågan innefattar att 

dödsboet kan föra talan i mål, äga rättigheter och åta sig skyldigheter för dödsboets räkning.141 

Det kan enligt 18 kap. 1 § och 19 kap. 12 § ärvdabalken vara dödsbodelägare eller en 

boutredningsman som företräder dödsboet. Dödsboet består av den avlidnes tillgångar, skulder, 

rättigheter och skyldigheter och det är viktigt att inte sammanblanda dessa med dödsbo-

delägarnas egna ekonomiska och juridiska förhållanden.142 När en person avlider träder döds-

boet in omedelbart vad gäller behörigheten för utövningen av de rättigheter som tillkommit den 

avlidne.143   

 

Dödsboets syfte  

Det övergripande syftet med ett dödsbo är att det ska avvecklas, dödsboet ska följaktligen inte 

kvarstå hur länge som helst. Förvaltningen av boet ska ske med syftet att avsluta den dödes 

juridiska samt ekonomiska förpliktelser, vilket sker genom att ombesörja den avlidnes egendom 

via överföring till dem som är den avlidnes successorer enligt lag eller testamente.144 När dessa 

                                                           
139 Nordisk familjebok, Universalsuccession, sid. 1097-1098, NJA 2017 sid. 405 se Högsta domsolens domskäl p. 

10, Millqvist, Göran, Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, Åttonde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, sid. 30, Saldeen, Å (2006), sid. 129-130. 
140 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 155, Walin, Gösta (red.), Kommentar till Ärvdabalken. D. 2, (18-25 

kap.) : boutredning och arvskifte : sambolagen, försäkringsavtalslagen m.m., 4., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2001, sid. 25-26 och 39. 
141 Walin, G (2001), sid. 39, Eriksson, Anders, Arv och testamente, Thomson, Stockholm, 2008, sid. 142 och 257. 
142 Eriksson, A (2008), sid. 257, Saldeen, Å (2006), sid. 132-133.  
143 Se NJA 1914 sid. 45, Walin, G (2001), sid. 38 och Saldeen, Å (2006), sid. 135 och 142. 
144 Walin, G (2001), sid. 37-38.  
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angelägenheter tas omhand är det viktigt att varje rättsägares intressen tillvaratas och att 

samtliga förvaltningsåtgärder syftar till att tillvarata dessa intressen.145  

Dödsboet ska inte endast verka för fastställande vad gäller den avlidnes skulder som ska betalas, 

respektive hens tillgångar som finns i boet, utan dödsboet ska även företa sådana rättshandlingar 

som behövs för boutredningen. Dödsboet kan liknas vid en verksamhet i likvidation med syfte 

att räkna fram boets tillgångar och skulder och därefter så snart det är möjligt överföra 

eventuellt överskott till arvingar och eventuella testamentstagare.146 Denna rättsliga gemenskap 

får sin unika karaktär av dödsboförvaltningens ändamål att avveckla boets ekonomiska och 

juridiska förpliktelser vilket gör det möjligt för dödsboet att ikläda sig rättigheter och 

skyldigheter för boets räkning.147  

 

Gemensam förvaltning av dödsboet   

Dödsboet företräds vanligtvis av dödsbodelägarna och huvudregeln är att förvaltningen av 

egendomen ska skötas gemensamt, så kallad samförvaltning, enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. 

Samförvaltningen går ut på att dödsbodelägarna i sina beslut om dödsboet måste vara eniga. 

Åtgärder som inte är möjliga att skjutas upp får däremot företas utan samförvaltning. Boet ska 

samförvaltas till dess att boutredning och arvskifte sker.148 Till dödsbodelägare räknas arvingar 

och universella testamentstagare till den avlidne, i vissa fall kan även den avlidnes make/maka 

eller sambo vara dödsbodelägare, enligt 18 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ärvdabalken.149 

Bestämmelsen i 18 kap. 1 § ärvdabalken, om att dödsbodelägarna gemensamt har rätt att 

förvalta den avlidnes egendom under dödsboets utredning, innebär att delägarna kan vidta vilka 

åtgärder som helst så länge en boutredning pågår. I 18 kap 3 § ärvdabalken finns dock en 

begränsning som säger att i det fall någon företar rättshandlingar för boets räkning som inte är 

nödvändig, är rättshandlingen endast giltig i den mån tredje man var i god tro.150 Behörigheten 

kan uttryckas som så att för att åta rättshandlingar å boets räkning blir behörigheten beroende 

av förvaltningens ändamål.151  

 

                                                           
145 Walin, G (2001), sid. 70, Saldeen, Å (2006), sid. 145. 
146 Walin, G (2001), sid. 39, Se även SOU 1932:16 sid. 83, 110 och 112 och Saldeen, Å (2006), sid. 142. 
147 SOU 1932:16 sid. 264, Walin, G (2001), sid. 38-39 och 68,  
148 Walin, G (2001), sid. 40, Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 155 och 159 och Eriksson, A (2008), sid. 261.  
149 Walin, G (2001), sid. 32, Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt: makars & sambors egendom & bostad : gåva, 

arv, testamente & boutredning, 9., ändr. och kompletterade uppl., Karnov Group, Stockholm, 2016, sid. 200 och 

Brattström, M & Singer, A, (2015), sid. 156. 
150 Walin, G (2001), sid. 38. Saldeen, Å (2006), sid. 145. 
151 Walin, G (2001), sid. 68, Saldeen, Å (2006), sid. 142 och 145. 
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Uppgörelse eller konkurs mellan dödsboet och borgenärer  

I det fall tillgångarnas värde i boet understiger skulderna, föreligger möjlighet för dödsbo-

delägarna att ansöka om att dödsboet försätts i konkurs, enligt 2 kap. 1 § konkurslagen 

(1987:672). Hanteras förvaltningen av en boutredningsman är denne ålagd att söka komma 

överens och nå en uppgörelse med borgenärerna, enligt 19 kap. 11 § ärvdabalken. Om en 

överenskommelse inte är möjlig att nå ska boutredningsmannen begära att boet försätts i 

konkurs.152 Enligt 19 kap. 11 § 2 st. ärvdabalken har borgenärerna också möjlighet att när som 

helst avträda boet till konkurs. Emellertid är en avveckling grundad på en uppgörelse ”bättre” 

än att försätta boet i konkurs, eftersom ett konkursförfarande i regel drar större kostnader. En 

uppgörelse brukar ofta tillgodose borgenärernas intressen bättre än en konkurs.153 I det fall 

dödsboet avträds till konkurs ska bestämmelserna i konkurslagen tillämpas. Genom ett konkurs-

förfarande kan dödsboet fortfarande avslutas. Det blir i det fallet konkursförvaltaren som tar 

hand om dödsboets skötsel och skiftar tillgångarna utan att dödsbodelägarna behöver ådra sig 

personligt betalningsansvar, enligt 3 kap. 5 § konkurslagen.154  

 

Bouppteckning  

Genom en bouppteckning fastställs och dokumenteras i en bestämd ordning grundläggande 

fakta i dödsboet. Bouppteckningen bildar en utgångspunkt för dödsboförvaltningen och utgör 

en grund för bodelning och arvskifte.155 Senast inom tre månader efter dödsfallet ska en 

bouppteckning upprättas, 20 kap. 1 § ärvdabalken. I denna ska samtliga tillgångar och skulder 

förtecknas och redovisas som den avlidne hade per dödsdagen. Tillgångarna ska tas upp till sitt 

värde och skulderna till sitt belopp.156 Inom en månad från upprättandet ska bouppteckningen 

lämnas in till Skatteverket för registrering, 20 kap. 8 § ärvdabalken.157 I och med registreringen 

kan dödsboets borgenärer ta del av uppgifterna i bouppteckningen och på så sätt få en inblick i 

den dödes ekonomiska förhållanden. Följaktligen kan borgenärerna lättare bevaka sina 

fordringar i dödsboet.158  

 

 

                                                           
152 Walin, G (2001), sid. 110-111 och 213.  
153 Ibid., sid. 107-108. 
154 Brattström, M & Singer, A, (2015), sid. 170, Saldeen, Å (2006), sid. 134 och Walin, G (2001), sid. 76. 
155 Prop. 1975/76: 50 sid. 14, Walin, G (2001), sid. 151 f och Brattström, M & Singer, A, (2015), sid. 162-163.  
156 Prop. 1975/76:50 sid. 7, Walin, G (2001), sid. 166-173, Brattström, M & Singer, A, (2015), sid. 163 och 

Grauers, F, (2016), sid. 204-205. 
157 Walin, G (2001), sid. 184, Eriksson, A (2008), sid. 266 och Grauers, F, (2016), sid. 204-205.  
158 Prop. 1975/76: 50 sid. 47, Brattström, M & Singer, A, (2015), sid. 163 och Grauers, F, (2016), sid. 204. 
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6.5 Dödsboets skulder 
 

Dödsbodelägares ansvar för dödsboets skulder   

Syftet med dödsboförvaltningen är att avveckla dödsboet genom att fördela eventuella 

tillgångar till arvingar och testamentstagare efter att den avlidnes skulder betalats. Det finns 

därför sällan skäl till att ingå andra avtal än sådana som har omedelbar koppling till 

avvecklingen.159 I det fall dödsboet ingår annan skuldförpliktelse än sådan som uppstår för 

begravning, bouppteckning, vård och förvaltning av boet eller liknande kostnader som är 

nödvändiga för dödsboet, blir dessa bindande endast om tredje man var i god tro. Dödsbo-

delägarna kan bli ersättningsskyldiga för skada de förorsakar boet på grund av uppsåtlig eller 

vårdslös förvaltning eller vård av boet, enligt 18 kap. 6 § ärvdabalken.160 

Dödsbodelägare har inget personligt ansvar för dödsboets skulder. Skulle dock ett dödsbo 

skiftas, utan att alla skulder är betalda, finns en skyddsregel i 21 kap. 4 § ärvdabalken uppställd 

i borgenärernas intresse som stadgar att arvskiftet ska gå tillbaka. Det räcker med en partiell 

återgång i det fall den obetalda skulden understiger värdet på den skiftade tillgången. Finns inte 

tillgången kvar ska dödsbodelägaren utge ersättning, i förhållande till vad var och en av dem 

erhöll vid arvskiftet, till dödsboet genom att återbetala så mycket som krävs för att täcka 

skulderna.161  

Tidigare fanns regler som gav borgenärer särskilt skydd genom att dödsbodelägarna, under 

vissa omständigheter, hade personligt ansvar för dödsboets skulder. Ville dödsbodelägarna 

undgå det personliga ansvaret kunde de avträda boet till konkurs. Det personliga ansvaret togs 

bort genom 1981 års reform.162 För att 1981 års reform inte skulle medföra allt för stora risker, 

för borgenärernas fordringsrättsliga intressen, kvarstår en rad skyddsregler till borgenärernas 

fördel i 21 kap. ärvdabalken.   

 

Betalning av den avlidnes och boets skulder  

I 21 kap. ärvdabalken finns regler om den dödes skulder. Dödsboets skulder ska betalas av de 

tillgångar som finns i boet och huvudregeln är att betalning av den dödes och dödsboets skulder 

ska ske innan ett arvskifte. Det innebär att borgenärernas intressen ges företräde framför 

arvingarnas intressen. Eventuella skulder som dödsboet ådrar sig under förvaltningen har inte 

                                                           
159 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 169, Saldeen, Å (2006), sid. 145. 
160 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 169, Walin, G (2001), sid. 68 och Saldeen, Å (2006), sid. 151.  
161 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 169, Walin, G (2001), sid. 219-222, Eriksson, A (2008), sid. 271, 

Grauers, F, (2016), sid. 209 och Saldeen, Å (2006), sid. 150-151.   
162 Prop. 1975/76:50 sid. 9, Brattström, M & Singer, A, (2015), sid. 169 och Saldeen, Å (2006), sid. 136. 
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företräde framför den avlidnes skulder som hen ådrog sig under sin livstid. I praktiken görs 

således ingen skillnad mellan den dödes- och dödsboets skulder.163 

Borgenärernas intresse är skyddat på flera sätt. Eventuella tillgångar som finns i boet kan tas i 

anspråk, inte bara av borgenärerna till den avlidne utan även av borgenärerna till dödsboet. 

Borgenärsskyddet syns även i kravet på den ändamålsenlig förvaltningen av dödsboet, genom 

att borgenärerna har rätt till betalning efter begravnings- och boutredningskostnader. Det 

innebär att de som yrkar sin rätt till betalning genom benefika fång får stå tillbaka.164  

I 21 kap. 1 § ärvdabalken stadgas att inom en månad från upprättandet av bouppteckningen får 

betalning av skulder endast ske om det med fog kan antas att betalningen inte medför någon 

skada till borgenärerna. Regeln har till syfte att alla borgenärer ska behandlas lika om dödsboets 

tillgångar inte täcker alla skulder.165 Sköter en boutredningsman dödsboförvaltningen gäller 

förbudet mot att betala skulder till dess att överenskommelse har träffats med samtliga 

borgenärer, 19 kap. 11 § ärvdabalken.166 I det fall borgenärer har fordringar som ännu inte 

förfallit till betalning och ingen säkerhet har bestämts för fordringarna, kan borgenärerna begära 

säkerhet efter tidsfristen på en månad, enligt 21 kap. 2 § ärvdabalken. I 21 kap. 3 § ärvdabalken 

finns en viktig bestämmelse till skydd för dödsboet, i vilken det stadgas att i det fall den avlidne 

har skuldåtaganden som förfaller till betalning längre fram i tiden är det möjligt att säga upp 

skulderna till betalning i förtid. Om det inte hade varit möjligt skulle det bidra till att dödsboet 

inte kan avslutas och tillgångar skiftas utan att dödsbodelägarna drar på sig personligt 

betalningsansvar.167 Dödsbodelägarna kan trygga boet mot okända borgenärer genom ett 

proklamaförfarande, enligt lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer.168 

 

Dödsboets ansvar för betalning av skuld efter en proprieborgensmans frånfälle  

Fallet NJA 2000 sid. 97 handlar om huruvida ett dödsbo efter en avliden proprieborgensman 

skulle anses vara skyldig att betala den avlidnes skuld, på grund av borgensåtagandet. Dödsboet 

anförde att betalningsskyldigheten inte är författningsreglerat eller tidigare utrett i rättspraxis. 

Därtill fanns inget avtal mellan parterna som reglerade frågan. Borgenärerna å sin sida hävdade 

att borgensförbindelsen var att betrakta som en vanlig skuld och skulle således tas upp i 

                                                           
163 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 170.  
164 Walin, G (2001), sid. 70, 167 och 171, Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 169-170. 
165 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 170, Eriksson, A (2008), sid. 271 och Saldeen, Å (2006), sid. 150. 
166 Walin, G (2001), sid. 110-111, Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 170. 
167 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 170.  
168 Saldeen, Å (2006), sid. 152, Eriksson, A (2008), sid. 271. 
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bouppteckning. I fallet beaktade Högsta domstolen borgenärernas rätt att utkräva skulden från 

borgens-mannen utan att först vända sig till gäldenären enligt 10 kap. 9 § handelsbalk 

(1736:0123 2), vilket medför att borgensåtagandet inte faller vid borgensmannens frånfälle. 

Högsta domstolen anförde att eftersom dödsboet träder in i borgensmannens ställe avseende 

skuldförpliktelser, har borgenärerna följaktligen rätt att kräva betalning för skulderna från 

dödsboet. Domstolen dömde till borgenärernas fördel och anförde att eftersom situationen 

saknar särskilda bestämmelser i lag eller annat särskilt stöd för att nå en annan bedömning, 

gäller vid borgensmannens frånfälle att ansvaret för proprieborgensförbindelsen övergår på den 

avlidnes dödsbo.  

 

6.6 Ett dödsbos tidsbegränsning 
 

 

Dödsboets avveckling  

Det övergripande syftet med ett dödsbo är, som redan nämnt, att det ska avvecklas och ska 

således inte kvarstå hur länge som helst. Normalt sett fortsätter ett dödsbo att leva under den tid 

dödsbodelägarna eller boutredningsmannen sköter boutredning, bouppteckning, betalning av 

skulder, etc. I samband med att arvskifte sker och den avlidnes ekonomiska förpliktelser slutligt 

avvecklas och eventuell kvarlåtenskap tillfaller arvingar upphör dödsboet att existera. Dödsboet 

upplöses således i samband med arvskiftet.169  

I 20 kap. 1 § ärvdabalken stadgas inom vilken tid en bouppteckning ska upprättas, vilket är tre 

månader från dödsfallet. Det föreligger inga bestämmelser i ärvdabalken för när boet måste 

skiftas eftersom det är ett civilrättsligt avtal mellan dödsbodelägarna, arvingar och universella 

testamentstagare, enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken. Avtalet behöver inte registreras hos någon 

myndighet, utan det enda formkravet är att alla dödsbodelägarna är överens och skriver under 

innan arvet delas ut, 23 kap. 4 § ärvdabalken.170 Det finns således ingen lagstadgad tids-

begränsning för hur länge ett dödsbo får leva innan arvskifte måste ske.171 Det ovan beskrivna 

innebär i således att ett dödsbo faktiskt kan existera under en i det närmaste obegränsad tid. Det 

torde inte vara ett problem så länge alla dödsbodelägare är överens om dödsboets fortsatta 

existens.   

 

                                                           
169 SOU 1932:16 sid. 110, Walin, G (2001), sid. 40 och 288 och Eriksson, A (2008), sid. 273. 
170 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 193, Eriksson, A (2008), sid. 154-155. 
171 Saldeen, Å (2006), sid. 158.  



44 

 

Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo  

I 24 kap. ärvdabalken stadgas att dödsbodelägare genom avtal om sammanlevnad i oskiftat 

dödsbo har möjlighet att skjuta upp avvecklingen av dödsboet. Det innebär att dödsbodelägarna 

väljer att låta dödsboet leva vidare och gemensamt fortsätter förvalta boet och dess egendom, 

24 kap. 1 § ärvdabalken. Denna typ av oskiftat dödsbo har praktiska fördelar och kan vara 

aktuellt om dödsboet till exempel består av en fastighet och dödsbodelägarna vill förvalta 

fastigheten gemensamt. I det fall dödsbodelägarna väljer att ingå avtal om sammanlevnad i 

oskiftat dödsbo finns en tidsgräns172 att ta hänsyn till, vilken innefattar att dödsboet inte får äga 

fastigheter taxerade som lantbruksenhet i mer än fyra år efter dödsåret.173 

 

6.7 Sammanfattning  
 

 

Dödsboet är i den svenska rättsordningen speciellt anpassat och inrättat för att överta 

förvaltningen av den dödes rättigheter och skyldigheter. Ärvdabalken har ett starkt borgenärs-

skydd, vilket syns på flera sätt. När en person avlider finns bestämmelser om olika parters 

intressen som måste beaktas. Dessa parter kan vara dödsbodelägare, legatarier och borgenärer, 

vilka ”tävlar” mot varandra om dödsboets tillgångar. För parternas rätt till utdelning av 

tillgångarna kan således ett rankingsystem uppställas enligt följande: 1) boutrednings- och 

begravningskostnader, 2) dödsboets skulder, 3) arv och skifte av dödsbodelägarnas andel. Det 

innebär att i första hand ska boets medel användas för att täcka boutrednings- och begravnings-

kostnader, i andra hand borgenärers fordringar, vilket således innebär att benefika utbetalningar 

får stå tillbaka framför nämnda anspråk. Hierarkin styrs dels av vad som utgör syftet med 

dödsboförvaltningen, dels möjligheterna till återgång av egendom som utges genom benefika 

avtal. Dödsboets ska förvaltas på ett ändamålsenligt sätt med syfte att avveckla boet genom att 

avsluta den dödes ekonomiska förpliktelser. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist i ärvdabalken 

avseende tidpunkten när dödsboet måste avvecklas, vilket torde innebära att dödsboet i princip 

kan existera hur länge som helst. Det finns även möjlighet för dödsbo-delägarna att låta 

dödsboet leva kvar genom att avtala om sammanlevnad i oskiftat bo. Enligt 21 kap. 1 § 

ärvdabalken kan borgenärer kräva säkerhet för framtida betalningar, om säkerhet inte kan ges 

har borgenärer rätt att kräva förtida betalning av icke förfallna belopp. Därtill har dödsboet 

möjlighet att säga upp icke förfallna belopp till förtida betalning, enligt 21 kap. 3 § ärvdabalken.   

                                                           
172 Denna tidsbegränsning är av skattemässig karaktär och kommer således inte utredas vidare i förevarande 

framställning. 
173 Brattström, M & Singer, A (2015), sid. 191-192, Eriksson, A (2008), sid. 276 och Saldeen, Å (2006), sid. 156-

158.  
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7 Analys och slutsatser 

7.1 Inledning   
 

 

I förevarande framställning har det redogjorts för det bakomliggande syftet med 

skuldsaneringsinstitutet och dess tillkomst, fordringsrättsliga principer, betalningsplanens syfte 

och omprövningsbestämmelserna i skuldsaneringslagen. Rättsfallet NJA 2017 sid. 405, som 

ligger till grund för frågeställningarna i 1.2, har behandlats ingående. Framställningen består 

även av en utredning av ärvdabalkens bestämmelser rörande dödsboavvecklingen, dödsboets 

skulder samt syftet med ärvdabalkens tillkomst och successionsrättsliga principer. Nu återstår 

att granska ovanstående material för att besvara frågeställningarna.  

För att besvara frågan om situationen som beskrivs i 1.1 kan lösas utan att borgenärskollektivet 

missgynnas eller att dödsboets avvecklingssyfte frångås, kommer analysen bestå i att väga 

skuldsaneringsborgenärernas intresse mot dödsboets avvecklingssyfte. Därtill kommer 

betalningsplanen att analyseras, dels för att besvara vilken roll den har efter gäldenärens 

frånfälle, dels för att besvara om avbetalning i enlighet med den i skuldsaneringsbeslutet 

fastställda planen kan fullföljas av dödsboet utan att avvecklingssyftet frångås. Vidare kommer 

även omprövningsbestämmelserna att analyseras för att besvara om borgenärerna ska rätt till 

omprövning av ett skuldsaneringsbeslut efter gäldenärens frånfälle.   

 

7.2 Skuldsaneringsinstitut 
 

Skuldsaneringsinstitutets ändamål att uppfylla flera syften samtidigt, vilka dessutom är 

varandras motsatser, gör det inte helt lätt att tillgodose olika parters intressen lika mycket i alla 

situationer. Denna problematik tydliggörs när gäldenären avlider under ett lagakraft vunnet 

skuldsaneringsbeslut och det visar sig att det i dödsboet finns tillgångar som överstiger 

skulderna. Intressekonflikten uppstår på grund av skuldsaneringens syften (att rehabilitera 

gäldenären ekonomiskt och tillgodose borgenärers fordringsrättsliga intresse) samt dödsboets 

avvecklingssyfte. 

Varje uppdatering av skuldsaneringslagen som skett, sedan lagens tillkomst, har syftat till att 

stärka gäldenärs- och borgenärsintresset. Gäldenärsintresset har stärkts dels genom att de 

formella kraven förenklats för en gäldenär som begär skuldsanering, dels genom att beakta den 

svåra ekonomiska situationen gäldenären befinner sig i och på så sätt anpassat betalningsplanen 

till att vara realistisk och uppnåbar.174 Därtill ska planen anses human och med två betalnings-

                                                           
174 Se Historisk överblick och bakgrund till skuldsaneringslagens tillkomst, 2.2. 



46 

 

fria månader per år, får gäldenären möjlighet till att ”andas ut” under en ansträngande 

skuldsaneringsperiod. Skulle gäldenären hamna efter med betalning, utgör dessa månader en 

chans att ta sig tillbaka på banan genom en möjlighet att komma ifatt sådan betalnings-

försummelse. Det innebär att skuldsaneringens rehabiliterande syfte tas i beaktande och ökar 

möjligheten för gäldenären, även i det fall försummelse sker, att uppnå skuldsaneringens 

definitiva verkan.175 Borgenärsintresset har stärkts genom att skyddet har förbättrats för 

borgenärerna, bland annat genom att omprövningsreglerna ändrats från att ett skuldsanerings-

beslut tidigare endast kunde ändras till att beslut i vissa fall även kan upphävas.176 Därtill 

innebär Kronofogdemyndighetens kontrollbefogenhet, avseende gäldenärens avbetalningar, att 

meddelandesskyldighet till borgenärerna föreligger i det fall gäldenären avviker från planen.177 

Borgenärerna behöver alltså inte aktivt bevaka fordringarna i skuldsaneringen, vilket medför 

att borgenärerna har chans att snabbare kunna agera genom att begära omprövning av ett 

skuldsaneringsbeslut.178 Meddelandeskyldigheten innebär tillika att skuldsaneringens 

rehabiliterande syfte kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt. Eftersom myndigheten har 

skyldighet att även meddela gäldenären om betalningsförsummelsen kan det leda till att 

gäldenären snabbare får hjälp att hamna på banan igen avseende avbetalningarna. Det i sin tur 

gynnar gäldenären att uppnå skuldsaneringens definitiva verkan av ett skuldsaneringsbeslut.179  

Skuldsanering är i många fall inte betungande endast för gäldenären, utan även borgenärerna 

påverkas. På grund av gäldenärens övermäktiga skuldbelastning kommer förpliktelserna enligt 

de ursprungliga avtalen, som gäldenären ingått med borgenärerna, inte vara möjliga att 

uppfylla. Borgenärerna måste därför på grund av gäldenärens skuldbelastning tvångsförlikas 

med gäldenären avseende betalningsskyldigheten för fordringarna. Det innebär att 

borgenärerna således går miste om rätten till full betalning för fordringarna enligt det 

ursprungliga fordringsförhållandet, samt går miste om rätten till ett utmätningsförfarande. Vid 

en avvägning mellan skuldsaneringens rehabiliterande ändamål för gäldenärerna och 

borgenärers rätt till betalning för fordringar torde, vid beviljandet av en skuldsanering, 

borgenärsintresset väga tyngre. Borgenärerna ska inte ”förlora” på att gäldenären får en 

skuldsanering beviljad jämfört med om ett annat insolvensrättsligt förfarande verkställs, såsom 

                                                           
175 Se Betalningsplanens innebörd (Gäldenärens betalningar enligt skuldsaneringsbeslutet), 3.2, Se även 

Rättsverkningar av en fullföljd respektive icke fullföljd betalningsplan (Fullföljande av betalningsplanen – 

villkorad betalningsbefrielse), 3.4. 
176 Se Rättsliga verkningar av en omprövning, 4.4. 
177 Se Betalningsplanens innebörd (Kontrollmyndighet), 3.2. 
178 Se Innebörden av omprövning, 4.2 och Betalningsplanens innebörd (Kontrollmyndighet), 3.2. 
179 Se Rättsverkningar av en fullföljd respektive icke fullföljd betalningsplan (Fullföljande av betalningsplanen – 

villkorad betalningsbefrielse), 3.4. 
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ackord eller konkurs. Det torde således vara borgenärskollektivets intresse som är i centrum för 

det ekonomiska utfallet.180  

Eftersom ett skuldsaneringsbeslut ses som villkorat, inträder betalningsbefrielsen först när 

betalningsplanen har fullföljts. Förpliktelsen ligger således i att gäldenären måste uppfylla 

betalningsplanen. I det fall fullgörandet brister finns risk att skuldsaneringsbeslutet upphävs 

och att fordringsförhållandet går åter till det ursprungliga fordringsförhållandet som gällde 

innan skuldsaneringen. Principen att skuldsaneringen ska vara definitiv kan endast aktualiseras 

om gäldenären fullföljer sina förpliktelser.181 I och med gäldenärens frånfälle blir visserligen 

syftet med skuldsaneringen beträffande gäldenären förfelat, eftersom det inte längre finns 

någon gäldenär att rehabilitera ekonomiskt. Emellertid kvarstår betalningsskyldigheten enligt 

beslutet även för det fall gäldenären avlider, vilket följaktligen innebär att borgenärernas 

fordringsrättsliga intresse inte upphör.182   

 

7.3 NJA 2017 sid. 405 - Omprövning av ett beslut om skuldsanering efter en 

gäldenärs död 
 

 

I 2017 års fall framgick ur bouppteckningen att tillgångarna i boet uppgick till cirka 400 000 

kronor, vilket skulle ge borgenärerna bättre utdelning om dessa tillgångar hade redovisats i 

skuldsaneringen under tiden gäldenären levde.183  

Tingsrättens bedömning att dödsboet inte ansvarar för gäldenärens avbetalningar enligt 

betalningsplanen samt att det skulle vara oförenligt med skuldsaneringens syfte att ge 

borgenärerna rätt till omprövning av ett beslut efter gäldenärens död, grundade sig i att det inte 

finns något lagstöd för en sådan ordning. Den lagstadgade bestämmelsen om omprövning tar 

sikte på när gäldenären är vid liv. Enligt Tingsrätten verkar betalningsplanen endast som ett 

verktyg för gäldenärens avbetalningar under skuldsaneringen. Tingsrättens bedömning skedde 

enligt en ändamålsenlig tolkning av skuldsaneringslagen. Det kan dock ifrågasättas hur 

tillfredställande domstolens bedömning är, om endast ett av skuldsaneringens ändamål tas i 

beaktande? Det kan snarare anses problematisk, för en situation som är oreglerad, att endast se 

till ett av ändamålen. Gäldenärsintresset är inte det enda syftet med skuldsaneringen och bör 

därför inte vara det avgörande vid en bedömning av en oreglerad situation. Borgenärsintresset 

                                                           
180 Se Syftet med en skuldsanering, 2.6. 
181 Se Grundläggande principer och värderingar för skuldsaneringsinstitutet, 2.5 och Skuldsaneringsförfarandet 

(Innebörden av en skuldsanering), 2.4. 
182 Se Successionsrättsliga värdegrunder och principer, 6.3.  
183 Se NJA 2017 sid. 405 – Omprövning av ett beslut om skuldsanering efter en gäldenärs död, 5.1.  
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gör sig gällande även i det fall gäldenären avlider under skuldsaneringen och det framkommer 

att det finns tillgångar i boet eller att dödsboet inte erlagt betalningar enligt planen. På grund av 

brist på lagstöd borde domstolen istället motiveras till att beakta borgenärskollektivets intresse 

på ett mer skyddsvärt sätt än att förbise det helt. Skuldsaneringsinstitutets ena syfte bör inte 

utesluta det andra syftet vid gäldenärens frånfälle.184  

Hovrätten tog i beaktande frågan om betalningsförsummelsen, som inte ansågs vara ringa, var 

ett skäl att upphäva beslutet, vilket skulle vara till borgenärernas fördel. Hovrätten ansåg att 

rättsverkningarna av skuldsaneringen består även vid gäldenärens frånfälle, såväl skyldigheten 

för dödsboet att fullfölja betalningsplanen. Det innebär att hovrätten beaktade det civilrättsliga 

problemet som uppstår mellan gäldenären och borgenärerna i den aktuella situationen. 

Gäldenären är en generisk beteckning, alltså en rättslig position, för när en juridisk eller en 

fysisk person åtagit sig en förpliktelse att betala till någon annan. Därför går förpliktelserna av 

skuldsaneringen över på dödsboet. Det ansågs däremot inte att betalningsförsummelsen var 

sådan som omfattas av omprövningsreglerna, eftersom det inte är fråga om en avsiktlig 

underlåtenhet av betalning när gäldenären avlider. Hovrätten tog, till viss del, hänsyn till 

borgenärsintresset avseende skuldsaneringens förpliktelser som går över på dödsboet. 

Borgenärerna medgavs trots det inte rätt till omprövning med motivering att betalnings-

försummelsen inte kunde hänföras till dödsboet. Det kan således synas underligt att hovrätten 

å ena sidan fann dödsboet skyldigt att fullfölja betalningsplanen men å andra sidan att 

betalningsförsummelsen var en orsak hänförlig till gäldenärens bortgång. I och med 

gäldenärens bortgång slutade avbetalningarna enligt planen, men i och med att dödsboet 

omedelbart träder in när gäldenären avlider och förpliktas att fullfölja planen, bör försummelsen 

av betalningarna således hänföras till dödsboet. Hovrättens bedömning kan följaktligen anses 

motstridig och ofullständig.185 

Enligt Högsta domstolen förändras inte det civilrättsliga förhållandet mellan borgenärerna och 

dödsboet. I bedömningen har gäldenärspositionen tagits i beaktande, för vilket dödsboet träder 

in i gäldenärens rättsliga position avseende förpliktelserna att fullfölja skuldsaneringens 

betalningsplan. Högsta domstolen har dock i sin bedömning stöttat ett visst ändamål mer, 

nämligen att dödsboets avvecklingssyfte väger tyngre än en omprövningsrätt på grund av 

universalsuccession. Ett upphävande av beslutet genom omprövning ansågs därför inte skäligt. 

Enligt Högsta domstolen är istället en lösning enligt 21 kap. ärvdabalken mindre komplicerad. 

                                                           
184 Se Tingsrättens bedömning, 5.3.  
185 Se Hovrättens bedömning, 5.4. 
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Trots den motiveringen kom Högsta domstolen fram till att betalningsplanen spelar en 

betydande roll efter gäldenärens frånfälle och skyldighet föreligger för dödsboet att fullfölja 

planen. Samtidigt som betalningsplanen har en betydande roll underlåter domstolen 

borgenärerna rätten till omprövning i det fall fullföljande av planen inte sker. Sagda visar på att 

Högsta domstolen kopplat omprövningsbestämmelserna till gäldenären som person, vilket 

torde innebära att det är där problematiken uppstår i domstolens bedömning. Den döde 

gäldenären är inte en fysisk person längre, utan utgör istället ett dödsbo. Dödsboet är till för att 

avveckla den avlidnes ekonomiska förpliktelser, i vilket skuldsaneringen inräknas. Underlåter 

dödsboet skyldighet att följa planen bör således omprövningsbestämmelserna kunna göras 

gällande mot dödsboet, på det sätt de kunde göras gällande mot gäldenären när denne var vid 

liv.186   

Skiljaktige justitierådet Edlund anförde att skuldsaneringsborgenärernas intresse i förhållande 

till dödsboets avvecklingssyfte väger tyngre. Han anförde att principen om universalsuccession 

inte inskränks av någon bestämmelse i skuldsaneringslagen, vilket innebär att borgenärerna kan 

hävda samma rättigheter mot dödsboet som tidigare kunde göras gällande mot gäldenären. I 

Edlunds bedömning har en vidare syn på gäldenärs-begreppet anbringats, vilket innefattar att 

omprövningsbestämmelserna således ska gälla även mot dödsboet. Möjligheter till omprövning 

måste därför lämnas öppet, i det fall det framkommer att gäldenären kan ha förfarit illojalt under 

skuldsaneringen, eller i det fall dödsboet inte fullföljer betalningsplanen och försummelsen inte 

är ringa.187  

 

7.4 Betalningsplanens roll och borgenärers omprövningsrätt  
 

 

Betalningsplanen 

Betalningsplanen utgör ett verktyg för gäldenären att betala återstoden av sin skuldbörda. Den 

särskilda frågan vilken roll betalningsplanen spelar efter en gäldenärs död är oreglerat. 

Kronofogdemyndighetens skyldighet att underrätta borgenärerna om gäldenären inte betalar 

enligt planen gynnar, som redan nämnts, borgenärerna. Fråga uppstår om skyldighet att 

underrätta borgenärerna även föreligger när gäldenären avlider, och avbetalningarna enligt 

planen försummas av dödsboet? Situationen besvaras inte varken i lag, motiv eller i något 

                                                           
186 Se Högsta domstolens bedömning, 5.5 och Prejudikat, 5.6. 
187 Se Edlunds bedömning, 5.7. 
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ställningstagande hos myndigheten, vilket kan anses utgöra osäkerhet avseende hur långt 

myndighetens meddelandeskyldighet sträcker sig.  

Hovrätten, Högsta domstolen och Edlund fann, till skillnad från tingsrätten, dödsboet skyldigt 

att fullfölja planen. Fråga uppstår således vilken verkan betalningsplanen faktiskt har vid 

gäldenärens frånfälle? Enligt Högsta domstolens bedömning kan betalningsplanens roll således 

synas inneha en svag ställning om skyldighet att fullfölja den föreligger, men i det fall den inte 

fullföljs finns ingen rätt till omprövning av beslutet. Fullgörandet av betalningsplanen styrs i 

sådant fall av dödsbodelägarnas moral för vad som är rätt och fel. Sannolikt torde de flesta 

dödsbodelägare söka ekonomisk vinning genom att inte fullfölja betalningsplanen om 

tillgångarna överstiger skulderna i dödsboet.  

 

Omprövningsrätt 

Högsta domstolen ansåg att borgenärerna inte har rätt till omprövning på grund av gäldenärens 

frånfälle, eftersom omprövningsgrunderna i skuldsaneringslagen endast kan hänföras till 

gäldenären personligen. Uttrycket gäldenär i skuldsaneringslagen har således tolkats snävt av 

domstolsinstanserna, undantaget Edlunds skiljaktiga mening. Den generiska beteckningen av 

gäldenärspositionen har kopplats till gäldenären som person och dennes personliga 

angelägenhet. En bredare tolkning, i enlighet med Edlunds bedömning, hade varit att föredra. 

Som redan nämnts, träder dödsboet in när gäldenären avlider och tar över de ekonomiska 

förpliktelserna. Principen om universalsuccession talar således för en bredare tolkning av 

gäldenärs-begreppet, vilket skulle medföra att omprövningsbestämmelserna kan göras gällande 

även mot dödsboet.  

Att borgenärerna avskärs från rätten till omprövning på grund av gäldenärens frånfälle, innebär 

att dödsbodelägarna kan dra ekonomisk nytta av ett skuldsaneringsbeslut som kommit till stånd 

genom illojalt eller brottsligt agerande från gäldenärens sida, till exempel om tillgångar 

undanhållits. Denna rättighetsavskärning får till följd att borgenärernas förlust blir 

dödsbodelägarnas vinst och ett sådant resultat bör ses som stötande. En avskärning kan även 

främja ett ohederligt beteende från dödsboets sida genom att uppsåtligen inte betala skulderna 

i enlighet med planen, eftersom några sanktioner inte finns för den omständigheten att 

dödsbodelägarna inte fullföljer planen. Att tillgodose dödsboets avvecklingsintresse bör därför 

inte anses tillräckligt för att bortse borgenärers rätt att gentemot dödsboet åberopa sådana 

omprövningsgrunder som skulle varit gällande gentemot gäldenären. Den avvägning som 

Högsta domstolen gjorde tyder på att intresset av att avveckla dödsboet snabbt väger tyngre än 
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om dödsboet väljer att inte fullgöra betalningsförpliktelsen de har gentemot skuldsanerings-

borgenärerna, eller den att gäldenären förfarit illojalt eller brottsligt under skuldsaneringen. 

Högsta domstolens bedömning innebär att det inom ramen för skuldsaneringsinstitutet ger 

gäldenärens rättsefterträdare möjlighet att undanhålla borgenärer medel på ett sätt som annars 

inte vore rättfärdigat. Sådant förfarande måste anses som obilligt och går emot skuldsanerings-

institutets natur och syfte. Ett dylikt förfarande från gäldenärens sida, under handläggningen av 

ett skuldsaneringsbeslut eller under en pågående skuldsanering, hade inneburit att det skulle 

vara oskäligt att låta beslutet stå kvar.188 Av denna anledning bör det ses som skadligt för den 

allmänna betalningsmoralen om skuldsaneringsbeslutet får stå kvar även efter gäldenärens död 

i det fall beslutet är grundat på illojalt beteende från gäldenärens sida, vilket i sig utgör en 

omprövningsgrund.  

Slutligen bör uppmärksamhet fästas på ett av Högsta domstolens uttalanden i avgörandet från 

NJA 2011 sid. 957. Domstolen anförde att skuldsaneringslagens omprövningsbestämmelser 

vilar på den huvudsakliga grundtanken att en omprövning av ett skuldsaneringsbeslut fordrar 

att ett upprätthållande av beslutet kan anses skadligt för den allmänna betalningsmoralen.189 

Det är således ett omfattande perspektiv som bör läggas fram vid en bedömning av situationen, 

vilket bland annat kan innebära att domstolen i det enskilda fallet bör avlägsna sig från specifika 

förhållanden och fästa särskild hänsyn vid ett mer allmänt betonat synsätt. Det handlar 

följaktligen om ett upprätthållande av allmänhetens förtroende för skuldsaneringsinstitutet som 

sådant. Å andra sidan uttrycks det samtidigt att det måste anses skadligt att låta skuldsanerings-

beslutet kvarstå, vilket innebär att skälen för ett upphävande ska vara av viss, inte obetydlig, 

styrka. För att upprätthålla rättssäkerhet i fordringsrättsliga sammanhang genom att inte riskera 

att underminera en stor grupp i samhället som är beroende av att avtal hålls, det vill säga 

borgenärskollektivet, samt för att inte skada den allmänna betalningsmoralen i samhället, bör 

omprövningsbestämmelserna utvidgas till att borgenärer har rätt till omprövning av ett 

skuldsaneringsbeslut vid gäldenärens frånfälle.  

 

7.5 Dödsboets avveckling 
 

 

I ärvdabalken finns ingen lagstadgad bestämmelse som anger inom vilken tidsfrist dödsboet 

måste avvecklas, utan avveckling sker i samband med arvskifte och genom ett civilrättsligt avtal 

mellan dödsbodelägarna.190 De tidsfrister som finns uppställda i ärvdabalken beträffande 

                                                           
188 Se Innebörden av omprövning, 4.2 och Grund för omprövning, 4.3.   
189 Se Innebörden av omprövning, 4.2. 
190 Se Allmänt om dödsboet (Bouppteckning), 6.4 och Ett dödsbos tidsbegränsning (Dödsboets avveckling), 6.6. 
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avvecklingen avser upprättande och registrering av bouppteckningen. Det innebär i stort sett att 

dödsboet kan existera hur länge som helst, så länge dödsbodelägarna är överens om det.191 För 

det fall det finns tillgångar som överstiger skulderna i boet lär detta alternativ ändock inte vara 

sannolikt, eftersom dödsbodelägarna troligen har för avsikt att avveckla boet snarast möjligt för 

att kunna skifta tillgångarna. Dödsbodelägarna måste dock beakta dödsboets skulder innan 

eventuellt arv betalas ut till arvingar.192 Dödsboets skyldighet att betala för skulderna innefattar 

även skulderna i en skuldsanering. Det torde innebära att dödsboet i förhållande till 

borgenärerna kan göra gällande den nedsättning av skulderna som skuldsaneringen innebär och 

på motsvarande sätt torde borgenärerna mot dödsboet kunna göra gällande de rättigheter som 

tidigare kunnat göras gällande mot gäldenären.  

I NJA 2000 sid. 97 ansåg Högsta domstolen att även om situationen, för vad som händer med 

ett borgensåtagande när en proprieborgensman avlider, inte är lagreglerad, är dödsboet skyldigt 

att betala den avlidnes skuld på grund av borgensmannens förpliktelse i och med borgens-

åtagandet. Istället för att avskära borgenärerna rätten till betalning från proprieborgensmannens 

dödsbo, gjorde Högsta domstolen en vidare bedömning med beaktande av borgenärernas 

intresse att få betalt för fordringarna. Eftersom borgenärerna har rätt kräva betalning direkt från 

borgensmannen, utan att kräva gäldenären först på betalning, innebär det att borgenärerna har 

rätt att få betalt för skulderna från dödsboet som rättsligt sett träder in i borgensmannens ställe. 

Till skillnad från den bedömning som gjordes i NJA 2017 sid. 405, vilket resulterade i 

rättighetsavskärande från omprövning för borgenärerna, på grund av att situationen är oreglerad 

hade en bedömning i likhet med 2000 års rättsfall varit mer eftertraktad i vilket domstolen 

tillgodosåg borgenärsintresset. I fallet togs hänsyn till ett upprätthållande av borgenärskyddet 

för vilket det ansågs väga tyngre än dödsboets anspråk på tillgångarna.  

När det föreligger ett konkurrerande intresse av tillgångarna i ett dödsbo, mellan å ena sidan 

borgenärer och å andra sidan dödsbodelägare, bör det i författningsfattiga områden således inte 

appliceras en snäv bedömning avseende borgenärsintresset. I det fallet det finns tillgångar i boet 

bör dessa i första hand tillfalla rättmätiga fordringsägare som har ett anspråk, framför 

dödsbodelägare. Det vore eljest oskäligt om dödsbodelägarnas vinst blir borgenärernas förlust 

på grund av en oreglerad situation. Det viktiga är att se till att gäldenärens förpliktelser som, 

genom universalsuccession, gått över på dödsboet faktiskt fullföljs av dödsboet. Det innebär 

                                                           
191 Se Ett dödsbos tidsbegränsning (Dödsboets avveckling), 6.6. 
192 Se Dödsboets skulder (Dödsbodelägares ansvar för dödsboets skulder), 6.5. 
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således att dödsboet och borgenärer i största mån ska medges skyldigheterna och rättigheterna 

som ett fordringsförhållande medför, och att rättsefterträdaren av det skälet inte undkommer 

ansvar för fullgörandet av förpliktelserna.  

Det bakomliggande syftet och ändamålet med dödsboet är avveckling. För att avvecklingen ska 

ske smidigare finns bestämmelser i ärvdabalken som ger dödsbodelägarna möjlighet att säga 

upp skulder till förtida betalning.193 En överenskommelse om betalning avseende den 

kvarvarande skulden bör träffas mellan dödsbodelägarna och skuldsaneringsborgenärerna. 

Situationen kan lösas genom att motsvarande skuldbelopp av de kvarvarande avbetalningarna 

enligt betalningsplanen anges som en skuld i bouppteckningen. Dödsboet får således utge de 

återstående betalningarna som en totalsumma till borgenärerna. Borgenärerna kan dock inte 

göra anspråk på mer än vad som svarar mot tillgångarna i dödsboet. En överenskommelse 

mellan dödsbodelägarna och borgenärerna ger det bästa utfallet för borgenärerna och tillåter 

dödsboet att avvecklas. Det bringar däremot inte någon ekonomisk vinning för dödsbo-

delägarna, vilket kan medverka till att dödsbodelägarna inte ingår sådan överenskommelse.  

 

7.6 Slutsatser  
 

 

Jag har under skrivandets gång kommit till insikt att situationen när en gäldenär avlider under 

en pågående skuldsanering är mer invecklad än vad jag förmodade när jag läste 2017 års 

rättsfall. Det var först när en utredning gjordes av ärvdabalkens bestämmelser om dödsboets 

avveckling, som jag insåg att den ordning som är uppställd inte är lätt att få ihop med 

skuldsaneringslagen för att nå en annan, realistisk, lösning än Högsta domstolens bedömning. 

Nedan har jag emellertid redogjort för slutsatser som kan dras av analysen i 7.5. 

Tanken bakom skuldsanering är att främja gäldenären ekonomisk rehabilitering samtidigt som 

detta syfte ska balanseras mot borgenärernas intresse att i så stor utsträckning som möjligt få 

betalt. För en fungerande kreditmarknad och för att allmänheten inte ska förlora förtroende för 

skuldsaneringsinstitutet, är det viktigt att borgenärerna erhåller omprövningsrätt när en gäldenär 

avlider under en pågående skuldsanering. Rätt till omprövning bidrar således till att 

borgenärernas ställning i skuldsaneringsinstitutet inte undermineras. Omprövningsrätten 

grundar sig i principen att upprätthålla den allmänna betalningsmoralen i samhället, vilket inte 

bör bortses vid den omständigheten att en gäldenär avlider under en pågående skuldsanering. 

                                                           
193 Se Dödsboets skulder (Betalning av den avlidnes och dödsboets skulder), 6.5. 
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Framställningen visar på att det främsta problemet med Högsta domstolens domslut, att avskära 

borgenärerna omprövningsrätt, innebär att borgenärskollektivet undermineras vilket inte går 

ihop med syftet bakom skuldsaneringen. Det torde inte anses önskvärt att bortse från sanktioner 

i det fall dödsboet inte betalar enligt betalningsplanen eller i det fall det framkommer att 

dödsboet innehar tillgångar som inte redovisats av gäldenären, eftersom det kan skapa 

rättsosäkerhet. En annan påverkan är att kreditinstituten kan urholkas, vilket inte bör anses vara 

en önskvärd effekt. 

Det kan många gånger visa sig svårt eller rent av omöjligt för en borgenär att få gottgörelse för 

sitt anspråk, framför allt om gäldenären saknar förmåga att fullgöra sina förpliktelser. I det fall 

det visar sig, efter gäldenärens frånfälle, att gäldenären besitter tillgångar som inte redovisats 

under skuldsaneringen, eller i det fall dödsboet inte fullföljer betalningsplanen, talar principen 

om universalsuccession tyngre än dödsboets avvecklingssyfte. Dessa situationer bör leda till att 

omprövningsbestämmelserna även gör sig gällande efter gäldenärens frånfälle, för att inte 

riskera att urholka borgenärernas ställning i en redan påtvingad underlägsen situation, vilket de 

befinner sig i på grund av skuldsaneringen. Att rätten till omprövning kan bidra till en 

fördröjning av dödsboets avveckling bör inte vara avgörande vid avvägningen mellan dödsboets 

avvecklingsintresse och borgenärernas intresse att få betalt för fordringar. En sådan fördröjning 

kan även förekomma av andra orsaker, till exempel i det fall dödsbodelägarna inte kommer 

överens och således inte lyckas samförvalta boet, eller på grund av andra tvister till exempel 

oenighet om huruvida viss tillgång hör till dödsboet. I det fall en fördröjning av avvecklingen 

sker, föreligger ingen särreglering i ärvdabalken för att ta hänsyn till just avvecklingsintresset. 

På områden där lagreglering saknas kan det tyckas att rättighetsavskärande regler istället bör 

stadgas återhållsamt för att inte tumma på viktiga principer eller syften som kan leda till skada 

för i detta fall borgenärskollektivet, den allmänna betalningsmoralen samt allmänhetens syn på 

skuldsaneringsinstitutet.  

Rättspraxis i 2017 års fall ger vägledning för framtida liknande fall, men då olika fall kan se 

olika ut på grund av omständigheter i varje fall bör situationen således regleras i lag. Resultatet 

av denna framställning visar att när en gäldenär avlider under en lagakraftvunnen skuldsanering 

saknas ett för borgenärer viktigt skydd i lagen. För att undvika stötande resultat och att 

skuldsaneringsborgenärer missgynnas, är det således rimligt att omprövningsgrunderna i 

skuldsaneringslagens utvidgas till att även omfatta borgenärers möjlighet att begära 

omprövning i två fall: 
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▪ Om det framkommer att tillgångar finns i dödsboet, vilka inte redovisats för när 

gäldenären beviljades skuldsanering, det vill säga om gäldenären förfarit illojalt under 

handläggningen av skuldsaneringsbeslutet eller under pågående skuldsanering. Denna 

grund hänförs till gäldenärens beteende och bör ge borgenärer rätt till omprövning. 

 

▪ I det fall dödsboet inte betalar i enlighet med betalningsplanen och avvikelsen inte är 

ringa. Denna grund hänförs till dödsbodelägarnas beteende och bör berättiga 

borgenärerna rätt till omprövning av skuldsaneringsbeslutet.  

Är det möjligt att tillgodose skuldsaneringslagens och ärvdabalkens intressen utan att behöva 

frångå regleringarnas ändamål eller underminera den ena intressegruppen? Problemet att 

avbetalningarna är planerade för en avsatt period framåt i tiden, samtidigt som förvaltningen av 

dödsboet har som ändamål att avsluta den avlidnes förpliktelser genom att avveckla boet gör 

att situationen blir svår att lösa utan att någon part får ”ta smällen”. I det fall tillgångarna 

överstiger skulderna när en gäldenär avlider under en pågående skuldsanering finns möjlighet 

att situationen kan lösas genom:  

▪ Frivillig eller lagreglerad uppgörelse, mellan dödsbodelägarna och borgenärerna, att låta 

dödsboet leva kvar i oskiftat dödsbo för att kunna utge betalning i enlighet med den 

kvarvarande betalningsplanen efter gäldenärens frånfälle. Denna lösning torde vara 

möjlig, men knappast en önskvärd lösning för dödsbodelägarna avseende deras 

eftersträvan att avveckla boet för att i sin tur kunna skifta tillgångarna. 

 

▪ Frivillig eller lagreglerad uppgörelse, mellan dödsbodelägarna och borgenärerna, att 

utge en totalsumma av de kvarvarande betalningarna enligt betalningsplanen i 

skuldsaneringsbeslutet. Genom denna lösning frångås inte de olika intressena helt från 

sina ändamål, med tanke på att dödsboet kan avvecklas samtidigt som borgenärerna får 

betalt för fordringarna enligt skuldsaneringsbeslutet.   
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