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Maria Mårdh 
 

SAMMANFATTNING: 
 
Problemformulering: Finns det några gemensamma nämnare för dem som får 

skuldsanering beviljad respektive för dem som får avslag? 

 

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda eventuella faktorer, som enskilt eller i 

kombination, med hög sannolikhet leder till bedömningen att kvalificerad insolvens 

föreligger och om så är fallet, huruvida det dessutom är skäligt att bevilja skuldsanering. 

En sådan bedömning görs alltid från fall till fall, men vissa likheter hos fallen bör ge 

liknande utfall eller mönster, annars saknas sannolikt en viktig systematik och 

objektivitet i bedömningen.  

 

 

Metod: Kronofogdemyndigheten (KFM) i Norrköping besöktes och beslut som tagits i 

enskilda fall studerades, dvs. alla ansökningar som fått avslag eller beviljats från åren 

1994-07-01 - 1995-06-30, 1998-01-01 - 1998-12-31, samt 2002-01-01 - 2002-12-31. 

Även de beslut som har överklagats till tingsrätten (TR) motsvarande år studerades. Av 

centralt intresse har varit faktorer i de sökandes ekonomiska och/eller sociala bakgrund, 

inklusive det som uttryckligen sägs i Skuldsaneringslagen (SksanL), som påverkar 

beslutet att bevilja eller avslå en ansökan om skuldsanering. 

Även proposition 1993/94:123 om införandet av skuldsaneringslagen har beaktats, samt 

litteratur och offentligt tryck. 
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Avgränsningar: Studien berör endast förhållanden i Östergötlands län. 

 

 

Resultat: Den genomsnittliga skuldsaneringssöknande gäldenären i Östergötland är en 

kvinna i 40-årsåldern, som har ca 500 000 kronor i skulder som hänför sig till bland 

annat försäljning av fastighet eller bostadsrätt och skulder från postorderköp. Lagens 

syften verkar uppfyllas, både syftet att vara borgenärsgynnande och syftet att vara 

ekonomiskt rehabiliterande. Det är svårt att hitta enskilda faktorer som avgör om 

skuldsanering kommer att beviljas eller inte. Det som går att säga är att om gäldenären 

har brustit i att försöka infria sina betalningsförpliktelser, sina försök att nå en frivillig 

uppgörelse eller har brustit i medverkan före och under handläggningen kommer han 

sannolikt inte att bli beviljad skuldsanering. 

 
 

Sökord: skuldsanering 
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Förkortningar 
 
HD Högsta domstolen 

HovR hovrätten 

IU Insolvensutredningens delbetänkande (SOU 1990:74) Skuldsaneringslag 

KFM Kronofogdemyndigheten 

KL konkurslagen (SFS 1987:672) 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avd 1 

Prop. proposition 

RH rättsfall från hovrätterna 

RSV Riksskatteverket 

SFS Svensk författningssamling 

SksanL Skuldsaneringslagen (SFS 1993:334) 

TR tingsrätten 

UB Utsökningsbalken (SFS 1981:774) 

ÄktB Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) 
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1 Introduktion 

1.1 Disposition 

 

Uppsatsens början beskriver i korthet dess innehåll. Därefter ges en bakgrund till själva 

skuldsaneringslagen, samt kortfattat en beskrivning av hur skuldsaneringens tre steg ser 

ut. Mot slutet av uppsatsen redovisas och analyseras den samlade informationen som 

erhållits genom att studera besluten om skuldsanering hos KFM. Allra sist ges en 

sammanfattning. 

 

 

1.2 Problembakgrund 

 

”Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för 

betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.”1 

Skuldsanering kan man bara få en gång under sitt liv, om man inte har synnerliga skäl.2 

För att få skuldsanering måste sökanden uppfylla vissa kriterier enligt 4 § 

skuldsaneringslagen. Den sökande skall vara en fysisk person och ha sin hemvist i 

Sverige. Svenskt medborgarskap krävs dock inte. Den sökande kan vara näringsidkare. 

Denna möjlighet används dock mycket restriktivt. Näringens storlek eller om den 

överhuvudtaget har ett vinstsyfte är avgörande. Näringsverksamheten skall vara av en så 

liten omfattning att det närmast kan kallas för bisyssla3 och gäldenären får inte heller 

uppbära några större inkomster från näringsverksamheten. Det skall också vara 

uppenbart att den sökande har svårt att betala sina skulder; att han är överskuldsatt. Det 

skall inte gå att se när, eller om, den sökande kan betala sina skulder. Utöver de mer 

eller mindre öppna kriterierna i 4 § 3 st SksanL, skall beaktas om det är skäligt att 

bevilja skuldsanering med hänsyn till den sökandes ekonomiska och sociala situation. 

Den sökande skall själv ha kontaktat sina borgenärer och försökt komma fram till en 

lösning av betalningsproblemet. Det räcker inte att skicka ett förslag om hur mycket av 

skulden som skall skrivas av/ned. Ett förslag till avbetalningsplan måste också finnas 
                                                 
1 skuldsaneringslagen (SksanL) 2 § 
2 SksanL 5 § 
3 Prop. 1995/96:5, s. 167 
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med. En aktivitet gentemot borgenärerna, samt en medverkan under själva 

handläggningen av ärendet, krävs av den sökande. Därutöver får skulderna inte vara för 

nya. Huvuddelen av skulderna måste vara äldre än tre-fyra år. Den sökande får inte ha 

ådragit sig nya skulder vid en tidpunkt då han redan var djupt skuldsatt. Skulderna får 

inte heller vara för små. Vad det innebär varierar, men minst 150 000-200 000 kronor 

verkar vara en tumregel. Skuldsaneringen måste vara av betydelse för personens 

fortsatta ekonomiska liv. Den som tar nya lån varje gång han får ont om pengar, skulle 

sannolikt inte få skuldsanering, dels för att han skuldsatt sig ytterligare till nackdel för 

sina borgenärer, dels för att han troligen skulle börja om på samma sätt efter en 

skuldsanering. Det är dock sällan helt omöjligt för honom att få skuldsanering. Det kan 

finnas andra omständigheter vid skuldernas uppkomst, eller omständigheter som rör den 

sökandes sociala situation, som gör att det trots allt är skäligt att bevilja skuldsanering. 

Bedömningen görs alltid från fall till fall, men likheter i omständigheterna borde leda 

till liknande utfall; annars saknas sannolikt en viktig systematik och objektivitet i 

bedömningen. 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Finns det några gemensamma nämnare för dem som får skuldsanering beviljad 

respektive för dem som får avslag?  

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att ta reda på om det finns faktorer som ensamma eller i kombination med 

varandra med hög sannolikhet leder till bedömningen att kvalificerad insolvens 

föreligger och om så är fallet, huruvida det dessutom är skäligt att bevilja gäldenären 

skuldsanering.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Studierna berör endast förhållandena i Östergötlands län. Fokus har genomgående varit 

på SksanL 4 §, eftersom det är den paragraf som innehåller de krav som ställs på 

gäldenären för att skuldsanering skall kunna beviljas, vilket gör att många av de övriga 

paragraferna utelämnas helt, medan några ges ett mindre utrymme.  

 

 

1.6 Metod 

 

Besluten som har tagits i enskilda fall av KFM: s kontor i Norrköping har undersökts, 

dvs. alla ansökningar om skuldsanering som fått avslag eller beviljats under åren 1994-

07-01 - 1995-06-30, 1998-01-01 - 1998-12-31, samt 2002-01-01 - 2002-12-31, samt de 

beslut som har överklagats till och avgjorts av TR samma år. Norrköpingskontoret är 

fr.o.m. 1996 inte fristående, utan tillhör KFM i Jönköping. De ansökningar som ingår i 

undersökningen kommer dock endast från Östergötland. Det är bara besluten som har 

använts, eftersom akterna innehåller för mycket material för att hinna bearbetas under 

den tid som står till förfogande för en tio-poängsuppsats. Besluten är vanligen ca två A4 

sidor långa. För att få del av besluten krävdes många besök hos KFM i Norrköping. Det 

fanns ett rum på KFM som kunde användas under genomgången av materialet. Det 

första undersökningsåret, 1994/95, valdes för att det är det första året lagen var i 

funktion, det senaste året, 2002, valdes för att det inte finns komplett information från 

något senare år och sedan behövdes något år däremellan, därför valdes 1998. 

Uppgifterna från 1994/95 är inte kompletta, eftersom det ännu inte fanns någon mall för 

hur ett beslut skall se ut. Vilka uppgifter som saknas varierar. Ibland kan det vara så 

väsentliga uppgifter som skuldens storlek, så resultatet av uppgifterna från det året 

måste tolkas med försiktighet. Vad gäller antalet beviljade respektive avslagna 

ansökningar, antalet kvinnor respektive män som har ansökt om skuldsanering, samt 

gäldenärernas ålder är uppgifterna kompletta. Materialet omfattar 82 fall från det första 

året, varav 18 är från TR. 1998 fanns det ett något bredare underlag, 114 fall, varav 27 

från TR. Slutligen ingår 57 fall från 2002, varav 8 st är från TR. Totalt ingår alltså 253 

fall i materialet. Eftersökt information är om det finns några faktorer i de sökandes 
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ekonomiska och/eller sociala bakgrund, inklusive det som uttryckligen sägs i SksanL, 

som påverkar beslutet att bevilja eller avslå en ansökan om skuldsanering. De faktorer 

som har beaktats är gäldenärens kön, ålder, skuldbörda, skuldtyp, inkomst, om 

gäldenären har medverkat under handläggningen, om han har försökt infria sina 

betalningsförpliktelser, om gäldenären har försökt att nå en frivillig uppgörelse med 

sina borgenärer, om gäldenären har begått något brott, om prognosen för gäldenärens 

framtida betalningsmöjligheter är säker eller inte, om gäldenären är näringsidkare, samt 

om gäldenären är gift eller sambo om båda makarna/samborna har ansökt om 

skuldsanering. I undersökningen har ingen åtskillnad gjorts ifråga om i vilken form en 

näringsverksamhet bedrivs eller har bedrivits, t.ex. har aktiebolag och handelsbolag 

hänförts till samma grupp som enskilda firmor. 

 

Vidare har prop.1993/94:123 om införandet av skuldsaneringslagen studerats, samt 

juridisk litteratur och offentligt tryck. 

 

När besluten och rättsfallen har gåtts igenom har texten tolkats enligt ordens vanliga 

betydelse. Så är också fallet med övrigt material. 
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2 Skuldsanering 

 

”Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för 

betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.”4 

 

Det här kapitlet behandlar bakgrunden till SksanL och lagens syfte. Framför allt 

4 § SksanL diskuteras. Skuldsaneringens kännetecknande tre steg presenteras för att ge 

en bild av skuldsaneringsinstitutet. Vissa skulder omfattas av skuldsanering och andra 

inte, vilket beskrivs i det här kapitlet.  

 

 

2.1 Bakgrund till skuldsanering 
 

Redan på 80-talet började problemen med enskildas personliga ”överbelåning” visa sig 

och diskuteras. Ett antal utredningar5 gjordes för att se om något konkret behövde göras 

åt problemen. Till slut bedömdes det vara nödvändigt att genom lagstiftning ge en 

möjlighet för personer att bli av med sina skulder. Lagen bygger på SOU 1990:74, som 

publicerades fyra år före själva lagen och i sig hade föregåtts av ett antal utredningar, 

bl.a. gjorda av konsumentverket och riksdagens revisorer. Innan lagen trädde i kraft 

hade bl.a. personliga konkurser använts. Nackdelen med detta förfarande, i förhållande 

till skuldsanering, är att alla skulderna inte försvinner, dvs. de som inte täcks genom 

konkursen står kvar. Därmed försvinner inte betalningsskyldigheten för eventuella 

restskulder vid personlig konkurs. De ligger kvar och tär på ekonomin. 

 

I propositionen antog man att det skulle komma in ca 12 000 ansökningar per år, samt 

att 4 000 skulle godkännas.6 Så många blev det aldrig.  

 

 

 
                                                 
4 SksanL 2 § 
5 t.ex. Konsumentverkets rapporter 1989/90:1 Hushåll i ekonomisk kris, 1990/91:14 Aldrig förr har så 
många fått låna så mycket, 1991/92:7 Från minus till plus, 1992/93:2 Budgetrådgivning - ett positivt 
alternativ, samt Konsumentverkets årsbok 1992/93 Hushållens ekonomi. 
6 Prop. 1993/94:123, s. 186 
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Uppgifterna nedan gäller hela Sverige. 

 

Tabell 1 Antal beslut 

År Inkomna ärenden 
Avslag, 

Avvisade, 
Avskrivna 

Inledda 
 ärenden 

Beslut 
från 

KFM 

Överlämn 
till TR

1995 4 415 2 536 1 510 268 695
1996 5 265 3 278 1 660 578 965
1997 3 590 3 071 1 630 671 1 108
1998 3 410 1 845 1 701 828 1 024
1999 3 196 1 667 1 864 1 024 924

Källa: RSV: s årsredovisning 1999 

 

Det första året inkom 4 415 ansökningar om skuldsanering till KFM. Av tabellen 

framgår att antalet ärenden efter en uppgång 1996 har minskat. För åren 2000-2002 

beräknades 3 500 - 4 000 ärenden inkomma per år. 7 Anledningen till minskningen som 

har skett efter 1996 kommer att diskuteras i kapitel 5. Avslag innebär att KFM har tagit 

ställning till att ärendet inte uppfyller kraven för att skuldsanering skall kunna beviljas. 

Saknas viktig information om gäldenärens ekonomiska och sociala förhållanden, och 

gäldenären inte kompletterar efter kompletteringsföreläggande, kan ärendet avvisas. 

Återkallar gäldenären sin ansökan avskrivs ärendet. 

 

 

2.2 Skuldsaneringslagen 
 
4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, 
om 
 
1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina 
skulder inom överskådlig tid och 
 
2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden 
att skuldsanering beviljas honom. 
 
Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket anses ha 
hemvist i Sverige. 
 
Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, 
omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att 
                                                 
7 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 25 
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fullgöra sina förpliktelser och att på egen hand nå en uppgörelse med sina borgenärer 
samt det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om 
skuldsanering. Lag (1996:780). 
 

 

Lagens syfte är att ge personer med en mycket svår överskuldsättning en möjlighet att 

komma ur sin situation och bli rehabiliterade,8 men lagen skall också vara 

borgenärsgynnande. Det är meningen att åtminstone en del av skulderna skall 

återbetalas.9  

 
Skuldsanering är ett särskilt insolvensrättsligt institut fristående från konkurs och 

ackord. Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta personer att befrias från 

skyldigheten att betala sina skulder - helt eller delvis.10 Denna möjlighet blev verklighet 

1 juli 1994 när skuldsaneringslagen infördes. 

 

När någon ansöker om skuldsanering görs en helhetsbedömning av den sökandes 

livssituation. Det är KFM som i första hand beslutar i ärenden om skuldsanering och i 

andra hand TR. För att få skuldsanering måste gäldenären vara svårt skuldsatt. Vad som 

menas med "svårt" skuldsatt avgörs från fall till fall, eftersom det inte finns någon 

lagstadgad gräns för hur stora skulder man skall ha för att beviljas skuldsanering. 11 

Skulderna skall, förutom att vara stora, även vara gamla, dvs. minst 3 - 4 år, och 

betalningsproblemen skall ha funnits under i stort sett lika lång tid. Förutom att 

gäldenären har denna stora skuldbörda, skall det vara skäligt att gäldenären beviljas 

skuldsanering. Det skall inte finnas något i gäldenärens bakgrund, som gör att det skulle 

uppfattas som stötande att bevilja denne skuldsanering. I skälighetsbedömningen skall 

särskild hänsyn tas till ”skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de 

ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och att på egen 

hand nå en uppgörelse med sina borgenärer samt det sätt på vilket gäldenären har 

medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.”12 Vid bedömningen av 

om det är skäligt att bevilja skuldsanering, med hänsyn till omständigheterna vid 

skuldernas tillkomst, kontrollerar KFM att den sökande inte har ökat sin skuldsättning 

när han redan var djupt skuldsatt, samt att skulderna inte hänför sig från 
                                                 
8 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 58, Prop. 1993/94, s. 73 
9 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 20 
10 SksanL 2 och 26 §§ 
11 dock Prop. 1993/94:123, s. 93 
12 SksanL 4 §, sista stycket 
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lyxkonsumtion.13 Lyxkonsumtion skulle kunna definieras som att gäldenären, genom 

överkonsumtion och dyra vanor, ådragit sig en så stor skuldbörda att han inte klarar av 

att infria sina betalningsförpliktelser.14 Skälighetsbedömningen skall däremot inte 

beröra det skäliga i fordringsägarnas anspråk15 eller huruvida kreditgivarna har gjort en 

tillräcklig kreditprövning.16 Hela tiden måste man dock ha i minnet att 

skälighetsbedömningen är en helhetsbedömning. Gäldenären kan ha haft råd med dyrare 

vanor vid skuldernas uppkomst17, vilket i sig inte skall förhindra hans möjligheter att få 

skuldsanering. Däremot, om han även efter det att han har fått betalningssvårigheter har 

fortsatt med sin dyra livsstil, kommer troligen detta förhållande att anses tala till hans 

nackdel. Generellt kan sägas att ju högre risk en gäldenär tar, samt ju större risken är för 

att han inte skall kunna infria sina förpliktelser gentemot borgenärerna, desto mindre 

ursäktlig blir skuldsättningen.18 Gäldenären måste se till att ha vissa marginaler i sin 

ekonomi. Fastighetsköp är ett exempel på sådana tillfällen när en gäldenär ofta 

överskattar sin egen betalningsförmåga.  

 

Skulderna kan vara nya på grund av att gäldenären gjort en omläggning av lånen för att 

försöka reda ut sin trassliga ekonomi. Han kan ändå få skuldsanering, trots att lånen är 

nya, eftersom de baserar sig på de ursprungliga lånen. Bedömning görs här av hur 

seriöst försöket till omläggningen var.19 Omläggning/sanering av dyra lån, till mer 

”normala”, ses som något positivt i skälighetsbedömningen, särskilt om omläggningen 

har haft en relativt stor positiv inverkan på gäldenärens betalningsförmåga. Den positiva 

synen beror på att gäldenären aktivt har arbetat med sin situation, till nytta för sina 

borgenärer. Gäldenären anses ha försökt att infria sina betalningsförpliktelser. 

 

 

 

 

                                                 
13 Prop. 1993/94:123 s. 99 f 
14 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 76 
15 Prop. 1993/94:123, s. 99, samt IU s. 184 
16 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 77 
17 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 78 
18 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 79 
19 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 79 
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2.3 Skuldsaneringens tre steg  

 

2.3.1 Steg 1: Eget försök till frivillig överenskommelse.  

 

Innan ansökan om skuldsanering lämnas till KFM skall gäldenären ha gjort egna försök 

att komma överens med sina fordringsägare. I det här steget är det lämpligt att kontakta 

kommunens ekonomiska rådgivare. Det är dock inget krav, man kan försöka på egen 

hand, men det rekommenderas att kontakta kommunens rådgivare. Förslaget till 

fordringsägarna skall innehålla20 

• personuppgifter om den betalningsskyldige 

• en översikt över alla skulder med uppgift om aktuellt skuldbelopp, räntesats, 

ränta och amortering i kronor, datum för skuldernas uppkomst samt borgenärens 

namn, adress, telefon- och organisationsnummer 

• en redovisning av eventuella tillgångar 

• en kortfattad bakgrund till skuldsättningen och varför problemen uppstått, t.ex. 

sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa 

• vad gäldenären gjort för att kunna betala 

• eventuella sociala skäl för att bevilja ackord eller nedskrivning 

• en prognos för den framtida ekonomiska situationen med uppgift om inkomster 

och utgifter för gäldenären 

• vid ackord: uppgift om med vilket belopp och vilken procentsats nedskrivningen 

föreslås och vad varje borgenär kommer att erhålla på dagen för uppgörelsen 

• vid nedskrivning: hur mycket den betalningsskyldige kan betala till var och en 

av borgenärerna varje månad och hur länge betalningarna skall pågå innan resten 

av skulden avskrivs, det vill säga en betalningsplan 

• datum när ackordslikviden kan erläggas eller när avbetalningarna kan påbörjas 

om förslaget accepteras 

• datum när svar senast önskas från borgenärerna om de går med på uppgörelsen 

 

Detta första steg av försök till frivillig överenskommelse är inte reglerat i lagen, men för 

att KFM senare skall anse att gäldenären har gjort ett seriöst försök till frivillig 

                                                 
20 Budgetrådgivning för skuldsatta, s. 98-99  
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uppgörelse, har det i praktiken visat sig vara nödvändigt att ha med alla dessa uppgifter 

i ett förslag till fordringsägarna. 

 

 

2.3.2 Steg 2: Ansökan om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.  

 

I de fall en frivillig överenskommelse inte kan nås tar nästa steg vid, vilket innebär att 

gäldenären lämnar in en ansökan om skuldsanering till KFM. Ansökan görs på en 

särskild blankett som tillhandahålls hos KFM eller hos kommunen. Gäldenären kan få 

hjälp av en ekonomisk rådgivare hos kommunen med att upprätta ansökan. Steg två är 

visserligen reglerat i lag, men det är fortfarande upp till borgenärerna att acceptera eller 

avslå förslaget. 

 

 

2.3.3 Steg 3: Ärendet överlämnas till tingsrätten.  

 

Motsätter sig någon borgenär förslaget till skuldsanering, skall KFM översända ärendet 

till tingsrätten och det tredje steget tar vid, 21 under förutsättning att någon borgenär 

överklagar i tid. Tingsrätten kan då fatta ett beslut som tvingar fordringsägarna att gå 

med på förslaget till skuldsanering.22 TR: s beslut kan överklagas till HovR, men 

prövningstillstånd krävs.23 

 

 

2.3.4 Vad händer om skuldsanering beviljas?  

 

Blir den sökande beviljad skuldsanering, löper en betalningsplan som sträcker sig över 

fem år24. Rör det sig om en så kallad nollösning, dvs. borgenärerna får ingenting, 

behöver ingen betalningsplan upprättas. Gäldenären blir omedelbart av med 

                                                 
21 SksanL 21 § 
22 SksanL 22 § 
23 SksanL 31 § 
24 I sällsynta fall kan den vara längre eller kortare, t.ex. kan TR besluta att förlänga betalningsplanen, om 
gäldenären får ett välbetalt arbete. Detta sker genom omprövning, SksanL 27 eller 28 §§.  
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betalningsskyldigheten för sina skulder. Under tiden betalningsplanen löper, lever den 

sökande på "existensminimum", vilket innebär att denne har pengar endast till det allra 

nödvändigaste. När saneringstiden är över, är gäldenären befriad från sina skulder. Nu 

gäller det för denne att inte skuldsätta sig igen, eftersom man normalt kan bli beviljad 

skuldsanering bara en gång i livet.25 Den som har fått skuldsanering har också i och med 

detta fått en betalningsanmärkning. Den finns kvar tre år efter att tiden för saneringen 

har gått ut. Om förhållandena som ligger till grund för skuldsaneringen skulle ändras, 

t.ex. genom att gäldenären trots allt får ett välbetalt arbete, finns det en möjlighet till 

omprövning26 av skuldsaneringen. Har gäldenären fått ett välbetalt arbete betyder det 

troligen att beloppet som skall betalas varje månad höjs, om någon borgenär begär det. 

Det är endast i ett sådant fall som betalningsplanen kan ändras till följd av en borgenärs 

talan. I alla andra fall, t.ex. om gäldenären har lämnat felaktiga uppgifter i ansökan, eller 

under en längre tid underlåtit att betala, upphävs skuldsaneringen helt och gäldenärens 

betalningsskyldighet återgår till att vara som den var innan skuldsaneringen beviljades. 

Gäldenären har kvar sina skulder med avdrag för eventuella avbetalningar.27 Även 

gäldenären kan begära en ändring av betalningsplanen såväl som av beloppet. Detta var 

inte möjligt före det att prop. 1996/97:166 lett till lagstiftning. Tidigare kunde bara en 

ändring av betalningsplanen ske, inte en ändring av beloppet.28 Skuldsanering är en så 

extraordinär åtgärd att den i princip skall stå fast, om det inte inträffar händelser som 

inte hade gått att förutse vid skuldsaneringen, eller om det föreligger synnerliga skäl. De 

nya omständigheterna skall på ett avgörande sätt påverka gäldenärens möjligheter att i 

framtiden betala enligt den fastslagna betalningsplanen.29 Den vanligaste orsaken till 

gäldenärernas ansökningar är att de vill få beloppet i avbetalningsplanen ändrat på 

grund av att de fått ökade boendekostnader eller fått mindre inkomster till följd av 

sjukdom, arbetslöshet eller sjukpensionering. De allra flesta av borgenärernas 

ansökningar innehåller önskemål om att gäldenärens skuldsanering skall upphävas. 

Orsaken är i de flesta fall att gäldenären inte betalat enligt betalningsplanen. I några fall 

har borgenären fått reda på att gäldenären hade förbättrat sin ekonomi.30 

 

                                                 
25 SksanL 5 § 
26 SksanL 27 och 28 §§ 
27 Skuldsaneringen - En kommentar, s. 24 
28 Ändringen tillkom efter det att revisorerna och Konsumentverket föreslagit en sådan revidering, 
Riksdagens revisorer, rapport 1999/2000:11, s. 20 
29 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 24; Konsumentverket, rapport 1995/96:34, s. 22 
30 Riksdagens revisorer, rapport 1999/2000:11, s. 20 
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2.4 Vilka skulder omfattas respektive omfattas inte av 

skuldsanering enligt lagen? 

 

Skuldsaneringsinstitutet är rehabiliteringsinriktat31 och tar sikte på gäldenärens framtida 

inkomster och tillgångar som underlag för betalning av en viss skuldmassa, medan 

konkurs är exekutionsinriktat och syftar till att göra det möjligt för borgenärerna att vid 

ett tillfälle ta i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar för betalning av fordringarna. En 

annan skillnad mellan skuldsanering och konkurs är att vid skuldsanering skall alla 

skulder behandlas lika32, dvs. samma procentsats används på alla skulder för 

beräkningen av hur mycket av skulden som skall betalas.33 

 

Skuldsanering skall, förutom att tillförsäkra borgenärerna en viss betalning av 

skulderna34 även kunna bidra till positiva effekter för gäldenären, t.ex. genom 

motivation för gäldenären att försöka reda upp sin livssituation och ge en vilja att göra 

rätt för sig i framtiden.35 Det kan för en gäldenär, som aldrig har tillräckligt mycket 

pengar, kännas meningslöst att öka/försöka att öka sina inkomster, eftersom ökningen 

kommer att komma borgenärerna till nytta, men inte gäldenären. 

 

 

2.4.1 En skuldsanering omfattar… 

 

6 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla fordringar på 

pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas enligt 13 § 

andra stycket att inleda skuldsanering. Skuldsanering medför att rätten till ränta eller 

dröjsmålsavgift på en sådan fordran bortfaller för tiden efter nämnda dag. 

Skuldsaneringen får dock inskränkas till att avse de fordringar som har uppkommit före 

viss tidigare dag, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna vid skuldernas 

uppkomst eller andra särskilda omständigheter. 

 

                                                 
31 Prop. 1993/94:123, s. 73 
32 SksanL 7 § st. 1 
33 Prop. 1993/94:123, s. 75 
34 Utom vid nollösningar 
35 Prop. 1993/94:123, s. 73 
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En skuldsanering omfattar de flesta skulder, t.ex. skulder som hänför sig till 

postorderköp, blancokrediter, telefonabonnemang, borgensåtaganden. Skulder som 

hänför sig till en tidigare bedriven näringsverksamhet kan utan särskilda hinder ingå i en 

skuldsanering, om de uppfyller de vanliga rekvisiten, t.ex. att skulderna inte är för nya 

eller hänför sig till brottslig verksamhet. Näringsverksamheten måste ha varit seriöst 

bedriven. Det får i princip inte ha funnits några misstankar om brott i samband med 

företagets avveckling/konkurs. När lagen trädde i kraft 1994 fick gäldenären inte vara 

näringsidkare. Efter en ändring 199636 kan även personer som är näringsidkare erhålla 

skuldsanering. Det krävs då att näringsverksamheten bara är en bisyssla.37  

 

Även skulder som inte blir kända under handläggningen av skuldsaneringen omfattas av 

denna,38 i den mån som lagen tillåter. En fordran på familjerättsligt underhåll och en 

fordran där borgenären har panträtt, är exempel på fordringar som inte kan omfattas av 

skuldsanering under några förutsättningar.39  

 

Studieskulder brukar endast till en liten del vara förfallna till betalning, men den delen 

av skulden ingår i en skuldsanering och behandlas som vilken skuld som helst, dvs. 

enligt likabehandlingsprincipen.40 Detta kan sägas vara ett undantag från 

huvudprincipen, att alla skulder som inte är undantagna enligt lagen ingår i en 

skuldsanering. Studieskulder utesluts inte på något ställe i lagtexten. Staten är borgenär 

när det är fråga om studieskulder. Det kan jämföras med skatteskulders särställning i 

andra sammanhang, t.ex. vid en konkurs. Det verkar ha ansetts fördelaktigare för staten 

att inte av-/nedskriva studieskulder, som vanligen är mycket stora, utan att istället ge 

efter vad gäller skatteskulder i detta sammanhang. En skatteskuld brukar inte uppgå till 

något högre belopp för en privatperson, särskilt i jämförelse med studieskulders storlek. 

Dessutom finns det redan en möjlighet att skjuta upp betalningen av studielånet för den 

som får ekonomiska problem. Det kan ha varit en av tankarna bakom utformningen av 

behandlingen av studieskulder via en skuldsanering.  

 

 

                                                 
36 Prop. 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering införandet av 4 a § 
37 Prop. 1995/96:5, s. 167 
38 SksanL 26 § 
39 SksanL 6 § 3 st. 
40 Prop. 1993/94:123, s. 119 
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2.4.2 En skuldsanering omfattar inte… 
 
De fordringar som inte kan omfattas av en skuldsanering nämns i SksanL 6 § 3 st. En 
skuldsanering omfattar alltså inte 
 
1. en fordran på familjerättsliga underhåll, 
 
2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 
§ förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten förslår till 
betalning av fordran, 
 
3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsanering har 
meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, såvitt avser egendom som 
har tagits i anspråk vid verkställigheten, 
 
4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären 
tillhandahåller en motprestation eller 
 
5. en fordran som är tvistig. 
 

 
Det kan tilläggas att till den första punkten om underhåll räknas även återkrav från 

försäkringskassan vid utbetalning av underhållsbidrag enligt lag 1996:1030 om 

underhållsstöd, 21 §. 

 

En fordran som omfattas av panträtt, t.ex. i en fastighet, omfattas inte av skuldsanering, 

enligt punkt två, till den del skulden kan täckas genom att pantobjektet tas i anspråk av 

borgenären. Det som inte täcks, ingår som vilken annan fordran som helst och har 

samma rätt till betalning som övriga fordringar. Skuldsanering skiljer sig från konkurser 

genom att inga fordringar har företräde framför övriga fordringar. Undantag är mindre 

fordringar som kan betalas i sin helhet.41  

 

Fjärde punkten syftar i första hand på framtida hyra. Sådana skulder bör inte ingå i en 

skuldsanering, dels för att skulderna inte skall betalas förrän i framtiden, dels för att 

gäldenären får något i utbyte, återigen i framtiden. Skulle skuldsaneringen omfatta en 

sådan skuld skulle gäldenären bo gratis i fem år. Det är inte tanken med skuldsanering. 

Gäldenären skall under tiden som betalningsplanen föreligger, själv eller med hjälp av 

sociala förvaltningen, stå för sina egna levnadskostnader. 

 

                                                 
41 SksanL 7 § 2 st. 2 p  
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Det är logiskt att en fordran som är tvistig inte omfattas av en skuldsanering. Allting 

angående en sådan fordran är osäkert. Det går inte att säga hur stor fordringen är, när 

den förfaller, eller om den överhuvudtaget finns, förrän tvisten är avgjord. Det är ett 

sådant osäkerhetsmoment, som gör det svårt att göra en prognos för gäldenärens 

framtida betalningsförmåga, vilket skulle kunna omöjliggöra skuldsaneringens 

beviljande. Ett av kraven för att bevilja skuldsanering är, som redan har nämnts, att det 

går att göra en relativt säker prognos på gäldenärens framtida inkomstmöjligheter och 

betalningsutrymme. 

 

De skulder som en aktiv näringsidkare har omfattas normalt inte av skuldsanering.42 Det 

beror på att näringsidkaren kan få skuldreduktion genom ackord, i samband med 

företagsrekonstruktion. I 4 a §, som infördes genom SFS 1996:780 (prop. 1996/97:166 

Omprövning av skuldsanering införandet av 4 a §), anges att näringsidkare kan få 

skuldsanering om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens ringa 

omfattning och enkla beskaffenhet. Däremot kan skulder som hänför sig till en tidigare 

bedriven näringsverksamhet utan hinder ingå i en skuldsanering. 

 

 

2.4.3 En skuldsanering omfattar ibland… 
 

Vissa fordringar kan under vissa förutsättningar undantas från skuldsaneringen. Dessa 

fordringar nämns i SksanL 6 § 2 st. 

 

Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i första stycket och som är 

beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller inte är förfallen till betalning, 

inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga om en sådan fordran får borgenären 

utan hinder av föreskrifter i annan författning bevilja anstånd med betalningen under 

den tid betalningsplanen enligt 8 § löper. 

 

Skadeståndsfordringar är bra exempel på fordringar som ibland ingår i en 

skuldsanering. Lagstiftaren har lämnat åt KFM och domstolen att avgöra om en 

                                                 
42 Se dock SksanL 4 a §. Näringsidkare som är fysiska personer har åtminstone en teoretisk möjlighet att 
få skuldsanering. Det är dock en mycket strikt bedömning som görs. Det verkar vara mycket ovanligt att 
den paragrafen används. 
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skadeståndsfordring skall omfattas av skuldsanering, särskilt i de fall 

skadeståndsfordringen har uppstått p.g.a. brott. De berörda instanserna skall också 

avgöra om det, med hänsyn till skadeståndsfordringen, alls är skäligt att bevilja 

skuldsanering.43 I propositionen står det dock att skadeståndsfordringar som grundar sig 

på brott normalt bör hindra en skuldsanering.44 Det skulle vara stötande om någon som 

dömts för allvarlig brottslighet och ålagts att betala skadestånd skulle få detta nedsatt 

genom en skuldsanering. Skadeståndsfordringar utesluts dock inte helt, utan kan i 

undantagsfall ingå i en skuldsanering.45 I de fall skadestånd kan tänkas ingå rör det sig 

främst om äldre restskulder från skadestånd.46  

 

Den delen av studieskulder som inte är förfallen till betalning kan ingå i en 

skuldsanering, men skall normalt sett inte göra det.47 

                                                 
43 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 83 
44 Prop. 1993/94:123, s. 101 f 
45 Prop. 1993/94:123, s. 102 
46 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 84 
47 Prop.1993/94:123, s. 119 
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3 Presentation av undersökningens statistiska underlag 

 

Undersökningen omfattar besluten från KFM och domarna från TR som har lett till att 

skuldsaneringsansökan har blivit avslagen eller beviljad. Det är datumet för beslut, 

respektive dom, som har varit avgörande för om den aktuella ansökan skulle ingå i 

undersökningen. Har t.ex. en ansökan som gjorts i december 1998 överklagats, är det 

inte sannolikt att TR: s avgörande är med i materialet.  

 
 

3.1 Statistik och analys avseende ärenden från första året lagen 
var i kraft 
 

För första året, 1994-07-01 till 1995-06-30, finns vissa brister i uppgifterna. Uppgifter 

som skulle vara av intresse för undersökningen saknas i många beslut och domar. Det 

som saknas kan vara allt från skuldens storlek, gäldenärens inkomst till vad skulden 

hänför sig till. Dessa uppgifter bör därför tolkas med försiktighet, men det är ändå 

intressant att se hur skuldsaneringen fungerade detta första år. Åttiotvå ärenden ingår i 

materialet från året i fråga. 

 

 

3.1.1 Statistik för skuldsanering 1994-07-01 till 1995-06-30 
 

1994-1995 fick 55 sökande avslag på sin ansökan, varav 10 st i TR (ca 18 % av dem 

som fick avslag). Samma år blev 27 sökande beviljade skuldsanering, 8 st i TR (ca 30 % 

av dem som fick ansökan beviljad) och 19 st (ca 70 %) av KFM, Av dessa 19 

fastställdes 4 st av KFM. Första året överklagades totalt ca 22 % av de av KFM 

avgjorda besluten. Här bör det tilläggas att många av besluten som KFM fattade under 

våren 1995 överklagades senare samma år. Dessa ärenden är dock inte medräknade i 

undersökningen, eftersom det var det allra första året som var av speciellt intresse. 
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Skuldsaneringsstatistik år 1994-95
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Figur 1 Skuldsaneringsstatistik år 1994/95 

 

I diagrammet ovan står ”ålder” för medelåldern för de gäldenärer som beviljats 

skuldsanering respektive fått avslag på sina ansökningar. ”Brott” betyder att gäldenären 

har fått avslag på sin ansökan på grund av att han tidigare har begått något brott. De tre 

följande rubrikerna innebär att gäldenären har brustit i sina försök att infria sina 

förpliktelser till borgenärerna, att han har brustit i sina försök att nå en frivillig 

uppgörelse med borgenärerna och att han inte har ansetts medverka tillräckligt före och 

under handläggningen. ”Arbete” innebär det antal gäldenärer som hade ett arbete vid 

beslutet för skuldsanering. Till dem som saknar arbete räknas även pensionärer och 

andra som inte har en anställning. Med ”osäker prognos” menas de som inte har ansetts 

ha tillräckligt säkra framtidsutsikter för att det skall vara möjligt att göra en säker 

prognos. ”Närings” är en förkortning för näringsidkare. Det rör sig alltså om gäldenärer 

som har fått avslag för att de har ansetts vara, eller har likställts med att vara, 

näringsidkare.  
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De som fick avslag detta år hade en medianålder på 44 år. Medelåldern var 48 år. 50 % 

av gäldenärerna ligger i intervallet 38 till 51 år. Mediangäldenären hade en 

månadsinkomst om ca 12 800 kronor och 50 % av gäldenärerna ligger i intervallet ca 

10 100 till 20 800 kronor. Medianskuldbördan för dessa gäldenärer är 449 200 och 50 % 

hade mellan 182 700 och 693 500 kronor. 

 

För dem som fick sin ansökan beviljad låg medianåldern på 44 år. Medelåldern var 46 

år. Medianinkomsten var 10 200 och medianskulden ca 232 900 kronor. 50 % av 

gäldenärerna var mellan 41 och 60 år och hade en inkomst på mellan 9 200 och 12 300 

kronor. 50 % av gäldenärerna som fick ansökan beviljad hade skulder mellan 166 100 

och 310 500 kronor.  

 

 

3.1.2 Skuld och ålder 1994/95 
 

För dem som fick ansökan beviljad var medianåldern densamma som för dem som fick 

avslag. För medelåldern skiljde det dock ett par år. Sett till kvartilerna var dock åldern 

något lägre för de gäldenärer som fick avslag än för dem som fick ansökan beviljad. 

Medianinkomsten och skuldbördan var lägre för dem som fick skuldsanering än för dem 

som fick avslag på sin ansökan.  

 

 

3.2 Statistik och analys avseende ärenden från 1998 
 

1998 var underlaget något större än det första året, 114 jämfört med 82 st. Det skulle 

kunna bero på en större medvetenhet om möjligheten att få skuldsanering. 

Konsumentverket blev 1994 tilldelade 15 miljoner kronor för att göra allmänheten 

medveten om att det gick att få skuldsanering.48 Det är möjligt att det dröjde innan 

informationsmaterialet fick genomslag hos en bredare allmänhet. 

 

 

                                                 
48 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 15 
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3.2.1 Statistik för skuldsanering 1998 
 

1998 fick 74 gäldenärer avslag på sin ansökan, varav 19 avslag (ca 26 %) skedde i TR. 

42 st fick sin ansökan beviljad, 8 st (ca 19 %) fastställdes i TR. KFM fastställde 30 (ca 

71 %) av de 42 ansökningarna. Det var med andra ord inte lika många överklaganden 

till TR från borgenärerna detta år som det hade varit det första året, vilket betyder att det 

inte var lika stor andel överklaganden av de beviljade skuldsaneringarna. Däremot var 

det en ökning av andelen gäldenärer som överklagade. Av de av KFM avgjorda besluten 

överklagades totalt, dvs. av både de beviljade och de avslagna ansökningarna, ca 24 % 

år 1998. 

 

 

Skuldsaneringsstatistik år 1994-95

0

10

20

30

40

50

60

K
FM

 a
vs

la
g

K
FM

 fa
st

st
äl

lt

K
FM

 b
ev

ilj
at

TR
 fa

st
st

äl
lt

TR
 a

vs
la

g

m
an

kv
in

na

ål
de

r

no
llö

sn
in

g

kv
al

 in
s

sk
äl

ig
t

os
kä

lig
t

br
ot

t

in
fri

a 
fö

rp
l

fri
vi

lli
g 

up
pg

m
ed

ve
rk

at

ar
be

te

os
äk

er
 p

ro
gn

nä
rin

gs

an
ta

l, 
ål

de
r 1998 avslag

1998 beviljat

Figur 2 Skuldsaneringsstatistik år 1998 

 

De som fick avslag 1998 hade en medianålder på 46 år; 50 % av dessa gäldenärer var 

mellan 43 och 55 år. Detta år var medianinkomsten ca 16 700 kronor per månad för 

gäldenärerna som fick avslag. I intervallet 12 000 till 23 200 kronor finns 50 % av 

gäldenärerna. Gäldenärernas medianskuld var 546 200 kronor och 50 % av gäldenärerna 

hade en skuldbörda mellan 304 000 och 845 800 kronor.  
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För dem som fick skuldsanering beviljad var medianåldern 43 år; 50 % av dem som fick 

skuldsanering var mellan 37 och 55 år gamla. Medianinkomsten var 13 700 och 50 % 

hade en inkomst mellan 11 400 och 16 900 kronor. Medianskulden var detta år 841 700 

kronor och 50 % hade en skuldbörda om mellan 338 500 och 1 102 200. 

 

 

3.2.2 Skuld och ålder 1998 
 

Medianåldern var lägre för dem som fick skuldsanering än för dem som inte fick det, 

även om man ser till kvartilerna. Inkomsten var också lägre för dem som fick 

skuldsanering beviljad. Skulderna var högre för dessa gäldenärer. Detta stämmer med 

tanken med skuldsanering. De som får skuldsanering skall, i princip, ha en större 

skuldbörda och en lägre inkomst än de som inte får skuldsanering. Åldern faller dock 

utanför mallen. Gäldenärens ålder skall räknas med vid bedömningen huruvida 

skuldsanering skall beviljas eller inte. Detta leder till att gäldenärer som blir beviljade 

skuldsanering generellt sett bör vara något äldre än de som får avslag på sin ansökan.  

 

 

3.3 Statistik och analys avseende ärenden från 2002 
 

Materialet för år 2002 var i princip komplett och bestod av 57 ansökningar. Inga viktiga 

uppgifter saknades. På så sätt märktes en betydlig förbättring av strukturen på besluten, 

speciellt i jämförelse med det allra första året. Materialet från senare år lämpar sig bättre 

än det från de tidigare åren för en detaljerad studie av gäldenären, just på grund av att 

all information finns med. 

 

 

3.3.1 Statistik för skuldsanering 2002 
 

År 2002 fick 22 gäldenärer avslag på sin ansökan, varav 3 st (ca 14 %) i TR. 35 

gäldenärer blev samma år beviljade skuldsanering. TR fastställde 5 st ärenden (ca 14 %) 
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och KFM 27 st (ca 77 %). Ca 14 % av alla beviljade och avslagna ansökningar 

överklagades detta år.  
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Figur 3 Skuldsaneringsstatistik år 2002 

 

För dem som fick avslag detta år var medianåldern 48 år; 50 % av gäldenärerna var 

mellan 42 och 50 år gamla. Gäldenärerna hade en medianinkomst om 18 400, och 50 % 

hade en inkomst på mellan 12 500 och 27 300 kronor. Medianskuldbördan var ca 

466 800 kronor. 50 % av gäldenärerna hade mellan 314 100 och 779 700 kronor i 

skulder. 

 

De som fick skuldsanering beviljad hade en medianålder på 51 år; 50 % var mellan 44 

och 56 år gamla. Medianinkomsten var 15 400 kronor; 50 % hade en inkomst på mellan 

12 600 och 20 000 kronor. Medianskuldbördan var 529 500 kronor. Hälften av 

gäldenärerna som blev beviljade skuldsanering hade en skuldbörda mellan 341 600 och 

732 900 kronor. 
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3.3.2 Skuld och ålder 2002 
 

Åldern var lite högre hos dem som blev beviljade skuldsanering än hos dem som fick 

avslag. Inkomsten var lägre för dem som fick skuldsanering, precis som under de andra 

åren som har undersökts. Skulden var detta år ungefär lika stor för de båda grupperna. 

 

 

3.4 Vilken instans har beslutat om skuldsaneringens beviljande 
eller avslag? 
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Figur 4 Beslut om skuldsanering 

 

KFM har både 1994/95 och 1998 beslutat om fler avslag än beviljanden. Att det inte 

förhåller sig så 2002 skulle kunna bero på att gäldenärer som ansöker hos KFM redan 

innan ansökan har fått så mycket information att gäldenären ”vet” om det alls är möjligt 

för KFM att bevilja honom skuldsanering. En annan anledning skulle kunna vara att 

gäldenärerna verkligen använder en skuldsaneringsansökan som en sista utväg att lösa 

sina ekonomiska problem. Görs ansökan när gäldenären redan har haft stora 

betalningssvårigheter under en längre tid, har skulden blivit större och därmed även 

betalningssvårigheterna. Detta är bara spekulationer, men fullt tänkbara sådana.  
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KFM fastställer procentuellt en större andel beslut om skuldsanering år 2002, än 

tidigare. En anledning kan vara att borgenärerna har insett att utredningen som görs av 

KFM faktiskt visar sig hålla i TR i många fall. Borgenärerna har alltså inte stora chanser 

att få en ändring av KFM: s beslut genom att inte acceptera beslutet. Dessutom får de 

allra flesta borgenärerna åtminstone betalt för en del av skulderna.  

 

Andelen beslut som överklagas till TR är i princip densamma under alla de tre 

undersökta åren, se ovan under 3.1.1, 3.2.1 och 3.3.1. Det som skiljer är att andelen 

överklaganden från de gäldenärer som har fått avslag har ökat, medan borgenärerna till 

dem som har fått skuldsanering beviljad inte överklagar lika ofta som tidigare. 

 

 

3.5 Antal kvinnor och män som fick skuldsanering beviljad 
respektive avslag  
 

Endast det första året var det något fler män än kvinnor som ansökte om skuldsanering. 

Både 1998 och 2002 var det fler kvinnor än män som ansökte om skuldsanering. Fler 

kvinnor än män beviljades skuldsanering alla undersökta år. 
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Figur 5 Antal kvinnor och män i undersökningen 
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1994/95 var det mer än dubbelt så många kvinnor som män som beviljades 

skuldsanering. Samma år var det också nästan hälften så många kvinnor som män som 

fick avslag. 1998 var inte skillnaden lika stor, lika många kvinnor som män fick avslag 

och männens andel beviljade skuldsaneringar var inte längre hälften av kvinnornas 

andel, utan hade ökat något. År 2002 hade skillnaderna mellan könen minskat 

ytterligare, både vad gäller de som fick avslag och de som fick skuldsanering beviljad.  

 

 

3.6 Nollösningar 
 

Antalet nollösningar har minskat sedan år 1994/95 då ca 63 % av dem som beviljades 

skuldsanering fick en sådan lösning. År 1998 var det 47,5 % av dem som beviljades 

skuldsanering som fick en nollösning och år 2002 ca 14 %. Det är svårt att säga vad 

minskningen beror på. Ändrade rutiner eller bättre utredningar av gäldenärens ekonomi 

är två tänkbara förklaringar. En annan förklaring skulle kunna vara att flertalet mycket 

svårt skuldsatta gäldenärer redan har erhållit skuldsanering. 

 

Första året (1994/95) fick 13 kvinnor och 4 män en nollösning och 1998 var 

motsvarande antal bland gäldenärerna 12 kvinnor och 7 män. År 2002 fick 3 män och 2 

kvinnor en nollösning.  
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Statistik nollösnignar 
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Figur 6 Statistik nollösningar 

 

Det är en oproportionerligt stor andel kvinnor som har fått en nollösning både under 

1994/95 och under 1998, dock med en minskning av andelen kvinnor. År 2002 var det 

en jämnare fördelning. Eftersom undersökningen bara sträcker sig över 3 år är det svårt 

att säga om detta är en klar trend. Det är svårt att se vad detta skulle bero på om så 

skulle vara fallet. Kanske handlar det om den klassiska uppdelningen av hushållets 

utgifter, kvinnan tar hand om de löpande utgifterna och mannen köper kapitalvarorna. 

Vid en separation skulle alltså kvinnorna behöva köpa fler dyra saker för att ersätta det 

som fanns i det gemensamma hemmet. Detta skulle, i kombination med att kvinnor 

generellt sett har något lägre löner än männen (se tabell på s 48), kunna leda till sämre 

betalningsförmåga. Men för de kvinnor som inte har varit gifta eller sammanboende, 

hur skall man förklara deras del i det hela? Detta är frågor som undersökningen inte kan 

ge svar på eftersom den inte är tillräckligt omfattande. Nollösningarna var generellt 

mycket färre 2002 än 1994/95 och än 1998. Det skulle kunna vara en tillfällighet, eller 

så har utredningen av gäldenärernas ekonomi förbättrats. Även här skulle en större 

utredning krävas för att svara på frågan. 
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4 Vad krävs i praktiken för att få skuldsanering 
beviljad? 
 

Det här kapitlet redovisar vad som har framkommit genom undersökningen av besluten 

från KFM och domstolarna. Materialet jämförs med det som står i SksanL och 

prop. 1993/94:123. Även vissa för sammanhangets relevanta begrepp diskuteras. 

 

 

4.1 Gäldenären 
 

Vid bedömningen av om en gäldenär skall beviljas skuldsanering, skall många faktorer 

sammanvägas. Nedan redogörs för dem som är vanligast återkommande. 

Riksskatteverket (RSV) har utifrån uppgifter från KFM januari 1996 till maj 1997, 

kommit fram till att ungefär lika många kvinnor som män ansöker om skuldsanering. 

Av dem som har fått ansökan beviljad är dock flest kvinnor. Genomsnittsgäldenären 

som beviljas skuldsanering är, enligt undersökningen från RSV, kvinna 40 - 49 år, med 

en inkomst på 10 000 - 20 000 kronor per månad och en snittskuld på ca 500 000 

kronor. Fordringsägarna erhöll i snitt betalning för 0 - 5 % av skulden.49 För 

Östergötland är uppgifterna i stort sett desamma som för riket.  

 
 

4.1.1 Skälighet 

 

Skuldsanering kan beviljas om det är skäligt med tanke på den sökandes ekonomiska 

och sociala situation. Den största anledningen till att lagstiftaren valde ett allmänt 

skälighetsrekvisit vid lagens tillkomst, istället för exakta gränser, var att lagstiftaren 

ville minska risken för missbruk.50 Det är den samlade bilden av gäldenärens personliga 

och ekonomiska situation som skall vara avgörande. Lagstiftaren ville inte heller att det 

skulle ses som en rättighet att få skuldsanering om man uppfyllde de exakta rekvisit 

                                                 
49 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 49 
50 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 70 
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som hade kunnat ställas upp.51 Det skulle kunna ha gett en känsla av orättvisa, som 

skulle ha kunnat resultera i ett mycket svagt förtroende för skuldsaneringsinstitutet. 

 

 

4.1.2 Brottsligt förflutet 
 

Har gäldenären tidigare begått brott, skall detta normalt ses som negativt vid en 

skuldsanering, i synnerhet om brottet ligger nära ansökan i tiden. Ett brottsligt förflutet 

är inte ett absolut hinder mot skuldsanering, men det skall vägas in i 

helhetsbedömningen. En sådan omständighet talar starkt emot skuldsanering, särskilt 

om det rör sig om ekonomisk brottslighet.52 1994/95 var det två gäldenärer som fick 

avslag på grund av att de hade begått olika brott. I ett av fallen rörde det sig om 

ekonomisk brottslighet, i det andra om olika våldsbrott. I båda fallen hade brotten 

begåtts så nära inpå ansökan som knappt ett år tidigare. 1998 avslogs 3 ansökningar på 

grund av att gäldenärerna hade begått olika brott och 2002 avslogs inga ansökningar av 

denna anledning. En anledning skulle kunna vara att dessa gäldenärer sållas bort redan 

hos de kommunala rådgivarna. I undersökningen är det endast män som har fått avslag 

av denna anledning. 

 

 

4.1.3 Försökt infria förpliktelserna till borgenärerna 
 

En sökande som har tillgångar, vilka går att sälja relativt snabbt och lätt, skall göra det 

innan skuldsanering kan beviljas. Det hänger ihop med att gäldenären måste anstränga 

sig för att kunna infria sina förpliktelser gentemot borgenärerna, samt i andra hand 

komma fram till en frivillig lösning tillsammans med borgenärerna, innan gäldenären 

lämnar in sin ansökning till KFM. Exempel på tillgångar som skall säljas är bil och 

bostadsrätt. Bilen kan man få behålla om det går att visa att den är absolut nödvändig, 

t.ex. för att ta sig till och från arbetet, om det inte finns fullgoda förbindelser med 

allmänna transportmedel. Bilen behöver inte heller säljas om den är gammal och inte 

värd mer än ett par tusen. I de beslut som ingår i undersökningen har värdet på 

                                                 
51 Prop. 1993/94:123, s. 77 f  
52 Prop. 1993/94:123, s. 90 
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bilinnehav, som inte befunnits innebära ett hinder mot skuldsanering, varierat från 

skrotvärde till ca 10 000 - 15 000. I ett RH fall (1996:52) har en handikappsanpassad bil 

till ett värde av ca 44 000 inte varit ett hinder för att skuldsanering skall kunna beviljas. 

Det finns också tillfällen när bostadsrätten inte behöver säljas, men då måste 

boendekostnaden vanligen vara mycket låg samtidigt som värdet på bostadsrätten måste 

vara lågt. Värdet av bostadsrätten skall inte kunna täcka en större del av den totala 

skulden vid en försäljning. Finns det dessutom lån på lägenheten, är det i första hand 

dessa som skall täckas vid en försäljning. Vissa föremål är alltid undantagna från 

realisationsplikten. Dessa specificeras i Utsökningsbalken (UB) 5:1 som undantagna 

från utmätning. 

 

Undantag från utmätning enligt utsökningsbalken (UB 5:1) är: 

 

1. ”kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga 

bruk, till skäligt värde 

2. möbler, husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är nödvändig för 

ett hem och dess skötsel 

3. arbetsredskap och annan utrustning, som behövs för gäldenärens 

förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning samt djur, foder och sådant som i 

övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde 

4. föremål med sådant övervägande personligt värde att det måste anses uppenbart 

obilligt att taga egendomen i anspråk 

5. hyresrätt till lägenhet där gäldenären stadigvarande bor eller som han behöver 

för sin förvärvsverksamhet, även om hyresrätten får överlåtas 

6. bostadsrätt till lägenhet där gäldenären stadigvarande bor, såvida ej 

gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina 

borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens 

värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätningen 

7. pengar, banktillgodohavande, annan fordran och förnödenheter, i den mån 

annat ej är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för underhåll åt 

gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock ej utan 

synnerliga skäl för längre tid än en månad.” 
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Har gäldenären familj skall hänsyn tas till vad familjen brukar eller behöver. Allvarlig 

sjukdom eller liknande omständigheter hos honom eller hans familj skall beaktas enligt 

UB 5:2. Beneficiereglerna innebär att det i normala fall inte finns någon utmätningsbar 

egendom. Den egendom som kan bli föremål för utmätning är t.ex. konst, värdefulla 

böcker, smycken och konstföremål samt elektronik, t.ex. dator, dyrbar ljudanläggning 

eller TV/videoutrustning. Även dyrbara pälsar och möbler kan utmätas.53 Har 

gäldenären tidigare befunnits sakna utmätningsbara tillgångar, eller har han haft en 

inkomst som är för låg för att löneutmätning skall kunna genomföras, talar det för att 

gäldenären inte kommer att kunna betala något, eller i vart fall bara lite, om 

skuldsanering skulle beviljas. Det kan dessutom tala för skuldsanering, under 

förutsättning att gäldenären vid det/de tidigare tillfället/tillfällena har samarbetat genom 

att tillhandahålla riktiga uppgifter och genom att inte ha försökt undanhålla tillgångar 

från borgenärerna. 

 

Förutom att gäldenären måste sälja sådant som kan undvaras, får gäldenären inte göra 

något för att försätta sina borgenärer i en sämre situation. Ett exempel är att gäldenären 

inte får flytta till en dyrare bostad.54 Däremot uppmuntras gäldenären att, om möjligt, 

flytta till ett billigare boende. Riksskatteverket ger ut rekommendationer om lämplig 

boyta och kostnad för olika storlekar på hushåll.55 Det kan medföra stora svårigheter för 

vissa gäldenärer att flytta till ett mindre eller billigare boende. Har gäldenären 

hyresskulder, eller åtminstone betalningsanmärkningar, är det inte alla bostadsföretag 

som skulle acceptera honom som hyresgäst. 

 

Gäldenären bör inte heller öka sina kostnader för resor till och från arbetet. En liten 

höjning kan dock accepteras t.ex. om de längre resorna görs för ett bättre betalt arbete, 

eller ett billigare boende, under förutsättning att marginalen inte äts upp av de ökande 

kostnaderna. Gäldenären skall inte ha så mycket pengar under en skuldsanering att han 

kan köpa värdefullare egendom, t.ex. en bil. I ett av besluten hade gäldenären nyligen 

skaffat en bil. Den var vare sig ny eller dyr, den värderades till ca 9 000 kronor. KFM 

avslog ansökan om skuldsanering, för att borgenärerna borde ha fått ta del av det 

betalningsutrymme på 9 000 kr som gäldenären uppenbarligen hade. Hon ansågs inte 

                                                 
53 Budgetrådgivning för skuldsatta, s. 158 
54 Se t. ex. RH 1996:15 där gäldenären fick avslag på sin ansökan bl.a. efter att han flyttat från tre rum 
och kök à ca 5000kr/mån till fyra rum och kök à drygt 10 000 kr/mån. 
55 RSV Ex 2000:1, se bilaga 2  
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kunna förklara varifrån pengarna hade kommit. Ärendet överklagades till TR, som kom 

fram till att gäldenären inte hade haft några pengar. Det var hennes föräldrar som hade 

köpt bilen för att hon skulle kunna ge sin dotter skjuts till dagis. TR beviljade 

skuldsanering.  

 

Sambor har ingen enligt lag fastställd försörjningsskyldighet mot varandra. Makar har 

en viss försörjningsskyldighet56, men äger under äktenskapet sina egna tillgångar och är 

ansvariga för sina egna skulder57. Trots detta beviljas skuldsanering sällan om 

maken/makan har tillgångar av något slag,58 oavsett om snedfördelningen av tillgångar 

har skapats avsiktligt eller inte. Det kan här nämnas att skuldsaneringslagen i och för sig 

inte har något egentligt samband med äktenskapsbalken. Skuldsanering är ett helt 

fristående institut. Det är dock intressant att resonemanget är olika i det familjerättsliga 

perspektivet jämfört med resonemanget i samband med skuldsaneringsinstitutet.59 

Hänsyn tas till hushållets betalningsförmåga60, snarare än till gäldenärens när det gäller 

skuldsanering. Utgångspunkten verkar vara att de fördelar som har kommit som ett 

resultat av den ena makens/sambons skuldsättning, även har kommit den andre till del61. 

Lånar den ena maken en större summa pengar t.ex. för att köpa en bil, kommer troligen 

den andra parten att använda bilen. Det stämmer överens med andan i propositionen för 

SksanL att man skall se till hela hushållet.  

 

Det finns en viss likhet i resonemanget när det gäller skuldsanering och utmätning. I 

propositionen till skuldsaneringslagen anses gäldenären, om inte äga så åtminstone ha 

tillgång till, all egendom som finns i hans hushålls besittning. Enligt UB 4:18 anses 

gäldenären äga lös egendom som han har i sin besittning, om det ej framgår att den 

tillhör annan. Är gäldenären gift eller sambo, anses han, enligt UB 4:19, äga lös 

egendom som han och hans maka/sambo har i sin gemensamma besittning, om det inte 

görs sannolikt att egendomen ägs med samäganderätt ”enligt lagen (1904:48 s.1) om 

samäganderätt och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon 

annan”. Således är synen på vilken egendom som gäldenärens borgenärer bör ha 

                                                 
56 ÄktB 6:2 
57 ÄktB 1:3 
58 Prop. 1993/94:123, s. 97, samt Familjeföreställningar, s. 127 
59 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 73 not 91 
60 Prop. 1993/94:123, s. 97 
61 Familjeföreställningar, s. 128 
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möjlighet att få betalt ur ganska lika vid utmätning och skuldsanering, åtminstone 

såtillvida att gäldenären anses ha möjlighet att använda allt som finns i hans besittning. 

 

Vid bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering eller inte, tas hänsyn 

också till huruvida betalning har skett ifråga om sådana skulder som inte ingår i en 

skuldsanering. Har gäldenären inte försökt betala dylika skulder, t.ex. underhåll, är 

risken stor att han inte anses ha försökt att uppfylla sina betalningsförpliktelser 

gentemot sina borgenärer, vilket gör att gäldenären inte blir beviljad skuldsanering.62 

Detta beror på att man ser till gäldenärens hela situation, inklusive hans tidigare 

handlingar. Det första året, 1994/95, avslogs 12 ansökningar (ca 22 % av dem som fick 

avslag) för att gäldenären inte hade gjort tillräckligt för att infria sina 

betalningsförpliktelser. År 1998 var siffran 23 ansökningar (ca 31 %) och 2002 var det 

13 st (ca 59 %) som fick avslag av samma anledning. I undersökningen är det nästan 

dubbelt så många män som kvinnor som har fått avslag på sina ansökningar för att de 

inte har gjort tillräckliga försök att infria sina betalningsförpliktelser, 29 män och 15 

kvinnor.  

 

För att få skuldsanering krävs både att gäldenären försökt fullgöra sina betalningar till 

borgenärerna, och att han har försökt nå en frivillig uppgörelse med borgenärerna. Det 

rör sig alltså om två separata krav. 

 

 

4.1.4 Försökt nå frivillig uppgörelse med sina borgenärer 
 

Ovan under skuldsaneringens första steg har det beskrivits vad som bör ingå i försöket 

att nå en frivillig uppgörelse. För de beslut som togs av KFM de år som undersökningen 

omfattar, var försöket att nå frivillig uppgörelse ett av de mest märkbara kraven för att 

skuldsanering skulle beviljas. Det var många som brast i det hänseendet, närmare 

bestämt 17 av de 45 som fick avslag. Skuldernas storlek och ålder har dock varierat, 

från strax över hundratusen till några miljoner, samt från riktigt gamla skulder till några 

så nya som från 1991/92. Nödvändigheten i ett försök att nå en frivillig 

                                                 
62 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 88 
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överenskommelse nämns också i propositionen63. På den här punkten verkar lag, 

proposition och praxis stämma väl överens. Förslaget som skickas till borgenärerna 

måste kunna anses som seriöst, dvs. innehålla korrekta och fullständiga uppgifter om 

gäldenärens inkomster, skulder och övriga förhållanden.64 Det krävs att gäldenären har 

skickat förslaget till uppgörelse till alla sina borgenärer, att förslaget innehåller 

tillräcklig och korrekt information om gäldenärens hela ekonomiska situation, samt att 

det finns ett förslag till uppgörelse som borgenärerna kan ta ställning till utan att 

inhämta mer information.65 I NJA 1998 s. 698 överklagade ett förtidspensionerat par 

med stora skulder ett avslag från HovR, vilken ansåg att de inte hade gjort tillräckliga 

ansträngningar för att nå en frivillig uppgörelse med sina borgenärer. HD ansåg dock att 

makarna hade gjort tillräckligt genom att, förutom förslag på att avskriva skulderna helt, 

ha skickat med bilagor innehållande en budget, en skuldöversikt, en 

borgenärsförteckning samt en närmare redogörelse för skuldernas tillkomst. Även om 

gäldenären inte har något att erbjuda sina borgenärer, skall ett förslag på frivillig 

uppgörelse skickas till samtliga borgenärer. Det blir då ett förslag till en nollösning. Det 

brukar alltid vara ett par borgenärer som inte accepterar nollösningar på den här nivån. 

Efter en utredning hos KFM är fler villiga att acceptera att gäldenären faktiskt saknar 

betalningsmöjligheter. Det är dock inte ovanligt att dessa förslag går vidare till TR.  

 

Första året var det 17 st (ca 31 %) som fick avslag för att de inte försökt, eller inte hade 

gjort tillräckliga försök, att nå en frivillig uppgörelse med sina borgenärer. År 1998 fick 

16 st avslag av den anledningen (ca 22 %) och 2002 endast 3 st (ca 14 %). Minskningen 

i avslag på grunden att inte ha gjort tillräckliga försök att nå en frivillig 

överenskommelse, kan bero på att ansökningarna som inkommer till KFM är mer 

genomarbetade, se under kapitel 5. Det kan även ha att göra med att alla kommuner inte 

har någon anställd för att hjälpa gäldenärerna med sin ansökan. Det är mycket svårt att 

upprätta en ansökan, vilket kan ha resulterat i att gäldenärer som bor i de kommuner 

som inte har haft någon anställd för att hjälpa till med skuldsaneringsansökan, har haft 

svårare att få sin ansökan beviljad på grund av brister i försöket till frivillig 

uppgörelse.66 Är det svårt, på gränsen till omöjligt, att få skuldsanering kommer snart 

                                                 
63 Prop. 1993/94:123, s. 98 
64 I RH 1996:46 hade gäldenären i ett förslag till avbetalningsplan förtigit vissa inkomster, vilket ledde till 
att avbetalningsplanen inte uppfattades som seriös och gäldenären nekades skuldsanering. 
65 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 90. 
66 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 59 
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alla som skulle kunna behöva skuldsanering att veta det. Vissa kan då låta bli att lämna 

in en ansökan för att de tror att det inte tjänar något till. Något fler kvinnor än män fick 

avslag för att inte ha gjort tillräckligt för att nå en frivillig uppgörelse med sina 

borgenärer, 19 st mot 17. 

 

 

4.1.5 Samarbetat under handläggningen 
 

Skuldernas storlek och ålder kan variera, men däremot inte kravet på den sökandes 

aktivitet, både före och efter det att handläggningen av ärendet har påbörjats. I ett avslag 

från KFM 1994/95, nämndes att de brister i aktivitet som gäldenären gjort sig skyldig 

till före den tidpunkt då ansökan kom in till KFM, inte kunde repareras genom att han 

senare samarbetade fullt ut. I ett par fall har handläggaren sagt att oavsett om 

gäldenären är kvalificerat insolvent eller inte, kan han inte få skuldsanering beviljad, 

eftersom han inte själv har medverkat tillräckligt före och under handläggningstiden. 

Det verkar alltså vara ett oeftergivligt krav som ställs på gäldenären. Det ligger helt i 

linje med det som står i prop. 1993/94:123 angående betalningsmoralen hos gäldenärer i 

allmänhet. En farhåga inför skuldsaneringsinstitutets införande var att 

betalningsmoralen67 skulle bli lägre i och med att gäldenären kunde bli av med 

betalningsansvaret för alla sina skulder genom så kallade nollösningar, dvs. när 

fordringsägarna inte får ett öre. I begreppet ”före handläggningen” ingår gäldenärens 

uppträdande och medverkan vid eventuella tidigare indrivningsförsök genom KFM. Har 

en gäldenär varit tillgänglig vid tillfället och öppet redovisat sina tillgångar och 

inkomster skall det ses som positivt för skuldsaneringen.68 Detta sätt att värdera tidigare 

samarbete verkar fungera bra hos KFM. I de beslut som ingår i undersökningen där 

gäldenären tidigare varit i kontakt med KFM, nämns det med eftertryck om gäldenären 

har samarbetat eller inte. Att gäldenären har samarbetat vid det tidigare tillfället, samt 

då befunnits sakna utmätningsbara tillgångar, verkar tala starkt för att skuldsanering 

skall beviljas. 1994/95 ansågs 6 st av de som beviljades skuldsanering sakna 

utmätningsbara tillgångar och 3 st av de som fick sin ansökan beviljad. 1998 var 

motsvarande siffror 3 st av de som fått avslag det året och 7 st av de som blivit beviljade 

                                                 
67 Se t.ex. Prop.1993/94:123, s. 77 ”Det finns anledning att betona att ett skuldsaneringssystem inte får 
skada den allmänna betalningsmoralen.” 
68 Prop. 1993/94:123, s. 98 
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skuldsanering. 2002 befanns 6 st av de som fick avslag sakna utmätningsbara tillgångar 

och 16 st av de som beviljades skuldsanering.  

 

1994/95 fick 5 st (ca 9 %) avslag på grund av att de inte ansågs ha medverkat tillräckligt 

under handläggningen. 1998 var det 11 st (ca 15 %) som fick avslag av samma orsak 

och 2002 2 st (ca 9 %). Dubbelt så många män som kvinnor fick avslag av denna 

anledning, 12 män och 6 kvinnor.  

 

 

4.1.6 Osäker prognos och det kvalificerade insolvenskriteriet 
 

Lagen säger att skuldsanering kan medges om det inte kan antas att den sökande 

kommer att kunna betala sina skulder inom en överskådlig tid.69 Enligt ordalydelsen 

behövs det inte något säkert antagande. I propositionen talas det däremot om att det 

måste kunna antas att gäldenären inte kommer att kunna betala sina skulder inom en 

överskådlig tid, dvs. det skall finnas en säkerhet i antagandet att gäldenären inte 

kommer att kunna betala. Skillnaden ligger i vad det är som man skall vara säker på, att 

det inte kan antas att gäldenären kan betala, eller att det kan antas att gäldenären inte 

kan betala. Eftersom det uteslutande är propositionens definition som faktiskt används, 

dock ej den som står att finna i lagförslaget i propositionen, borde ”inte” flyttas i 

lagtexten, så att lagtexten ges den lydelse som tillämpas i praxis. Den sökande behöver, 

enligt lagtexten, bara visa att han INTE kan ANTAS kunna betala, inte visa att han inte 

kan betala. Detta skiljer sig från propositionens uttryck och från praxis. Är prognosen 

alltför osäker är det oskäligt att bevilja gäldenären skuldsanering, eftersom borgenärerna 

kan missgynnas av en felbedömning. Det finns visserligen möjlighet till omprövning70 

av skuldsaneringen om gäldenärernas förhållanden ändras varaktigt. Det är dock 

meningen att skuldsaneringen skall vara i princip slutgiltig. Besluten/domarna skall 

ändras endast som en extraordinär åtgärd, vilket har att göra med den säkerhet som 

ligger i att man vet hur framtiden kommer att se ut ekonomiskt. Detta gäller såväl för 

borgenärer som för gäldenärer. En annan anledning till att skuldsaneringen skall vara 

slutgiltig är skuldsaneringens rehabiliterande effekt. Skulle en gäldenär få sin 

                                                 
69 SksanL 4 § punkt 1 
70 SksanL 27 och 28 §§ 
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skuldsaneringsansökan beviljad och ha påbörjat avbetalningarna, är det inte skäligt att 

det hela skulle återgå till tidigare förhållanden, med mindre än att gäldenären har 

misskött sina betalningar under en längre tid. Eftersom gäldenären har fått ansökan 

beviljad finns det all anledning att tro att han är i stort behov av ekonomisk sanering och 

att han är varaktigt insolvent. En långvarig oförmåga att betala räntan på sina lån är ett 

starkt indicium på varaktig insolvens.71 Konjunkturbetingad arbetslöshet är ett exempel 

på sådant som gör prognosen mer osäker. Det skall i princip inte gå att se att 

insolvensen någonsin kommer att upphöra72, åtminstone inte inom en period på 5 - 10 

år.73 I praxis har det i ett par fall uttalats att gäldenären kan betala av skulden i dess 

helhet på, t.ex. tjugo år. Vid något tillfälle har det tillagts en liten brasklapp av typen 

”om han kan få räntorna frysta” eller liknande. Det verkar som att om det går att se ett 

slut på betalningsoförmågan, oavsett om det är tio eller tjugofem år framåt i tiden, så 

beviljas inte skuldsanering. Det är tveksamt om detta överensstämmer med avsikten 

med begreppet ”överskådlig tid”. Som tidigare har nämnts nämndes en period om 5 - 10 

år i förarbetena. Viktigt är att nämna att den gränsen inte var avsedd som en absolut 

gräns, men den borde ge en viss vägledning avseende avsikten bakom rekvisitet 

överskådlig tid. Om det finns en tanke bakom att frångå denna tid, borde det vara att ge 

borgenärerna en chans till att få en så stor del av skuldbeloppet som möjligt. Det är inte 

praktiskt möjligt att konsekvent använda ett sådant frångående av förarbetena. Det 

skulle i princip leda till att ingen fick skuldsanering, eftersom de flesta kan betala en 

större del av skulden om de får tillräckligt många år på sig att betala, än om de får 

skuldsanering. Används begreppet överskådlig tid som återstående yrkesverksamma år 

eller återstående livstid, bortfaller lagens ena syfte, nämligen att vara ekonomiskt 

rehabiliterande. Överskådlig tid i betydelsen återstående livstid verkar inte användas, 

men däremot återstående yrkesverksamma år. I ett beslut kan det stå något om att 

”gäldenären endast är 45 år, vilket gör att han åtminstone har 15-20 yrkesverksamma år 

framför sig”. Frågan blir då om det är gränsen för vad som anses vara överskådlig tid 

som har flyttats fram, eller om yttranden som det ovan beskrivna är ett uttryck för att 

visa att man tar hänsyn till gäldenärens ålder vid bedömningen. I samband med att 

prognosen görs, görs olika beräkningar där t.ex. inkomsten och hyran ändras. Det görs 

                                                 
71 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 65 
72 Här skiljer sig kriteriet insolvens i SksanL från det i konkurslagen och ackordslagen. I de båda senare 
räcker det med obestånd. SksanL lägger därtill ett krav på att man i princip inte ska kunna se att 
obeståndet någonsin kommer att upphöra, dvs. det som lagstiftaren har kallat kvalificerad insolvens. 
73 IU s. 275 
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också en beräkning av hur mycket av den totala skulden gäldenären skulle kunna betala 

under en femårsperiod, dvs. den tid under vilken betalningsplanen skulle löpa. Kommer 

man då fram till att gäldenären kan betala mer än 50 % på fem år, kommer han troligen 

att anses kunna betala hela beloppet inom tio år. Har gäldenären dessutom 20 

yrkesverksamma år kvar ökar sannolikheten för att han kommer att kunna betala av hela 

skulden. Jag tror därför att antalet återstående yrkesverksamma år snarare tas med för 

att visa att man har tagit hänsyn till gäldenären ålder, även om det också får 

konsekvenser för synen på överskådlig tid. 

 

Prognosen skall bygga på en beräkning av inkomsterna från en heltidstjänst, även om 

gäldenären faktiskt har en deltidstjänst, om det inte finns särskilda skäl, t.ex. 

handikapp74 , eller om det, efter kontroll med arbetsgivaren, visat sig absolut inte finnas 

någon möjlighet för gäldenären att utöka tjänstgörningsgraden. En högutbildad 

gäldenär, som inte har ett arbete som motsvarar utbildningen, skall i princip anses ha 

den inkomst som han borde ha enligt utbildningen.75 Det är möjligt för gäldenären att 

uppnå den inkomstnivån. Arbetslöshet76 påverkar chanserna att få skuldsanering 

beviljad snarast negativt, åtminstone i kombination med en relativt låg ålder.77 Vid en 

ålder av 20 - 40 år anses gäldenären kunna få ett nytt arbete utan större svårigheter.78 

Båda dessa faktorer gör att det inte går att göra en säker prognos, vilket är ett krav för 

att bevilja skuldsanering.79 Det betyder dock inte att gäldenären inte kan få 

skuldsanering om dessa grunder brister. Andra skäl kan finnas som medför att det ändå 

går att bevilja skuldsanering för gäldenären.80 Sådana skäl föreligger om gäldenären 

t.ex. har en permanent oförmåga att öka sin inkomst genom en högre tjänstgöringsgrad 

på grund av sjukdom, eller om gäldenären är förtidspensionerad. Är det inte möjligt för 

gäldenären att förbättra sina inkomster spelar åldern en mindre roll. Det går i de fallen 

att göra en säker prognos angående gäldenärens framtida betalningsoförmåga. Det 

kvalificerade insolvenskriteriet kräver att betalningsoförmågan inte är tillfällig, utan att 

den skall sträcka sig över överskådlig tid. För vissa grupper går det alltså att göra en 

sådan prognos med relativ säkerhet. Det finns dock många gäldenärer som inte kan 
                                                 
74 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 68 
75 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 68 
76 Prop. 1993/94:123, s. 92 f  
77 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 66, äv. RH 1996:72 där en 35-åring fick avslag för att han var 
för ung 
78 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 67 
79 Prop.1993/94:123, s. 92 f 
80 IU s. 275, även Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 67 
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styrka sin betalningsoförmåga. Detta gör inte deras behov av ekonomisk rehabilitering 

mindre. Det är dock sällan som skuldsanering avslås endast på den grunden att 

prognosen är osäker. Det skedde ett par gånger 1994/95, men därefter verkar hänsyn tas 

på ett annat sätt till om övriga faktorer är uppfyllda. 

 

I NJA 1996 s. 324 beviljades en 29-årig man, med betydande nettoskuldbörda 

härrörande från en för fem år sedan bedriven näringsverksamhet, skuldsanering. Det kan 

tilläggas att det är ovanligt att så unga gäldenärer beviljas skuldsanering. Vanligen anser 

både KFM och domstolen att gäldenärens ekonomiska situation kan förändras mycket 

över den tid som gäldenären har kvar på arbetsmarknaden, prognosen är för osäker. 

Skuldsanering brukar därför inte beviljas. I flertalet fall har 40 - 50-åringar ansetts ha 

för många år kvar på arbetsmarknaden för att det skall vara möjligt att göra en säker 

prognos över gäldenärernas framtida ekonomiska förhållanden. I RH 1996:72 fick en 

35-åring avslag för att han ansågs vara för ung. 

 

Tabellen nedan visar hur befolkningen är fördelad på ålder och kön, i Östergötland och i 

Sverige som helhet. Som framgår av tabellen finns det ungefär lika många män som 

kvinnor i Östergötland. Variationen i antalet ansökningar gjorda av män respektive 

kvinnor kan alltså inte förklaras av att det finns fler kvinnor än män i Östergötland. 

Även om man ser till hela riket är andelen kvinnor och män ganska lika. Som tidigare 

har nämnts är den skuldsaneringssökande medelgäldenären i Sverige som helhet en 

kvinna på ca 40 - 49 år. I Östergötland är det också vanligast med kvinnliga gäldenärer i 

skuldsaneringssammanhang. En tänkbar förklaring till detta fenomen är att mannen i 

familjen oftast köper dyrare kapitalvaror, medan kvinnan tar hand om de löpande 

utgifterna. Båda brukar vid en beräkning göra av med ungefär lika mycket, men vid en 

skilsmässa kan den som har köpt alla saker, i den här generaliseringen mannen, hävda 

att allt är hans. Vid en separation skulle alltså kvinnorna behöva köpa fler dyra saker för 

att ersätta det som fanns i det gemensamma hemmet. Detta skulle, i kombination med 

att kvinnor generellt sett har något lägre löner än männen (se tabell på s 48), kunna leda 

till sämre betalningsförmåga. Den här förklaringen är inte heltäckande. Den kräver t.ex. 

att gäldenären tidigare har varit gift och att utgiftsfördelningen ser ut på detta sätt.  
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Tabell 2 Befolkningsstatistik 2002-12-31. Källa SCB. 

 Ålder 

 Totalt Kvinnor Män 0-6 7-17 18-24 25-44 45-64 65-79 80+ 

Riket 8 940 788 4 513 681 4 427 107 651 954 1 288 956 720 245 2 431 627 2 314 211 1 064 269 469 526 

Östergötlands län 413 438 207 031 206 407 29 275 60 470 36 516 108 975 105 665 50 048 22 489 

 

 

Har gäldenären hemmavarande barn som är relativt gamla, dvs. försörjningsplikten 

kommer att upphöra inom en snar framtid, brukar skuldsanering inte beviljas utan att 

det finns annat som talar starkt för en skuldsanering. Oavsett om barnen flyttar hemifrån 

eller inte, anser KFM och domstolen att barnen inte längre skall räknas med när 

gäldenärens förbehållsbelopp räknas ut. Det innebär i praktiken att gäldenären inte får 

hjälpa sina barn ekonomiskt efter det att försörjningsplikten har upphört, om det inte 

finns möjlighet därtill inom ramen för skuldsaneringen, vilket aldrig torde vara fallet. 

Barnen skall dessutom, efter att försörjningsplikten har upphört, anses kunna bidra till 

hushållet om de bor kvar hemma. I RH 1996:15 beviljades inte skuldsanering, dels 

p.g.a. att gäldenären hade tre barn, varav två var så gamla att försörjningsplikten snart 

skulle upphöra, dels p.g.a. att gäldenären hade flyttat till en hyreslägenhet med dubbelt 

så hög hyra som den tidigare lägenheten. Domstolen ifrågasatte huruvida gäldenären var 

kvalificerat insolvent eftersom försörjningsbördan skulle minska och gäldenären hade 

valt ett så dyrt boende. 

 

1994/95 fick 9 gäldenärer avslag för att prognosen över deras betalningsoförmåga var 

alltför osäker, medan en fick sin ansökan beviljad trots detta, dvs. 10 st (ca 18 %) 

ansågs ha en osäker prognos. 1998 fick 11 st (ca 15 %) avslag av den här anledningen 

och 2002 var det ingen, vare sig av dem som fick avslag eller av dem som fick ansökan 

beviljad, som hade en så oförutsägbar betalningsoförmåga att det ansågs omöjligt att 

göra en säker prognos. I hela undersökningen som uppsatsen bygger på bedömdes 5 

män och 8 kvinnor ha för oförutsägbara framtidsinkomster m.m. för att det skulle gå att 

göra en säker prognos. 
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4.1.7 Näringsidkare 
 

Som tidigare har nämnts beviljas näringsidkare normalt inte skuldsanering. Så har också 

varit fallet i de beslut som har ingått i undersökningen. I ett fall var gäldenärens mor 

ägare och enda styrelseledamot i ett företag. Detta ansågs göra gäldenären 

diskvalificerad från skuldsanering, för att han, enligt KFM, hade ett reellt inflytande 

över företaget i och med moderns plats i företaget. Detta var dock före införandet av 

4 a § i SksanL genom SFS (1996:780). När SksanL trädde i kraft 1994 fick gäldenären 

inte vara näringsidkare. Efter ändringen 1996 kan även fysiska personer som är 

näringsidkare erhålla skuldsanering. Det krävs då att näringsverksamheten bara är en 

bisyssla81. För större företag skapades företagsrekonstruktion för på ytterligare ett sätt 

kunna lösa företagens ekonomiska problem. Denna möjlighet fungerade inte för mindre 

företag, vilket nämndes i propositionen82 till lagen om företagsrekonstruktion. De små 

företagen, där näringsidkaren var en fysisk person, hamnade i ett ”vakuum” mellan de 

olika lagarna. Det var i samband med detta som SksanL ändrades så att även 

näringsidkare som är fysiska personer, åtminstone i teorin kan få skuldsanering beviljad. 

I de fall som har ingått i undersökningen, har det bara varit negativt om den sökande vid 

ansökningstillfället var ägare eller delägare i ett företag. Däremot bedömdes skulder 

som kunde hänföras till tidigare näringsverksamheter varken mer positivt eller negativt 

än andra skulder. Det enda som skilde var att KFM undersökte om det hade förekommit 

några brottsmisstankar i samband med konkursen. De flesta som hade kvarvarande 

skulder från en tidigare näringsverksamhet hade haft företag som gick i konkurs.  

 
Eftersom lagen ändrades 1996 och materialet är hämtat från 1994/95, 1998 och 2002, 

finns bara avslag av den grunden att gäldenären är näringsidkare från det första året. 

Avslag på denna grund gjordes då i 6 fall, dvs. ca 11 % av avslagen berodde på att 

gäldenären var eller likställdes med att vara näringsidkare. 4 män och 2 kvinnor fick 

avslag på denna grund 1994/95. 

 

 

 

                                                 
81 Prop. 1995/96:5, s. 167 
82 Prop.1995/96:5 
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4.1.8 Inkomsten 
 

I samband härmed kan något sägas om inkomstens betydelse i sammanhanget. Tidigare 

har nämnts att en skuldbörda på några hundratusen inte är en onormalt stor skuldbörda 

för en gäldenär med fast och regelbunden inkomst. Vid beräkningen av hur mycket av 

inkomsten gäldenären skall få behålla ger förbehållsbeloppet vid utmätning av lön83 en 

viss ledning. Detta står med i alla 253 besluten från KFM. Understiger nettolönen 

förbehållsbeloppet talar det för att skuldsanering skall beviljas. I ett par utredningar från 

KFM har det sagts att om årsnettolönen understiger skuldernas totala belopp, talar detta 

starkt för skuldsanering. En stor differens mellan skuldernas storlek och nettolönen kan 

leda till problem för gäldenären att ens kunna betala räntorna på sina skulder. I 

kommentaren till skuldsaneringslagen säger författarna att en gäldenärs långvariga 

oförmåga att betala räntorna på sina lån är ett starkt indicium på varaktig insolvens.84  

 

1994/95 var medelinkomsten ca 15 300 kronor per månad för dem som fick avslag och 

ca 11 100 kronor för dem som fick ansökan beviljad. Motsvarande siffror för 1998 är ca 

17 800 respektive 14 500. Uppgifterna för 2002 är ca 19 800 respektive 16 500 kronor. 

Även bidrag har medräknats som inkomst i undersökningen, t.ex. bostadsbidrag, 

barnbidrag och socialbidrag. När allt är inräknat är det inte så stora skillnader mellan 

gäldenärernas inkomster. Höjningen av inkomsten mellan åren är av en sådan storlek att 

det kan förklaras av inflationen och en normal löneökning. 

 
Tabellen nedan visar medel inkomsten i Sverige och Östergötland för hela befolkningen 

och fördelat på kön. Kvinnorna har en lägre medelinkomst än männen. Detta skulle 

kunna vara en del av förklaringen till varför fler kvinnor än män söker och får sina 

ansökningar beviljade. 

 

                                                 
83 SksanL 8 § 2 st., samt UB 7 kap 4 och 5 §§ 
84 Skuldsaneringslagen - En kommentar, s. 65 
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Tabell 3 Medelinkomst inkomståret 2001 för den folkbokförda befolkningen (20 år och äldre) 
 2001-12-31.  Källa SCB. 

 

 

 

4.1.9 Båda makar/sambor ansöker 
 

En oväntad företeelse som framkom av undersökningen, är att makar och sambor ofta 

ansöker om skuldsanering samtidigt. Det vanligaste är att båda antingen får avslag på 

ansökan, eller att båda får ansökan beviljad. I något fall har dock endast den ena parten 

fått sin ansökan beviljad. Ett fall gällde en kvinna som fick skuldsanering beviljad trots 

att hennes make fick avslag. De skulder som de hade, som faktiskt hela familjen delade, 

kom från mannens tidigare tid som egen företagare. Det fanns bl.a. borgensåtaganden 

som var av betydande storlek. Både mannen, hustrun, en dotter och även några andra 

släktingar hade betalningsansvar för borgensåtagandena. KFM ansåg att alla villkor som 

krävs för att skuldsanering skall kunna beviljas var uppfyllda. Mannen var i ungefär 

samma situation, men han hade större skulder och han hade köpt en bil på avbetalning 

för inte så länge sedan. Han hade inte försökt lämna tillbaka bilen som var köpt med 

återtagandeförbehåll. Han gjorde det inte ens efter att KFM påpekat att han skulle vara 

tvungen att återlämna bilen för att få skuldsanering beviljad. 

 

Att båda makarna/samborna blir beviljade skuldsanering borde bero på att man beaktar 

hushållets betalningsförmåga.85 Kan inte den ena maken betala, samt om det är skäligt 

att bevilja denne skuldsanering, så kan troligen inte den andra parten det heller. Det som 

skulle hindra den andra maken/sambon från att få skuldsanering, är att han har försökt 

att hindra borgenärerna från att få betalt eller att han har begått något brott.  

 
                                                 
85 Prop. 1993/94:123, s. 97 

Region  Medelinkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, inkomståret 
2001 

 Samtliga Kvinnor Män 

RIKET 194 031 158 656 231 007 

ÖSTERGÖTLANDS 
LÄN 183 727 148 100 220 323 
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I RH 1994:109 hade gäldenären skulder från en tidigare bedriven näringsverksamhet 

som hon drev tillsammans med sin sambo. Det visade sig att sambon hade begått viss 

ekonomisk brottslighet som ledde till skulder som sedan drabbade gäldenären. HovR 

ansåg att det var utrett att gäldenären hade utnyttjats av annan och inte själv hade med 

brottsligheten att göra. Hon beviljades skuldsanering. 

 

1994/95 sökte 10 par, det vill säga 20 gäldenärer, 1998 var det 13 par och 2002 6 par.  

 

 

4.2 Skulden 
 

De egenskaper hos skulden som krävs för att den skall anses motivera att skuldsanering 

skall beviljas varierar. Endast i två beslut, av dem som ingår i undersökningen, har 

skuldsanering beviljats för en skuldbörda mindre än 100 000 kronor. Skuldtypen verkar 

inte ha någon större betydelse, snarare hur och när skulderna uppkom, samt hur 

skuldsatt gäldenären redan var vid det senaste skuldsättningstillfället. 

 

 

4.2.1 Skuldens storlek  
 

I propositionen sägs det att en skuldbörda på några hundratusen inte är någon onormalt 

stor skuldbörda för en gäldenär med fast och stadig inkomst.86 Inget belopp fastställs 

dock. Det sägs vidare att nettoskuldbördan är det viktiga. Nettoskuldbördan är den skuld 

som återstår när gäldenären har realiserat egendom som han eller hans familj inte är i 

oundgängligt behov av.87 I de fall gäldenärens skuldbörda och hans tillgångar och 

förvärvsförmåga står i uppenbart missförhållande till varandra, framgår behovet av 

skuldsanering tydligt.88 Endast i två av de beslut som har undersökts har skuldens 

storlek understigit 100 000 kronor. Den tendens som kan ses är att ju äldre gäldenären 

är desto lägre skuldbörda krävs. En 90-åring med 100 000 kronor i skulder kanske inte 

har möjlighet att betala av skulden inom sin livstid. Även för sjuk- och 

                                                 
86 Se t.ex. Prop. 1993/94:123, s. 93 och s. 96 
87 Prop. 1993/94:123, s. 93 
88 Prop. 1993/94:123, s. 96 
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förtidspensionärer verkar kravet på skuldens storlek ställas lite lägre. Så är fallet för att 

det för dessa gäldenärer är möjligt att göra en säker prognos avseende framtida 

betalningsmöjligheter. Detta stämmer överens med förarbetenas krav på att man skall 

kunna göra en säker prognos på att gäldenären inte skall kunna betala inom överskådlig 

tid89. En annan tendens är att domstolarna, särskilt överrätterna, har tagit fasta på det 

som står i prop. 1993/94:123, nämligen att några hundra tusen i skulder inte är speciellt 

högt, om gäldenären har en fast och stadig inkomst. Ett belopp om 100 000 kronor har 

dock inte ansetts vara nödvändigt i alla ärenden. En kvinna i undersökningen fick 

skuldsanering för en skuld på ca 58 000 kronor. KFM beräknade att hon efter 

skuldsaneringen skulle ha betalat ca 55,5 % av skulden. Normalt beviljas en gäldenär 

inte skuldsanering, om denne kan betala över 55 % på fem år. Det betyder att samma 

gäldenär skulle kunna återbetala hela skulden på knappt tio år. En gräns på fem till tio år 

togs upp i IU som den gräns framåt i tiden som insolvensen måste sträcka sig för att 

gäldenären skall anses vara kvalificerat insolvent. Den andra personen i 

undersökningen, som också fick skuldsanering för en skuld som var mindre än 100 000, 

hade en skuld på knappt 80 000 kronor. Även hennes make hade sökt och fått 

skuldsanering beviljad. Det är möjligt att hon blev beviljad skuldsanering av den 

anledningen att hennes make blev det, eftersom betalningsförmågan beräknas på 

hushållet, inte enbart på gäldenärens egen betalningsförmåga.  

 

1994/95 var medelstorleken på gäldenärens skuld ca 656 500 kronor för dem som fick 

avslag och 355 800 kronor för dem som fick skulderna beviljade. 1998 var motsvarande 

siffror 716 100 respektive 961 400 kronor och år 2002 var det 733 000 respektive 

635 300 kronor. Skuldernas storlek har varierat från ca 100 000 kronor till ett par 

miljoner. 

 

 

4.2.2 Skuldens ålder 
 

Den större delen av skuldmassan skall vara minst 3 - 4 år90 gammal och 

betalningssvårigheterna skall ha funnits i princip lika länge. Det innebär att det inte 

                                                 
89 SksanL 4 § st. 1 p 1 
90 Prop.1993/94:123, s. 99 
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finns någon absolut gräns som säger att ingen får skuldsanering för nyare skulder. 

Däremot kan det ses som negativt vid en skälighetsbedömning. Betalningssvårigheter 

som går ett par år tillbaka i tiden i kombination med nyare skulder pekar mot att 

personen i fråga tagit lån trots att denne visste att det var osäkert om lånet skulle kunna 

återbetalas. Det görs dock alltid en helhetsbedömning vid skälighetsbedömningen, dvs. 

hänsyn tas till gäldenärens totala situation.  

 

 

4.2.3 Skuldtyp 
 

4.2.3.1 Fastigheter och bostadsrätter 
 

Ungefär 29,3 % av gäldenärerna hade skulder från en försäljning av en fastighet eller en 

bostadsrätt. Många som köpte hus i slutet av 80-talet eller under 90-talets första år, fick 

problem när de försökte sälja sina hem efter det att priserna på bostadsmarknaden sjönk 

kraftigt 1992. Alla, det vill säga ca 29 % av dem som ingått i undersökningen, hade råd 

så länge de var gifta eller hade kvar sina arbeten. När omständigheterna plötsligt 

förändrades fanns det helt enkelt inga marginaler att utnyttja i den egna ekonomin. Så 

snart omständigheterna förändrades till det sämre fick gäldenärerna 

betalningssvårigheter. Ungefär en sjättedel av dem som hade skulder från försäljning av 

fastigheter och bostadsrätter hade överhuvudtaget ingen, eller en mycket liten, marginal 

från början. Det anses vara oförsiktigt att köpa ett hus, om det egentligen inte ryms 

inom ramarna för hushållets inkomster. Ett risktagande av det slaget, dvs. att gäldenären 

inte har något att ta av om den egna ekonomin skulle bli sämre, är till nackdel för 

gäldenären vid en bedömning av om skuldsanering skall beviljas, om det inte vid 

köptillfället fanns anledning att anta att ekonomin skulle vara fortsatt stabil, samt att det 

fanns vissa marginaler. Marginalerna bör vara så stora att de klarar av normala 

förändringar i samhällsekonomin. I de fall där skuldsanering inte har beviljats har det 

många gånger ansetts att kalkylen, som görs över den egna ekonomin i samband med 

bostadsköpet, har visat mycket små/för små marginaler.91 Av dem som fick avslag på 

sin ansökan hade ca 16 % skulder från försäljning av en fastighet eller bostadsrätt. Av 

                                                 
91 Konsumentverket, rapport 1995/96:32, s. 57 
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dem som fick ansökan beviljad var motsvarande andel ca 13 %. Mer än dubbelt så 

många kvinnor som män hade skulder från en fastighetsförsäljning eller från en 

försäljning av en bostadsrätt, dvs. 50 kvinnor och 24 män.  

 
 

4.2.3.2 Blancokrediter 
 

Andra vanliga skulder är olika blancokrediter. Räntan blir således högre än på vanliga 

lån, vilket leder till ännu större svårigheter för gäldenären att kunna klara av 

avbetalningar och räntor. Ungefär 14 % av gäldenärerna i undersökningen hade sådana 

krediter. Av de gäldenärer som fick avslag var det ca 1,6 % som hade skulder som 

hänförde sig till blancokrediter och av dem som fick ansökan beviljad ca 12 %. 1994/95 

fick 2 st gäldenärer med blancokrediter avslag, 1998 var det 2 gäldenärer med denna 

skuldtyp som fick avslag och 2002 var det inte någon av dem som fick avslag som hade 

blancokrediter. Av de gäldenärer som fick ansökan beviljad hade 3 blancokrediter 

1994/95, 12 st gäldenärer 1998 och 2002 var det 16 st gäldenärer. I undersökningen var 

det 25 kvinnor och 10 män som hade skulder från blancokrediter. Det är i 

undersökningen mer än dubbelt så många kvinnor som män som har dessa skulder. 

 
 

4.2.3.3 Postorderskulder 
 

Ett antal, ca 14 %, av gäldenärerna har postorderskulder. Detta gäller såväl för män som 

för kvinnor. Kvinnorna har dock oftast fler sådana skulder. Hur gäldenärens ekonomi 

ser ut vid köpetillfället påverkar KFM: s beslut, liksom om gäldenären ofta köper saker 

till sig själv, sin familj och till hemmet. Av de gäldenärer som fick avslag på sin 

ansökan var det ca 1,6 % som hade postorderrelaterade skulder och av dem som fick 

ansökan beviljad hade 12 % sådana skulder. 1994/95 fick en gäldenär med 

postorderskulder avslag, 1998 fick 3 st med den här typen av skuld avslag och 2002 fick 

ingen gäldenär som hade postorderskulder avslag. De gäldenärer som fick skuldsanering 

beviljad var 1994/95 3 st, 1998 15 st och 2002 13 st gäldenärer. I undersökningen hade 

7 män och 28 kvinnor, dvs. 4 gånger så många kvinnor som män, skulder från 

postorderköp. 
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4.2.3.4 Skulder från näringsverksamhet 
 

För skulder som hänförs till tidigare bedriven näringsverksamhet finns det bara en 

begränsning, de får inte ha uppkommit genom brott, t.ex. bokföringsbrott. Detta kan 

jämföras med vad som gäller för skulder som har uppkommit privat. Där bedöms bland 

annat om skuldsättningen kan accepteras med tanke på gäldenärens ekonomiska 

situation vid skuldsättningstillfället. Detta diskuteras mer i kapitel 5. I undersökningen 

hade ca 20 % av gäldenärerna skulder från tidigare bedriven näringsverksamhet. Av 

dem som fick avslag var det ca 11 % som hade skulder från tidigare bedriven 

näringsverksamhet och av dem som fick skuldsanering var det 9 %. 33 män och 18 

kvinnor i undersökningen hade skulder från tidigare bedriven näringsverksamhet. Ingen 

hade skulder från en pågående näringsverksamhet. 

 

 

4.2.3.5 Borgen 

 

Det var inte speciellt många i undersökningen som hade skulder från ett 

borgensåtagande, endast 24 stycken (ca 9,5 %). Med tanke på andelen gäldenärer som 

hade skulder från en tidigare bedriven näringsverksamhet, 20 %, finns det skäl att 

förvänta sig att antalet borgenärer med borgensskulder skulle vara högre. Det låga 

antalet kan bero på att det inte alltid står i besluten om skulderna kommer från ett 

borgensåtagande i samband med näringsverksamheten, eller om det bara står att 

skulderna hänför sig till tidigare bedriven näringsverksamhet. Av dem som fick avslag 

var det ca 4 % som hade skulder från en tidigare bedriven näringsverksamhet och av 

dem som fick skuldsanering var motsvarande uppgift ca 5 %. Det var lika många 

kvinnor som män som hade denna skuldtyp, nämligen 12 st gäldenärer. 

 

 

4.2.3.6 Övriga skulder 

 

Utöver dessa lite speciella skulder har gäldenärerna vanliga banklån och obetalda 

räkningar, t.ex. för telefon, el, eller efter ett tandläkarbesök.  
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5 Verkar tillämpningen av lagen leda till att lagens 

syften uppfylls? 

 

5.1 Lagens syfte 
 

Lagens syfte är att ge personer med en mycket svår överskuldsättning en möjlighet att 

komma ur sin situation och bli rehabiliterade.92 I en konsultrapport93 skapad vid 

Stockholms universitet uppger 73 % av de 89 gäldenärerna som har fått skuldsanering 

beviljad, av de totalt 169 personerna som ingick i den undersökningen, att de efter 

genomgången skuldsanering kommer att vara helt skuldfria.94 De som hade skulder kvar 

hade studieskulder och andra skulder som inte ingick i skuldsaneringen.  

 
Lagen skall också vara borgenärsgynnande. Det är meningen att åtminstone en del av 

skulderna skall återbetalas.95 Nollösningarna utgör idag ca 40 % av alla beslutade 

skuldsaneringar. Enligt RSV: s statistik avskrivs ca 87 % av skulderna. Dessa uppgifter 

gäller hela Sverige. Det första året inkom 4 415 ansökningar om skuldsanering till 

KFM. Efter en uppgång 1996 har antalet ärenden minskat.96 En orsak till denna 

minskning kan vara avsaknaden av informationskampanjer. I samband med lagens 

tillkomst 1994 blev konsumentverket tilldelat 15 miljoner kronor. Dessa medel skulle 

användas till att informera allmänheten om skuldsanering, vilket också skedde genom 

broschyrer, TV och tidningar. Härefter avsattes inga pengar till information om 

skuldsanering.97 I mars 2000 skickade SCB ut en enkät till samtliga kommuner på 

uppdrag av Riksdagens revisorer. 267 kommuner svarade, vilket innebär en 

svarsfrekvens på ca 92 %.98 Av dessa svarade 135 kommuner att de inte hade några 

informationsinsatser angående skuldsanering.99 En annan anledning till de minskade 

ansökningarna kan vara att ”gallringen” i steg 1 faktiskt fungerar som det är tänkt, dvs. 

ett par gäldenärer skall lyckas nå en frivillig uppgörelse med sina borgenärer och inte 

                                                 
92 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 58 
93 Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv, prof. Sten-Åke Stenberg, fil.dr Örjan Hemström, 
fil.kand Stefan Englund, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. 
94 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 50 
95 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 20 
96 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 25 
97 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 15 
98 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 32 
99 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 36 
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behöva gå vidare till nästa steg.100 Ytterligare en anledning kan vara att det är svårt att 

få skuldsanering och att många av dem som skulle ha nytta av skuldsanering vet om hur 

svårt det är och därför inte ens ansöker. Många ansökningar avslås, även om det är färre 

nu än när skuldsaneringslagen trädde i kraft. De första åren avslogs över 50 % av 

ansökningarna i Sverige. Motsvarande siffra för Östergötland år 1994/95 är ca 67 %. År 

1998 hade avslagen minskat något till ca 65 % av ansökningarna. 2002 avslogs ca 39 %. 

Denna minskning stämmer överens med motsvarande uppgifter för hela riket. En trolig 

förklaring är att de ansökningar som inkommer till KFM är mer genomarbetade och 

kompletta än tidigare.101 Av de som avslogs under 1994/95 avslogs ca 31 % på grund av 

brister i försöket att nå en frivillig uppgörelse med sina borgenärer. Samma år fick ca 

9 % av de avslagna ärendena avslag på grund av bristande medverkan under 

handläggningen. Ett par av dessa fick avslag på båda dessa grunder. 1998 fick ca 22 % 

avslag på grund av brister i förslaget till frivillig uppgörelse och ca 15 % fick avslag för 

att inte ha medverkat tillräckligt under handläggningen. 2002 befanns ca 14 % ha haft 

brister i försöket till frivillig uppgörelse och ca 9 % ansågs ha brustit i sin medverkan. 

Det verkar vara ett rimligt antagande att säga att ansökningarna är mer kompletta och 

genomarbetade nu än tidigare. Uppgifterna från undersökningen tyder på det. Att så 

många ansökningar avslås tyder på att lagen används restriktivt, som det var tänkt enligt 

förarbetena. På detta sätt tillvaratas borgenärernas intressen, dvs. att de vill få en så stor 

del av skulden betald som möjligt. 

 

 

5.2 Följs lagen? 
 

Lagen följs, åtminstone enligt den lydelse som står att finna i propositionens förklarande 

del, alltså ej i lagtextförslaget. Alla steg i förfarandet som skall till innan skuldsanering 

kan beviljas eller avslås iakttas. Lagen och propositionen ger olika uppgifter om vilka 

krav som ställs på gäldenärens obeståndssituation, endast om man tolkar lagtexten 

enligt dess grammatiska betydelse. Det är i 4 § 1 st SksanL - ”han är på obestånd och så 

skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid”. 

Det som skiljer är vad som utgör kvalificerad insolvens, att gäldenären inte kan antas 

                                                 
100 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 55 
101 Riksdagens revisorer, Rapport 1999/2000:11, s. 57 
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betala, eller att gäldenären kan antas inte kunna betala. I propositionen står det att det 

skall kunna antas att gäldenären inte kommer att kunna betala sina skulder inom 

överskådlig tid. Skillnaden kan tyckas liten, men om kravet bara är att man inte med 

säkerhet skall kunna säga vare sig att gäldenären kan betala eller inte, är det lättare att 

anses vara kvalificerat insolvent, än om gäldenären måste antas inte kunna betala. I 

propositionen och tidigare utredningar diskuterades det om skälighetsrekvisitet skulle 

uttryckas positivt eller negativt, dvs. om man skulle skriva ”om det är skäligt”, eller 

”om det inte är oskäligt”. Den positiva skrivningen valdes, eftersom lagstiftaren ansåg 

att alltför många fall skulle kunna täckas av den andra skrivelsen. Härav följer att det 

verkar rimligt att ordalydelsen i alla paragraferna diskuterades innan den slutliga 

lagtexten blev till. Skillnaden i betydelse i 4 § jämfört med texten i propositionens 

förklarande del, dvs. placeringen av ”inte”, borde alltså antingen vara ett förbiseende, 

eller så har lagstiftaren en annan uppfattning om den grammatiska innebörden av 

lagtextens ordföljd, än vad som normalt anses vara den korrekta. Uttrycket i 

propositionens förklarande del är det som används i praxis, både hos KFM och i 

domstolarna. Det vore att undanröja de sista tvivlen om vad det är som gäller om 

lagtexten ändrades att följa den lydelse som används. Det synes vara mycket lättare än 

att ändra på praxis. Det kan dock bli till nackdel för gäldenären, som skulle ha lättare att 

uppfylla lagens krav om lagen tillämpades enligt sin nuvarande ordalydelse. Ett av 

lagens syften är, som tidigare har nämnts, att ge gäldenärer ekonomisk rehabilitering. 

Blir det mycket svårare för gäldenären att erhålla skuldsanering enligt den lydelse som 

används än den som står att finna i lagtexten, kan syftet att vara ekonomisk 

rehabiliterande, och därmed gäldenären, bli lidande. Det skulle dock förenkla 

tolkningen av de krav som faktiskt ställs på gäldenären om lydelsen var densamma i lag, 

förarbeten och praxis. 

 

I alla andra fall, t.ex. att gäldenärens ålder, inkomst och skuldbörda vägs in i 

bedömningen, följs lagen. Under åren som har undersökts har gäldenärerna som blivit 

beviljade skuldsanering generellt sett varit något äldre än de gäldenärer som inte har fått 

skuldsanering. De som har fått skuldsanering beviljad har dessutom haft en lägre 

inkomst och en större skuldbörda än dem som inte har fått skuldsanering.  

 
 



 61

5.3 Konsekvenser av att det ser ut som det gör  
 

5.3.1 Faktorer som påverkar beslutet 
 

Beslutet att bevilja eller avslå en ansökan om skuldsanering grundar sig på en blandning 

av faktiska förhållanden och antaganden om framtiden. I prognosen tas hänsyn till hur 

gäldenärens betalningsförmåga skulle vara om hyran var lägre eller inkomsten var 

högre. Hänsyn tas alltså till omständigheter som ingen vet om de kommer att föreligga 

eller inte. Läggs alltför stor vikt på så osäkra faktorer, kan beslutet fattas på felaktiga 

grunder. För att minska den här risken bedöms även sannolikheten för antagandena om 

framtiden. Ett antal uträkningar görs, där gäldenärens betalningsförmåga beräknas 

utifrån både faktiska och eventuella uppgifter, t.ex. en uträkning där hyran är högre utan 

att inkomsten är högre och en där inkomsten är högre. Saknar gäldenären 

betalningsförmåga oavsett vilken kalkyl som används, är han sannolikt kvalificerat 

insolvent. I vissa fall hörs också t.ex. handläggare på arbetsförmedlingen, för att bilden 

av gäldenärens framtida inkomstförhållanden skall bli så korrekt som möjligt. 

 

 

5.3.2 Gäldenärens vilja att göra rätt för sig 
 

I förarbeten och litteratur nämns alltid att lagen skall användas restriktivt för att inte 

gäldenären alltför lätt skall slippa undan sitt betalningsansvar. Gäldenären framstår i 

förarbeten m.m. vara en person som strävar efter att slippa betala. Denna negativa syn 

på gäldenären verkar genomsyra hela det svenska rättsväsendet, inte bara 

skuldsaneringsinstitutet. Klart är att det finns sådana individer, men i undersökningen 

har det även framkommit personer som, tvärt emot att försöka slippa undan sitt 

betalningsansvar, själva har velat betala en viss summa per månad till sina borgenärer, 

trots att KFM befunnit gäldenärerna sakna betalningsutrymme. Vad denna negativa syn 

grundar sig på är svårt att säga, men det skulle kunna vara ett antagande om den 

mänskliga girigheten. Om detta skulle vara fallet är denna syn baserad på en minst sagt 

tvivelaktig grund; det behövs stora undersökningar för att kunna dra några sådana 

slutsatser.  
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5.3.3 Hinder för skuldsanering beroende på skuldtyp 
 

De hinder som finns för att en gäldenär skall få skuldsanering för skulder som hänförs 

till tidigare bedriven näringsverksamhet, begränsas till fall där skulderna har uppkommit 

genom brott. Gäldenären som person bedöms alltid, men det görs inte samma 

bedömning huruvida näringsverksamheten hade de medel som egentligen behövdes för 

de investeringar/spekulationer som gjordes. Detta kan jämföras med en gäldenär som 

skuldsätter sig genom ett husköp. Gäldenärens ekonomiska situation vid själva 

köpetillfället undersöks, samt om gäldenären borde ha insett att han skulle kunna få 

betalningsproblem. Husköpssituationen har tidigare diskuterats under rubriken skuldtyp. 

Skulle en gäldenär ha skulder från spekulativ verksamhet av olika slag, skulle han 

sannolikt få avslag på sin ansökan, om inte spekulationerna hänförde sig till 

näringsverksamhet. Då blir det helt plötsligt svårt att dra gränser för hur stora risker en 

näringsidkare får ta, till skillnad från fallet med gäldenären som tagit risker i privatlivet. 

Av detta verkar det som att det, åtminstone i teorin, är lättare att få skuldsanering för 

skulder från tidigare bedriven näringsverksamhet. Frågan är om det är någon skillnad på 

de risker som tas i en näringsverksamhet jämfört med dem som tas i privatlivet. De som 

är eller har varit näringsidkare är generellt sett människor som inte är rädda för att ta 

risker. Det är också människor som har lyckats ordna ekonomin för att starta näringen. 

Har dessa ett större behov av skuldsanering än andra? Det är tveksamt om så är fallet. 

Skulderna från en näringsverksamhet kan vara större än skulderna som en privatperson 

har, men det är inte bara skuldens storlek som skall beaktas vid bedömningen av en 

skuldsaneringsansökan.  

 

 

5.3.4 Beslutens utformning och innehåll 
 

Besluten från de senaste åren har en mer lättöverskådlig struktur än de från tidigare år. 

De nyare är dessutom mer kompletta. När möjligheten till skuldsanering kom 1994, togs 

till en början inte alla relevanta uppgifter med i besluten. Det kan till och med saknas 

uppgifter om skuldens storlek eller om gäldenärens inkomst. Dessa äldre beslut är ofta 

mycket kortfattade och innehåller ett konstaterande av att gäldenären är kvalificerat 

insolvent. Utformningen av beslutstexten har alltså genomgått en märkbar förändring. 
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RSV har i december 2001, tillsammans med Konsumentverket, skrivit en rapport om 

skuldsaneringsprojektet, ett projekt dessa myndigheter har drivit tillsammans för att 

utreda hur skuldsaneringssystemet skulle kunna förbättras. Rapporten heter 

www.skuldsanering.info. Där ges bland annat exempel på uppgifter som skall 

registreras i alla stegen för att underlätta en jämförelse mellan dessa. Under 

genomgången av materialet i undersökningen som uppsatsen bygger på, har det ibland 

saknats vissa uppgifter. Det är mycket bra att det finns förslag på sådant som skall 

registreras i varje ärende, även om de senaste besluten från KFM är bra mycket fylligare 

än de äldre. Nedan visas rapportens förslag till vilka uppgifter det handlar om. 

Figur 7 Förslag på uppgifter som skall registreras i alla steg 

 
Källa: Konsumentverkets och RSV: s rapport ”www.skuldsanering.info”. 
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6 Sammanfattning 

6.1 Skuldsanering 
 

Skuldsanering består av tre steg. Det första går ut på att gäldenären når en frivillig 

överenskommelse med sina borgenärer. Detta steg regleras inte i lagen. För att kunna ha 

en chans att få skuldsanering beviljad i steg två, är dock det första steget viktigt. I det 

andra steget bedömer KFM om gäldenären är kvalificerat insolvent samt om det är 

skäligt att bevilja honom skuldsanering. I de fall någon av borgenärerna, eller 

gäldenären, är missnöjda med KFM: s förslag kan denne överklaga till TR. Detta är 

skuldsaneringens tredje steg. TR kan tvinga borgenärerna att gå med på 

skuldsaneringens villkor. Beslutet kan i och för sig överklagas till HovR, men då krävs 

det prövningstillstånd. Av de ansökningar som har gåtts igenom har endast ett fåtal fått 

prövningstillstånd. 

 

För att få skuldsanering beviljad krävs både att gäldenären är kvalificerat insolvent och 

att det är skäligt att bevilja skuldsanering. Kravet på att insolvensen skall vara 

kvalificerad skiljer skuldsaneringsinstitutet från t.ex. insolvensen i konkurslagen. Där 

ställs inget lika långtgående krav på varaktighet. 

 

Förbehållsbeloppet vid utmätning av lön är av betydelse när KFM bestämmer hur 

mycket en gäldenär behöver per månad för att klara av att betala sin hyra och sina 

räkningar.  

 

 

6.2 Verkar tillämpningen av lagen leda till att lagens syften 
uppfylls? 
 

Syftet med lagen är dels att verka rehabiliterande för svårt skuldsatta gäldenärer och 

dels att vara borgenärsgynnande. Borgenärerna gynnas av att få betalt, eller av att i vart 

fall ha kvar sin fordran på gäldenären. Eftersom lagen används så restriktivt som den 

gör kan man säga att detta syfte är uppfyllt. Det är svårt att få skuldsanering, vilket gör 

att borgenärernas fordringar står kvar i många fall, dvs. i alla fall där gäldenären får 
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avslag på sin ansökan. De gäldenärer som får skuldsanering beviljad har fått en grundlig 

genomgång av sin ekonomi, vilket gör att borgenärerna kan få så mycket betalt som 

gäldenären har möjlighet till. 

 

Enligt en konsultrapport från Stockholms universitet sade 73 % av gäldenärerna som 

fick skuldsanering beviljad att de skulle vara helt skuldfria efter skuldsaneringen. De 

övriga hade kvar studieskulder och andra skulder som inte ingår i en skuldsanering. 

Även detta syfte får därmed anses vara uppfyllt. Procentsatsen bör dock endast med 

försiktighet överföras till hela riket, eftersom studien var något begränsad. 

 

 

6.3 Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför? 

 

Uppgifterna för Östergötland verkar stämma ganska bra med hur det ser ut i övriga 

Sverige. Detta är ett tecken på att lagen tillämpas på samma sätt i hela Sverige, dock är 

detta ingen säker slutsats, eftersom det bara är förhållandena i Östergötland som har 

undersökts. Genomsnittsgäldenären som får skuldsanering i Sverige är en kvinna, 40-49 

år, med en inkomst på 10 000 - 20 000 kronor i månaden och en skuldbörda på ca 

500 000 kronor. I Östergötland är motsvarande genomsnittsgäldenär, enligt resultaten 

för de år undersökningen omfattar, en kvinna på 45-50 år, med en inkomst på 10 000 - 

20 000 kronor, dvs. ungefär samma som för hela riket. Även skuldbördan är ungefär 

lika stor i Östergötland som i resten av Sverige. Gäldenären har flera olika sorters 

skulder, vanligt är obetalda konsumtionsskulder av olika slag, t.ex. för 

telefonabonnemang. Andra vanliga skulder är skulder från försäljning av fastighet eller 

bostadsrätt. I undersökningen hade 29 % skulder från försäljning av fastighet eller 

bostadsrätt. 13 % av de som fick skuldsanering beviljad hade sådana skulder och 16 % 

av dem som fick avslag. Av de som ingick i undersökningen hade 14 % skulder från 

blancokrediter. Det medför att 1,6 % av de som fick skuldsanering och 12 % av de som 

fick avslag hade sådana skulder. Andelen gäldenärer i undersökningen som hade 

skulder från postorderköp var 14 %; 1,6 % fick avslag och 12 % fick skuldsanering. 

Hela 20 % av gäldenärerna hade skulder från näringsverksamhet; av dessa fick 11 % 

avslag, medan 9 % fick skuldsanering. 9,5 % av gäldenärerna som ingick i 
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undersökningen har skulder från borgensåtaganden; 4 % fick avslag och 5 % fick 

skuldsanering. 

 

Skulder från en fastighets- eller bostadsrättsförsäljning och skulder från en tidigare 

bedriven näringsverksamhet verkar vara de vanligaste skuldtyperna. Det har att göra 

med att dessa skuldtyper utgör en mycket stor risk för den privata ekonomin och att det 

vanligen rör sig om stora belopp.  

 

 

6.4 Finns det några gemensamma nämnare för dem som får 

skuldsanering beviljad respektive för dem som får avslag? 

 

Många av dem som får avslag på sin skuldsaneringsansökan har brustit antingen i sina 

försök att infria sina betalningsförpliktelser, i sina försök att nå en frivillig uppgörelse 

med sina borgenärer eller i sin medverkan under handläggningen. Många av dem som 

får skuldsanering beviljad är kvinnor, med skulder från en fastighets eller 

bostadsrättsförsäljning. Åldern och skulderna är något högre hos dem som får 

skuldsanering beviljad än hos dem som inte får skuldsanering. Inkomsten är lägre i 

gruppen som blir beviljad skuldsanering. Detta är dock bara genomsnittssiffror. Det 

finns inget som verkar garantera att skuldsanering skall beviljas. En teori som inte höll 

var att ingen gäldenär beviljades skuldsanering för en skuldbörda som är mindre än 

100 000 kronor, två gäldenärer i undersökningen beviljades skuldsanering för skulder 

som understeg detta belopp. Det enda som verkar gå att förutsäga är att om gäldenären 

har brustit i det som tidigare har nämnts, kommer han att få avslag på sin ansökan. 
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Bilaga 1 Utdrag ur Skuldsaneringslagen 
 
Rubrik: Skuldsaneringslag (1994:334) 
 
Utfärdad: 1994-05-19 
 
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:848 
 
 
 
Allmänna bestämmelser 
 
1 § Med skuldsanering enligt denna lag avses sådan frivillig skuldsanering som 
fastställs av kronofogdemyndigheten och tvingande skuldsanering som beslutas av 
rätten. Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och 
anvisningar till skuldsatta personer. 
 
2 § Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för 
betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. 
 
Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser. 
 
3 § Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till föreskrifter om 
eftergift eller nedsättning i annan författning. 
 
En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan författning godta ett förslag 
om skuldsanering enligt denna lag. 
 
Allmänna villkor för skuldsanering 
 
4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, 
om 
 
1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina 
skulder inom överskådlig tid och 
 
2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att 
skuldsanering beviljas honom. 
 
Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket anses ha 
hemvist i Sverige. 
 
Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, 
omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att 
fullgöra sina förpliktelser och att på egen hand nå en uppgörelse med sina borgenärer 
samt det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om 
skuldsanering. Lag (1996:780). 
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4 a § Beträffande den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren i 4 §, att 
skuldsanering får beviljas endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet. Lag (1996:780). 
 
5 § En gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud 
får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gäldenär som tidigare beviljats 
skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för skuldsanering. 
 
Skulderna 
 
6 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla fordringar på 
pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas enligt 13 § 
andra stycket att inleda skuldsanering. Skuldsanering medför att rätten till ränta eller 
dröjsmålsavgift på en sådan fordran bortfaller för tiden efter nämnda dag. 
Skuldsaneringen får dock inskränkas till att avse de fordringar som har uppkommit före 
viss tidigare dag, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna vid skuldernas 
uppkomst eller andra särskilda omständigheter. 
 
Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i första stycket och som är 
beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller inte är förfallen till betalning, 
inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga om en sådan fordran får borgenären utan 
hinder av föreskrifter i annan författning bevilja anstånd med betalningen under den tid 
betalningsplanen enligt 8 § löper. 
 
En skuldsanering omfattar inte 
 
1. en fordran på familjerättsliga underhåll, 
 
2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § 
förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten förslår till 
betalning av fordran, 
 
3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsanering har 
meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, såvitt avser egendom som 
har tagits i anspråk vid verkställigheten, 
 
4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären 
tillhandahåller en motprestation eller 
 
5. en fordran som är tvistig. 
 
Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när försäkringskassan eller ett utländskt 
offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till underhållsbidrag. Lag 
(1994:1984). 
 
Innehållet i en skuldsanering 
 
7 § Alla fordringar som enligt 6 § omfattas av skuldsaneringen har 
lika rätt. 
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Utan hinder av första stycket får 
 
1. en fordran ges sämre rätt, om borgenären samtycker eller 
 
2. en borgenär vars fordran är på mindre belopp ges full betalning, om det är skäligt 
med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga omständigheter. 
 
I 26 § föreskrivs vad som skall gälla i fråga om fordringar som inte har anmälts i 
ärendet. 
 
8 § Vid en skuldsanering skall bestämmas 
 
1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen, 
 
2. vad som enligt 7 § skall gälla för dem, 
 
3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna och 
 
4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av varje borgenärs 
fordran skall betalas. 
 
Belopp som avses i första stycket 3 skall bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk 
gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som skall förbehållas 
gäldenären för hans och hans familjs försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 
4 och 5 §§ utsökningsbalken om förbehållsbelopp vara vägledande. Vid 
skuldsaneringen får bestämmas att förbehåll även skall göras för betalning av en fordran 
som, enligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas med stöd av 6 § andra stycket, inte 
omfattas av skuldsaneringen. 
 
Av fördelningen enligt första stycket 3 skall framgå hur stor procentandel av 
fordringarnas belopp som skall kvarstå. 
 
Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4 skall löpa under fem år, 
om det inte finns särskilda skäl att bestämma en längre eller kortare tid. Lag (1997:848). 
 
Ansökan om skuldsanering 
 
9 § En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos kronofogdemyndigheten i 
den region där gäldenären är bosatt. Är gäldenären inte bosatt i Sverige, skall ansökan 
göras hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Har ansökan gjorts hos en 
kronofogdemyndighet som inte är behörig, skall ärendet genast lämnas över till den 
kronofogdemyndighet som enligt vad handlingarna visar är behörig. 
 
Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. 
Lag (1997:371). 
 
10 § Ansökan skall innehålla 
 
1. uppgifter om gäldenären i de hänseenden som anges i 33 kap. 1 § första och andra 
styckena rättegångsbalken samt uppgift som visar att han har hemvist i Sverige, 
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2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift om varje 
borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefon, 
 
3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter, 
 
4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket, 
 
5. de uppgifter om gäldenärens och hans familjs personliga och ekonomiska 
förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövning av frågan om skuldsanering skall 
inledas. 
 
Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på heder och samvete. 
 
 
Inledande av skuldsanering 
 
13 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning det behövs inhämta upplysningar 
om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden från andra myndigheter. 
Kronofogdemyndigheten får också om det finns särskilda skäl hålla sammanträde som 
avses i 16 § för att avgöra om skuldsanering skall inledas. 
 
Om kronofogdemyndigheten inte enligt 11 § avvisar eller enligt 12 § första stycket 
avslår en ansökan om skuldsanering, skall myndigheten snarast besluta att 
skuldsanering skall inledas. 
 
 
20 § Godtar samtliga borgenärer förslaget om skuldsanering, skall 
kronofogdemyndigheten genom beslut fastställa skuldsaneringen om den uppfyller de 
förutsättningar för skuldsanering som anges i denna lag. 
 
En borgenär som inte har yttrat sig inom den enligt 19 § förelagda tiden skall anses ha 
godtagit förslaget. 
 
Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Överlämnande till domstol 
 
21 § Har någon borgenär motsatt sig förslaget skall kronofogdemyndigheten, om 
ansökan inte skall avslås enligt 12 § andra stycket, överlämna ärendet till tingsrätten i 
den ort där gäldenären är bosatt för vidare handläggning där. Om gäldenären inte är 
bosatt i Sverige skall ärendet överlämnas till Stockholms tingsrätt. 
Lag (1996:267). 
 
Tvingande skuldsanering 
 
22 § Rätten får besluta om skuldsanering även om någon borgenär motsatt sig att 
gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av borgenärens fordran. 
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Om inte annat följer av denna lag, gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden för 
handläggningen. 
 
Tingsrätten skall kalla gäldenären och samtliga borgenärer till ett sammanträde vid 
vilket frågan om tvingande skuldsanering skall prövas. Kallelsen skall delges de kända 
borgenärerna. Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress han senast 
uppgivit i ärendet. Gäldenären behöver inte delges. Till sammanträdet får också 
företrädare för socialnämnden eller annan kallas. Om någon som har kallats till 
sammanträdet uteblir, utgör det inte hinder för att avgöra ärendet. Kallelsen skall 
innehålla en erinran om detta. 
Lag (1996:267). 
 
Verkan av skuldsanering 
 
26 § En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för betalningen av de skulder som 
omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned. Genom 
skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalningen av fordringar som inte är 
kända i ärendet, om inte fordringen är sådan som avses i 6 § tredje stycket. 
 
Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller 
annan som förutom gäldenären svarar för fordringen. 
 
Omprövning av skuldsanering 
 
27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om skuldsanering 
enligt denna lag kan en tingsrätt som avses i 21 § upphäva eller, i fall som avses i 5, 
ändra beslutet om 
 
1. gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet 
gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsanerings- frågans avgörande, 
 
2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning 
medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären, 
 
3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt 
eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att 
han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett 
beslut blivit felaktigt eller inte fattats, 
 
4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa eller 
 
5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen. 
 
I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från dagen för 
skuldsaneringen. Om betalningsplanen löper under längre tid gäller i stället den tiden. 
 
Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de borgenärer som avses 
i 19 § höras. I övrigt gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden för handläggningen. 
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Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säkerhet som tredje 
man har ställt för betalning av belopp som avses i 8 § första stycket 3 ogiltig, om inte 
tredje mannen kände till eller borde känt till de i 27 § första stycket 1 angivna 
omständigheterna eller medverkade till att gäldenären åsidosatt sina förpliktelser enligt 
27 § första stycket 2. Lag (1996:267). 
 
28 § På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 § ändra vad 
kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 § första stycket 
2-4, om det efter beslutet om skuldsanering har inträffat omständigheter som inte då 
kunnat förutses eller om det finns synnerliga skäl. Vid sådan omprövning tillämpas 27 § 
tredje stycket. Lag (1997:848). 
 
Överklagande 
 
29 § Kronofogdemyndighetens beslut att avvisa eller avslå en ansökan om 
skuldsanering, inleda skuldsanering eller fastställa en skuldsanering överklagas till den 
tingsrätt som avses i 21 §. Detsamma gäller kronofogdemyndighetens beslut att 
avskriva ett skuldsaneringsärende från vidare handläggning. Överklagandet skall ges in 
till kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslut. Vid överklagande 
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. 
Kronofogdemyndigheten skall inte vara part i domstolen. 
 
Kronofogdemyndighetens beslut om att överlämna ett skuldsaneringsärende till tingsrätt 
får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut varigenom en ansökan om skuldsanering 
förklaras vilande. Lag (1996:267). 
 
 
31 § Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en tingsrätt, om inte 
hovrätten meddelat prövningstillstånd. 
 
Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut som rör någon annan 
än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare eller ett beslut 
genom vilket ett överklagande har avvisats. Lag (1996:267). 
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Bilaga 2 RSV Ex 2001:1 
 
Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om bestämmande av 
förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2001  
Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1988:784) 
med instruktion för exekutionsväsendet följande rekommendationer m.m. om 
bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2001. 
1 Normalbeloppens storlek m.m. 

 

Enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken skall den del av lönen som inte får tas i 
anspråk genom utmätning (förbehållsbeloppet) bestämmas med ledning av 
ett normalbelopp. Riksskatteverket har i föreskrifter (RSFS 2000:20) 
om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 
år 2001 beslutat att normalbeloppet för ensamstående gäldenär skall vara 3 
909 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 458 
kr i månaden och för varje barn 2 074 kr i månaden till och med det 
kalenderår barnet fyller sex år och 2 387 kr i månaden för tid därefter. 
Följande normalbelopp i kronor per avlöningsperiod skall därför gälla. 

 

  månad två 
veckor vecka 

 
Ensamstående 3 909 1 955 977 

        

Makar och jämställda 6 458 3 229 1 614 

        

Barn t.o.m. det kalenderår då barnet fyller 
sex år 2 074 1 037 519 

        
 

Barn fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller 
sju år 2 387 1 194 597 

 
Normalbeloppen omfattar alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad, som 
beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen. När det nedan anges att 
normalbeloppet kan minskas t.ex. med sidoinkomster skall gäldenären slutligen alltid 
erhålla det belopp för sina vanliga levnadskostnader som följer av föreskriften (RSFS 
2000:20). 

Rekommendationer:  
Till vanliga levnadskostnader bör räknas i ett hushåll normalt förekommande 
utgifter såsom för kost, kläder, tvätt, hygien, gas, elektricitet, telefon, TV-
avgifter, försäkringsavgifter, fackföreningsavgifter och andra 
medlemsavgifter samt mindre utgifter för tillfälliga behov.  
Om gäldenären är ett sådant försörjningsberättigat barn som avses i 
rekommendationerna under punkt 2.2 bör normalbeloppet anses vara den del 
av ersättningen (pension eller annan ersättning enligt 7 kap. 1 § 
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utsökningsbalken) med vilken avdrag kan ske från förälders och med denne 
sammanlevande makes eller sambos normalbelopp enligt punkt 3.1.3. Om 
skäl föreligger kan kronofogdemyndigheten (KFM) göra avvikelser från 
normalbeloppen i situationer som beskrivs i det följande. 

2 Familjeförhållanden 
 
Normalbeloppen avser ensamstående, sammanlevande makar och därmed jämställda 
samt barn. Vid bedömning av vilken familjesituation som gäller i det enskilda fallet 
iakttas följande. 
2.1 Samboförhållanden  

Rekommendationer:  
Med sammanlevande makar bör jämställas följande samboförhållanden.  
- Kvinna och man som bor tillsammans under äktenskapsliknande 
förhållanden (sambor). 
- Två personer som bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande (sambor).  

2.2 Barn 

Rekommendationer:  
Med barn bör avses sådant hemmavarande barn som en gäldenär, dennes 
sammanlevande make eller sambo är skyldig att försörja enligt 7 kap. 1 § 
föräldrabalken.  
Normalbeloppet för barn bör reduceras till hälften om föräldrarna inte bor 
tillsammans och barnet vistas ungefär lika mycket hos den ena som hos den 
andra föräldern.  
Följande bör gälla beträffande hemmavarande barn som inte omfattas av 
första stycket i rekommendationerna (ej försörjningsberättigat barn). Om 
föräldern, med denne sammanlevande make eller sambo är gäldenär, beaktas 
inte barnet vid beräkning av normalbelopp. Är barnet gäldenär bör det anses 
vara ensamstående.  

3 Avvikelser från normalbeloppen 
 
3.1 Avdrag 
 
3.1.1 Sidoinkomst 

Rekommendationer:  
Har gäldenären regelbunden sidoinkomst, bör normalbeloppet minskas med 
ett belopp som motsvarar sidoinkomsten efter avdrag för preliminär skatt.  

3.1.2 Sammanlevande makes eller sambos inkomst 

Rekommendationer:  
Har med gäldenären sammanlevande make eller sambo inkomst, bör 
förbehållsbeloppet framräknas på sätt framgår av avdelning I och II i 
blanketten (RSV 9416). Därvid bör från bruttoinkomsterna avdrag göras för 
preliminär skatt samt för kostnader för fullgörande av tjänst. Vid beräkning 
av avdraget bör samma bestämmelser tillämpas som anges i det följande 
under punkt 3.2.2. 

3.1.3 Barnbidrag och underhållsbidrag m.m. till hemmavarande barn 

Rekommendationer:  
Har normalbelopp bestämts med hänsyn till försörjningsberättigat barn, bör 
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avdrag göras för allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg samt för 
underhållsbidrag som tillkommer hemmavarande barn. I förekommande fall 
bör därefter även göras avdrag för pension eller annan ersättning enligt 7 kap. 
1 § utsökningsbalken som efter eventuellt avdrag för preliminär skatt 
tillkommer barn.  
Med allmänt barnbidrag bör jämställas förlängt barnbidrag samt studiebidrag 
och extra tillägg till detta. Med underhållsbidrag bör jämställas underhållsstöd 
och förlängt underhållsstöd för studerande.  
Är sammanlagda avdrag för barn större än normalbeloppet för barn enligt 
punkt 1, bör avdraget reduceras till detta belopp. Reducering bör göras först 
från eventuell pension eller annan ersättning enligt 7 kap. 1 § 
utsökningsbalken.  

3.1.4 Förmåner  
Rekommendationer:  

 
För gäldenär som åtnjuter förmåner bör normalbeloppet minskas med 
värdet av förmånen om den är hänförlig till sådana vanliga 
levnadskostnader som ingår i normalbeloppet. 

3.2 Tillägg 

Rekommendationer:  
Avser normalbeloppet flera personer än gäldenären, bör frågan om tillägg 
avgöras med hänsyn till familjens levnadsförhållanden. Om gäldenären 
lämnar uppgifter som kan föranleda tillägg bör uppgifterna, då så anses 
erforderligt, styrkas av gäldenären.  

3.2.1 Fordran med företrädesrätt 
I förbehållsbeloppet skall inräknas belopp som motsvarar vad gäldenären betalar till 
annan, som vid utmätning av lön m.m. har bättre rätt till lönen. Vid utmätning för 
fordran med företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § första stycket 1 utsökningsbalken skall 
även betalningsskyldighet mot annan som har lika rätt som sökanden beaktas.  
Avser betalningen fordran med företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § första stycket 1 
utsökningsbalken, kan utmätnings- och förbehållsbelopp påverkas i de situationer då 
utrymme inte finns för de löpande fordringarna i både löneutmätningsmålet och vid 
den frivilliga betalningen. 

Rekommendationer:  
Reducerat förbehållsbelopp bör beräknas på sätt som framgår av avdelning IV 
i blanketten (RSV 9416).  
Avser den frivilliga betalningen såväl löpande fordran som skuld bör vid 
löneutmätning för fordran med företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § första stycket 
1 utsökningsbalken hänsyn tas endast till den löpande fordran vid beräkning 
av reducerat förbehållsbelopp. Vid annan utmätning av lön m.m. bör även 
skälig avbetalning på skuld godtas, under förutsättning att denna avräknas 
från fordran med företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § första stycket 1 
utsökningsbalken.  
Av samma anledningar som underhållsbidrag enligt 7 kap. 17 § 
utsökningsbalken kan jämkas i en fördelningssituation bör motsvarande 
jämkning göras vid bestämmande av förbehållsbeloppet.  

3.2.2 Kostnader för fullgörande av tjänst 

Rekommendationer:  
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Tillägg till normalbeloppet bör göras för gäldenärens kostnad för 
fullgörande av tjänst. Vid beräkningen av tillägget bör tillämpas de 
bestämmelser som gäller för avdrag för motsvarande kostnader vid 
taxering enligt 12 kap. 1, 5-22 och 37 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). 

Då gäldenären uppbär ersättning för ökade levnadskostnader (traktamenten) 
eller för resa med egen bil i tjänsten bör dock inte tillägg göras till 
normalbeloppet. I sådant fall bör emellertid arbetsgivaren upplysas om att 
beslutet om utmätning av lön m.m. endast avser, förutom lön, den del av 
traktaments- eller bilersättningen som vid skatteavdrag behandlas som lön.  

 
Vad angår beräkningen av kostnad för resor med bil mellan bostad och 
arbetsplats bör tillägg göras med 16 kr per mil. 

Om gäldenären kan antas ha kostnad för resor till och från arbetsplatsen med 
kollektivt färdmedel, kan KFM även om kostnaden inte är känd, i det 
särskilda fallet göra tillägg till normalbeloppet med belopp som beräknas 
motsvara kostnaden (t.ex. månadskort). Tillägg bör även göras om gäldenären 
har resekostnader för att söka arbete eller delta i andra åtgärder som 
kommunen eller arbetsmarknadsmyndigheten anordnar.  

3.2.3 Barntillsyn och sjukdom 

Rekommendationer:  
Tillägg till normalbeloppet bör göras för utgifter på grund av nödvändig 
barntillsyn. Tillägg kan också göras för utgift till följd av sjukdom. Tillägget 
bör reduceras med ersättning för sådan kostnad som utbetalas av 
försäkringskassa eller på annat sätt.  

4 Bostadskostnad  
Rekommendationer:  
Vid bestämmande av förbehållsbeloppet bör den faktiska bostadskostnaden 
läggas till normalbeloppet. Med faktisk kostnad avses bostadskostnaden med 
avdrag för eventuellt förekommande bostadstillägg och bostadsbidrag. Om 
bostaden består av egen bostadsfastighet får hänsyn tas till ränteutgifter och 
nödvändiga driftkostnader. Amortering på bostadslån får beaktas i skälig 
omfattning. Bor gäldenären i en bostadsrättslägenhet får månadsavgiften 
anses vara bostadskostnad. Har gäldenären lånat till insatsen får därutöver 
ränta och skälig amortering beaktas endast om lägenheten pantförskrivits för 
lånet. Motsvarande bör gälla lån som tagits för förbättring av 
bostadsrättslägenheten.  
Om bostadskostnaden inte är känd, kan KFM med ledning av kostnadsläget 
på orten beräkna kostnaden för en bostad av skälig storlek för gäldenären.  
Reducering av bostadskostnaden kan ske med beaktande av följande. 
 
a) Oskäligt hög bostadskostnad  
Hänsyn bör tas till om kostnaden är oskäligt hög i förhållande till 
kostnadsläget på orten för jämförbar bostad. Det får ankomma på KFM att i 
detta sammanhang bedöma och fastställa vad som är skälig bostadskostnad. 
Reducering bör inte göras vid mindre avvikelser. Hyrorna för lägenheter i hus 
som tillhör allmännyttiga bostadsföretag bör anses motsvara 
bostadskostnadsläget på orten. 
b) Inneboende  
Bostadskostnaden bör reduceras om en del av bostaden disponeras av 
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inneboende. Som inneboende får anses även nära anhörig såsom föräldrar till 
gäldenären eller till hans make eller hemmaboende förvärvsarbetande barn.  
Finns uppgift om hyra som inneboende betalar, bör bostadskostnaden 
reduceras med hyresbeloppet. Saknas uppgift om hyra, bör bostadskostnaden 
reduceras med så stor del som svarar mot antalet uthyrda rum i förhållande till 
totala rumsantalet. I detta sammanhang bör även kök betraktas som ett rum. 
 
c) Sammanboende  
Finns hemmavarande barn bör följande gälla om förälder och barn 
sammanbor varaktigt och har gemensamt hushåll samt barnet anses ha 
ekonomisk förmåga att bidra till familjens boende. Var och en av 
sammanlevande makar eller sambor samt hemmavarande 
försörjningsberättigade och ej försörjningsberättigade barn anses ha lika stor 
andel av den gemensamma bostadskostnaden. Är förälder, sammanlevande 
make eller sambo gäldenär reduceras bostadskostnaden med barnets andel av 
denna kostnad. Är barnet gäldenär anses barnets bostadskostnad vara dess 
andel av den gemensamma bostadskostnaden.  
Om barn som avses i första stycket saknar ekonomisk förmåga att bidra till 
familjens boende bör följande gälla. Är förälder, sammanlevande make eller 
sambo gäldenär reduceras inte den gemensamma bostadskostnaden med 
sådant barns andel. Är barnet gäldenär tas inte någon bostadskostnad upp.  
För sådant varaktigt sammanboende som inte avses i föregående stycken bör 
följande gälla när de sammanboende har gemensamt hushåll. Är någon av de 
sammanboende gäldenär reduceras bostadskostnaden med övrigas andelar av 
denna kostnad. 
 
d) Alltför stor bostad  
Bostadskostnaden bör reduceras om bostadsstandarden är väsentligt högre än 
vad som kan anses svara mot gäldenärens och familjens behov. 
Bostadsstandarden får anses väsentligt överstiga hushållets behov om hushåll 
med en boende disponerar större utrymme än tre rum och kök, eller om annat 
hushåll disponerar större utrymme än tre rum och kök med tillägg av ett rum 
för varje person som tillkommer utöver en.  
Som kök bör även anses s.k. kokvrå.  
Reduceringen bör ske så att antalet överstigande rum ställs i relation till 
rumsantalet. Vid tillämpningen av denna regel bör även kök räknas som rum.  
För ändamålet har utarbetats nedanstående mall. Reducering av 
bostadskostnad med hänsyn till bostadens storlek  

4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok  10 rok 

1 1/5 
(20%) 

2/6 
(33%) 

3/7 
(42%) 

4/8 
(50%) 

5/9 
(55%) 

6/10 
(60%) 

7/11 
(63%) 

2   1/6 
(16%) 

2/7 
(28%) 

3/8 
(37%) 

4/9 
(44%) 

5/10 
(50%) 

6/11 
(54%) 

3     1/7 
(14%) 

2/8 
(25%) 

3/9 
(33%) 

4/10 
(40%) 

5/11 
(45%) 

4       1/8 
(12%) 

2/9 
(22%) 

3/10 
(30%) 

4/11 
(36%) 
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4       1/8 
(12%) 

2/9 
(22%) 

3/10 
(30%) 

4/11 
(36%) 

5         1/9 
(11%) 

2/10 
(20%) 

3/11 
(27%) 

6           1/10 
(10%) 

2/11 
(18%) 

7             1/11(9%) 

Om synnerliga skäl föreligger, kan undantag medges från principen att 
bostadskostnaden reduceras om gäldenären eller familjen disponerar 
för stort antal rum i förhållande till antalet boende. Innan undantag 
medges bör gäldenärens inkomstförhållanden och bostadssituation 
prövas. I följande fall bör synnerliga skäl anses föreligga.  
- Gäldenären har egen bostadsfastighet eller lägenhet med bostadsrätt 
som är svår att avyttra eller när det gäller hyreslägenhet någon 
alternativ bostad, som inte medför reduktion av bostadskostnaden, inte 
går att få inom rimligt avstånd.  
- Bostaden har blivit för stor på grund av skilsmässa eller dödsfall. 

5 Anstånd 
 
5.1 Särskilda skäl 
 
Särskilda skäl för anstånd under pågående löneutmätning kan till exempel vara 
sjukdom, olycksfall och andra omständigheter som gäldenären inte kunnat råda över 
eller förutse (prop 1994/95:49 s. 72). 

Rekommendationer:  
Vid bedömningen av om särskilda skäl för anstånd under pågående 
löneutmätning föreligger bör den tid som utmätning pågått och beräknas pågå 
tillmätas betydelse.  

1Beträffande år 2000, se RSV Ex 1999:3. Ändrade partier i förhållande till Ex 1993:3 
är markerade med kantstreck. 
_________________ 
Dessa rekommendationer m.m. tillämpas under år 2001.  
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Bilaga 3 Riksskatteverkets föreskrifter om 
bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön 
m.m. under år 2003; beslutade den 2 december 2002. 
Riksskatteverkets föreskrifter 
om bestämmande av förbehållsbeloppet vid 
utmätning av lön m.m. under år 2003;  

RSFS 2002:36 
Exekution 
Utkom från trycket 
den 9 december 
2002 

beslutade den 2 december 2002. 
   Riksskatteverket meddelar med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen 
(1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid 
utmätning av lön m.m. under år 2003. 
1 § Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. 

 

2 § Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 4 100 kr i 
månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 773 kr i 
månaden och för varje barn 2 175 kr i månaden till och med det 
kalenderår då barnet fyller sex år och 2 504 kr i månaden för tid därefter. 

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod skall gälla. 

  Månad Två veckor Vecka Dag 

Ensamstående 4 100 1 913 957 137 

Makar och jämställda 6 773 3 161 1 580 226 

Barn t.o.m. det kalenderår då 
barnet fyller sex år 2 175 1 015 508 73 

 Barn fr.o.m. det kalenderår då 
barnet fyller sju år 2 504 1 168 584 83 

_________ 
   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller t.o.m. den 31 
december 2003. 
Beträffande år 2002, se RSFS 2001:24. Ändrade och nytillkomna partier i 
förhållande till RSFS 2001:24 är markerade med kantstreck.  
 
 
 
 


