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SAMMANFATTNING 

Problemformulering: När är en skuldsanering misslyckad?  

Hur stort är problemet med återskuldsättning under pågående skuldsanering, vad beror 

problemet på och hur kan det lösas? 

 

Syfte: Uppsatsen syfte är att mot bakgrund av de grundläggande syftena i skuldsanerings-

lagen utröna vilka kriterier som kan avgöra huruvida en skuldsanering är lyckad eller 

misslyckad. Återskuldsättning under pågående skuldsanering diskuteras utifrån olika 

intressenters statistik och om återskuldsättningen är ett så stort problem att möjligheten 

till skuldsanering bör avskaffas. 

 

Metod: Genom att djupare studera och analysera förarbetena bakom skuldsaneringslagen 

har de bakomliggande syftena gjorts tydligare. De kan utgöra en grund för fortsatt analys 

av vad som kan anses vara en misslyckad skuldsanering. Genom att beakta artiklar och 

intervjua intressenter har olika ståndpunkter vägts mot varandra. 
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Problemavgränsningar: Endast de bakomliggande syftena med skuldsaneringslagen har 

beaktats och analyserats, inte förutsättningar för att beviljas skuldsanering eller huruvida 

fel personer erhåller skuldsanering. 

 

Resultat: En misslyckad skuldsanering kan sägas föreligga när gäldenären av någon 

anledning inte fullföljer skuldsaneringen och det rehabiliterande syftet därför inte uppnås. 

Återskuldsättning kan vara orsak till att en skuldsanering inte slutförs, men utgör i sig 

inget hinder för skuldsaneringsinstitutet. I stället måste hänsyn tas till vilken typ av 

skulder det handlar om samt ur vilket tidsperspektiv som bedömningen är relevant. 

 

Sökord: skuldsanering, återskuldsättning 
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Begrepp 
 

Betalningsplan: Vid en skuldsanering skall en betalningsplan fastställas enligt 

skuldsaneringslagen 8 §. Den löper normalt under fem år och anger när och hur mycket 

borgenärerna skall ha betalt av gäldenären.1 Vid nollösningar (se nedan) behöver ingen 

betalningsplan upprättas.  

 

Betalningsutrymme: Hur stor del av gäldenärens framtida inkomster som skall fördelas 

mellan borgenärerna efter avdrag för förbehållsbeloppet (se nedan). Betalningsutrymmet 

utgörs av disponibel inkomst (nettolön plus eventuella bidrag och underhåll) minus 

förbehållsbelopp och eventuell underhållsskyldighet. 

 

Egenförsök: Första steget i ett skuldsaneringsförfarande. Gäldenären försöker själv att 

träffa en överenskommelse med sina fordringsägare. 

 

Förbehållsbelopp: Det belopp som en gäldenär enligt vissa regler får behålla av sin 

inkomst för att försörja sig själv och sin familj. Beloppet beräknas genom att lägga 

samman värdet av gäldenärens tillgångar och inkomster och dra ifrån vanliga 

levnadsomkostnader, exempelvis TV-licens, löpande hyra, hemförsäkring, el och telefon, 

besök hos läkare och tandläkare samt eventuell underhållsskyldighet. 

 

Nollösning: Om gäldenären saknar betalningsförmåga behöver han inte betala något 

under den femåriga betalningsperioden, utan blir totalt befriad från betalningsansvar för 

de skulder som omfattas av skuldsaneringen.  

 

                                                 
1 http://www.aktietips.info/visa/ordlistan/Betalningsplan/ samt 
http://skatteverket.se/kronofogden/navigering_webbkarta/abc/abc.html 
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Preklusion: Förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit efter en kallelse 

utan att rätten gjorts gällande.2 En prekluderad fordran är att jämställa med en 

preskriberad.3 

 

Skuldsanering: En ekonomisk uppgörelse mellan en överskuldsatt person och hans 

fordringsägare, som kommer till stånd under medverkan av en myndighet.4 

 

Säkerhetsfordring: Fordran för vilken säkerhet ställts, exempelvis pant eller borgen. 

 

Överskuldsättning:5 Överskuldsättning föreligger då hushåll eller gäldenär är insolvent, 

vilket innebär att skuldbördan blivit så omfattande att gäldenären inte har någon 

möjlighet att infria sina åtaganden allteftersom skulderna förfaller till betalning och att 

denna oförmåga inte endast är tillfällig. I skuldsaneringssammanhang utgörs definitionen 

av överskuldsättning av det kvalificerade insolvenskriteriet.6 De vanligaste utlösande 

orsakerna till överskuldsättning, skuldfällorna, är förändringar i individers sociala eller 

arbetsmässiga situation. Skuldfällor kan även beskrivas utifrån kreditmarknaden. 

Konsumtionskrediter är mycket vanliga. Krediterna marknadsförs ofta som ”köp nu – 

betala sedan”. I Konsumentverkets studier har fyra vanliga skuldtyper identifierats hos 

överskuldsatta: TV-avgifter, sjukvårdsskulder, trafikförsäkringsavgift och teleskulder. 

Överskuldsättning kan också vara en följd av ett beroende – ett sjukligt beteende – 

exempelvis av spel eller alkohol. Överskuldsättning orsakas ofta inte av en enda 

företeelse, utan flera faktorer samverkar för att skuldfällan ska slå igen. Förutsättningar är 

låga inkomster, små marginaler och ändrade förutsättningar i kombination med att 

hushållet har olika åtaganden för till exempel krediter, studielån och 

underhållsskyldighet. “Det hela kan liknas vid en dominoeffekt och det som fäller första 

brickan är för många hushåll personliga omständigheter som de inte alltid styr över, 

såsom sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet.” 

                                                 
2 http://www.tolk.su.se/Terminologi/ordlista_domstolsv.pdf, s. 11 
3 http://www.thomsonfakta.se/juridik/ord_begrepp/jurSubFrames.asp  
4 FAR: Regler om konkurs, förmånsrätt, företagsrekonstruktion m.m., s. 551 
5 Hela stycket kommer från Konsumentverket PM 2003:04 
6 Skuldsaneringslagen 4 § 1 p. 
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1. Inledning 
 

1.1 Disposition 

Kapitel 1: Introduktion till samt förutsättningarna för uppsatsen, med problem-

formulering, syfte och metod etc.  

Kapitel 2: Historiken bakom skuldsaneringslagen samt en kort beskrivning av lagen och 

skuldsaneringsförfarandet samt de aktörer som det påverkar och hur samhället involveras. 

Kapitel 3: Skuldsaneringslagens syften, vilka ligger till grund för följande kapitel.  

Kapitel 4: Hur skuldsaneringsförfarandet är utformat och varför det ser ut som det gör.  

Kapitel 5: De grundläggande kriterierna som krävs för att erhålla skuldsanering. 

Kapitel 6: Misslyckade skuldsaneringar. 

Kapitel 7: Återskuldsättning. 

Kapitel 8: Analys. 

Kapitel 9: Sammanfattning av uppsatsen. 

 

1.2 Problembakgrund 

Under 1970- och 1980-talen var det relativt enkelt att låna, vare sig det var för 

fastighetsköp eller för konsumtion. Hushållens skuldsättning ökade och under 1990-talet 

sprack bubblan. Konjunkturen svängde, arbetslösheten och räntorna ökade medan 

fastighetspriserna sjönk. Det framkom relativt snart att det behövdes en lösning på 

överskuldsättningen.  

 

Skuldsaneringslagen (1994:334) trädde i kraft 1994 som ett remedium för skuldsatta att 

återgå till ett ”drägligare och mer samhällsnyttigt liv” genom att helt eller delvis befrias 

från sina skulder.7 Skuldsaneringen skulle även bidra till att lösa andra problem relaterade 

till de ekonomiska, exempelvis fysisk och psykisk ohälsa. Att på detta sätt ge en ”andra 

chans” har hela tiden varit mycket omdiskuterat. Vissa anser att det ger en möjlighet för 

                                                 
7 Prop. 1993/94:123, s. 73 
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den skuldsatte att återgå till ett normalt fungerande ekonomiskt liv, andra menar att det är 

ett sätt att smita från sina åtaganden. 

 

Sensommaren 2004 publicerades Skuldsaneringsutredningens betänkande ”Ett steg mot 

ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande” (SOU 2004:81). I samband med 

betänkandet kom en ”larmrapport”8 från inkassoföretag om att alltför många – runt en 

tredjedel – som beviljats skuldsanering ånyo skuldsatte sig under pågående 

skuldsanering. Kritiken mot skuldsaneringsinstitutet var hård och många krävde att det 

skulle avskaffas helt. Från mer gäldenärsinriktat håll kom moteld med annan statistik. En 

knapp tiondel återskuldsatte sig under skuldsanering,9 vilket visade att skuldsaneringen 

fungerande väl, många blev hjälpta och få återskuldsatte sig. Skillnaderna mellan 

sifferunderlagen är stora och synsätten skiljer sig starkt. Slutsatserna är olika 

välgrundade, men de verkar kunna dras, åtminstone delvis, av samma siffror.  

 

1.3 Problemformulering 

När är en skuldsanering misslyckad?  

 

Hur stort är problemet med återskuldsättning under pågående skuldsanering, vad beror 

problemet på och hur kan det lösas? 

 

1.4 Syfte 

När skuldsanering diskuteras är det oftast endast de rent ekonomiska aspekterna som 

belyses och inte helheten, vilken även inkluderar en allmän, social förbättring av en 

skuldsatt persons liv. Jag vill i uppsatsen lyfta fram även denna sida för att skapa en mer 

balanserad debatt. Mitt syfte med detta är att bemöta kritiken mot problemet med 

återskuldsättning, genom att skapa förståelse för andra aspekter än de ekonomiska. 

 

                                                 
8 Exempelvis http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=294766 
9 Exempelvis Skatteverket rapport 2004:14 
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Jag vill analysera lagstiftarens syften med skuldsaneringen djupare och hur parternas 

intressen vägs mot varandra samt om skuldsaneringsinstitutet fyller sin avsedda uppgift. 

Jag kommer även att väga aktörernas intressen mot varandra och bedöma om någon part 

är mer skyddsvärd än en annan. Genom detta vill jag klargöra huruvida kritiken mot 

lagen tar hänsyn till dess syften och praktiska tillämpning. 

 

Det talas ofta om misslyckade skuldsaneringar, men inte om vad som avgör om en 

skuldsanering är lyckad eller misslyckad, eller om det är gäldenären eller någon annan 

intressent som inte har lyckats. Jag vill klarlägga vad lagstiftaren avsåg med en lyckad 

skuldsanering, liksom vad samhället och inblandade parter avser, genom att finna 

kriterier för vad som gör en skuldsanering lyckad eller misslyckad. 

 

Slutligen skall jag diskutera huruvida återskuldsättning under pågående skuldsanering är 

ett problem och om återskuldsättningen hotar skuldsaneringslagens grundläggande syften. 

Med detta vill jag belysa kritiken från de borgenärsinriktade intressenterna samt utröna 

om det finns anledning att ändra lagen för att undvika återskuldsättning. 

  

Uppsatsen vänder sig främst till juridiskt skolade personer utan specialkunskap i ämnet. 

 

1.5  Problemavgränsning 

Uppsatsens fokus ligger på skuldsaneringslagens syften och effekter, inte på 

urvalskriterierna för att beviljas skuldsanering och alltså inte heller på huruvida fel 

personer beviljas skuldsanering. Inte heller behandlar uppsatsen hur förfarandet 

utformats, annat än för att sätta in läsaren i problemställningen.  

 

Jag kommer inte att i någon större utsträckning diskutera etikfrågor, vare sig det handlar 

om gäldenärens agerande eller skuldsaneringslagens utformning. Även andra länders 

lagstiftning rörande skuldsanering lämnas utanför uppsatsen. 
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I uppsatsen hänvisas ofta till propositionen, vilken är proposition 1993/94:123, och till 

lagstiftaren, vilket främst innebär den eller de personer som skrivit nämnda proposition.  

 

1.6 Metod 

Till en början var jag inställd på att undersöka hur återskuldsättningen fungerade rent 

praktiskt genom att intervjua skuldsaneringsgäldenärer och förespråkare för och emot 

skuldsaneringsinstitutet. Vid en undersökning av skuldsaneringsfallen vid Linköpings 

tingsrätt under år 2004 upptäckte jag att problemet med återskuldsättning över huvud 

taget inte omnämndes och jag bedömde att ytterligare efterforskningar inte rymdes 

innanför ramen för en magisteruppsats. Det hela utmynnade i stället i en djupare analys 

av förarbeten, annat offentligt tryck och statistik från artiklar, varvat med åsikter som 

framförts i tidningsartiklar. Fokus ligger på vad som kan anses utgöra en lyckad eller 

misslyckad skuldsanering utifrån skuldsaneringslagens grundläggande syften samt 

omfattningen av återskuldsättningen och hur den uppfattades i olika läger. 

 

Genom att studera övrig litteratur har jag skapat mig en helhetsbild av ämnet. Jag har 

vägt information från olika källor för att utröna varför åsikterna och siffrorna går isär. Jag 

har även intervjuat en person med gäldenärsorienterade intressen och en med 

borgenärsorienterade intressen för att ytterligare utkristallisera deras olika ståndpunkter. 

Det statistiska material jag använt mig av skall ge faktabaserad kunskap om 

skuldsanering. 

 

Jag har kontaktat Konsumentverket, kronofogdemyndigheten (KFM), Statistiska 

centralbyrån (SCB), tingsrätten i Linköping, Centrala studiestödsnämnden (CSN), 

budgetrådgivaren i Linköpings kommun, Fattiga riddare (intresseorganisation för 

skuldsatta) och olika inkassobolag för att inhämta och analysera olika intressenters 

infallsvinklar och empiriska kunskaper om skuldsaneringsförfarandet och gäldenärernas 

förhållanden. Tyvärr saknade många information att ge mig, vissa hörde inte av sig 

tillbaka, andra hjälpte mig så gott de kunde, men hade inga egentliga siffror eller andra 

fakta rörande problemet.  
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2. Skuldsanering 

2.1 Historik 

Under 1970- och 1980-talen var det, liksom idag, förhållandevis billigt att låna, vare sig 

det var för konsumtion eller för investering. Inflationen var hög och räntorna relativt låga 

och i mitten av 1980-talet avreglerades kreditmarknaden. Marknaden släpptes fri för nya 

aktörer, vilket gjorde det ännu lättare att låna. På 1990-talet tog ekonomin en helt annan 

vändning. Sverige drabbades av efterkrigstidens allvarligaste ekonomiska kris med 

värdenedgång på fastighetsmarknaden och ökad arbetslöshet.10 I takt med att räntorna 

höjdes, stegrades problemen med ökad skuldsättning. Värdenedgången på 

fastighetsmarknaden medförde bland annat att kreditgivare i vissa fall sade upp sina lån 

med fastighetspant som säkerhet till förtida betalning.11 Dessa förutsättningar drev 

skapandet av skuldsaneringslagen.12  

 

2.2 Skuldsaneringslagen 

Enligt skuldsaneringslagen kan endast fysiska personer beviljas skuldsanering.13 För 

juridiska personer finns annan lagstiftning, bland annat gällande konkurs, ackord och 

företagsrekonstruktion, för att hantera kommersiella aktörers överskuldsättning. 

Skuldsaneringsinstitutet är renodlat för privatekonomiska förhållanden. Även före detta 

näringsidkare kan omfattas, om näringsverksamheten har varit av ”blygsam omfattning” 

och om dess ekonomi till stor del varit integrerad i näringsidkarens privata ekonomi.14 

Gäldenären måste ha anknytning till Sverige för att kunna beviljas skuldsanering. 

Medborgarskap är dock inte ett måste, men hemvist i Sverige är en nödvändig 

förutsättning. 

 

                                                 
10 Englund, Stefan: Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv, s. 5  
11 Prop. 1993/94:123, s. 43 
12 SOU 2004:81, s. 55 
13 Skuldsaneringslagen 4 § 
14 Prop. 1993/94:123, s. 88 
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Skuldsaneringsförfarandet är uppbyggt i tre steg. I det första steget, det så kallade 

egenförsöket, som huvudsakligen lämnas utanför det lagreglerade området, skall den 

skuldsatte försöka lösa sina ekonomiska problem själv genom att söka nå uppgörelser 

med sina fordringsägare. Under egenförsöket är kommunen skyldig att lämna råd och 

anvisningar till gäldenären vid behov.15 Om parterna inte når en överenskommelse under 

denna fas, kan gäldenären ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten (KFM), 

så kallad frivillig skuldsanering. KFM prövar ansökan. Om den godkänns upprättar KFM 

en betalningsplan om fem år16, utifrån den sökandes förmåga att betala. Fordringsägarna 

får godta eller motsätta sig förslaget. Om det inte godtas, överlämnas ärendet till 

tingsrätten. Även KFM:s beslut att avslå en ansökan kan överklagas till tingsrätten. I detta 

tredje steg avgörs om tvingande skuldsanering skall beviljas den sökande, tvingande i den 

mening att skuldsanering beviljas även om en eller flera fordringsägare motsätter sig 

beslutet.17 

 

Skuldsaneringsinstitutet är underordnat konkursinstitutet och en ansökan om 

skuldsanering förfaller om gäldenären försätts i konkurs.18 Det råder stora skillnader 

mellan skuldsanerings- och konkursinstituten. Skuldsanering är inriktad på rehabilitering 

och tar sikte på framtida inkomster och tillgångar. Konkurs är exekutionsinriktad och 

syftar till att göra det möjligt för borgenärerna att vid ett tillfälle ta i anspråk gäldenärens 

samtliga då befintliga tillgångar för att få betalt för sina fordringar. Konkursgäldenären 

har fortsatt ansvar för de skulder som ej blir betalda fullt ut i konkursen, medan 

skuldsaneringsgäldenären får definitiv eftergift för de skulder som omfattas av 

skuldsaneringen. 

 

                                                 
15 SOU 2004:81, s. 57 
16 Skuldsaneringslagen 8 § sista stycket 
17 http://www.sou.gov.se/skuldsanering/direktiv.htm 
18 Skuldsaneringslagen 33 § 
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2.3 Aktörer som påverkas av en skuldsanering 

Skuldsaneringslagen syftar främst till att rehabilitera gäldenären, men hänsyn måste även 

tas till övriga intressenter, vare sig de är parter i skuldsaneringen eller påverkas på något 

annat sätt. Det är kring dessa intressenter som förfarandet är uppbyggt. 

  

2.3.1 Gäldenären 

Under 2004 beviljades 1353 personer skuldsanering.19 Skuldsaneringsgäldenärer är 

vanligtvis 40-49 år och har låg genomsnittlig bruttoinkomst. År 2003 var medel-

inkomsten 13 500 kronor i månaden. Av de sökande var cirka 7 % arbetslösa och 28 % 

pensionärer eller sjukbidragstagare. Sammanlagt 40 % saknade betalningsutrymme.20 

Ungefär lika många män och kvinnor ansöker om skuldsanering, men kvinnor får oftare 

bifall till sin ansökan. Detta kan bero på skuldernas art och hur stora den sökandes 

inkomster är. Kvinnor tjänar ofta mindre än män och har därför sämre betalningsförmåga. 

Det är en av anledningarna till att kvinnor ofta sköter hushållets löpande utgifter, i stället 

för att köpa kapitalvaror.21 Kvinnors konsumtionsskulder härrör ofta från postorderköp, 

vid vilka de handlat till sig själva, familjen och hushållet. 

 

Ett viktigt moment på vägen mot skuldbefrielse är att gäldenären under en viss period 

tvingas leva på en nivå som innebär att en så stor del som möjligt av hans inkomster går 

till borgenärerna.22 Detta är viktigt även för att uppnå de samhällsekonomiska vinsterna 

som är förknippade med skuldsanering. Gäldenärens ekonomiska villkor får dock inte 

understiga existensminimum. Han och hans familj skall kunna ”leva hyggligt”, men 

gäldenären får förbehålla sig endast vad som är absolut nödvändigt för hans och hans 

familjs försörjning.23 De vanliga levnadsomkostnaderna – för mat, kläder, hygien, 

telefon, hemförsäkring etc – skall tillgodoses. Därutöver skall gäldenären förbehållas vad 

han löpande skall betala för de eventuella skulder som inte omfattas av skuldsaneringen 

                                                 
19 http://www.skatteverket.se/kronofogden/infotext/skusan.html  
20 SOU 2004:81, s. 99 f. 
21 Mårdh, Maria: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför?, s. 36 
22 Prop. 1993/94:123, s. 107 
23 Prop. 1993/94:123, s. 111 
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samt skäliga kostnader för boende. Gäldenärens förbehållsbelopp och betalningsutrymme 

beräknas utifrån en prognos avseende hans framtida inkomster och utgifter.  

 

Skuldsaneringen är ett ”allvarligt ingrepp i den fria avtalsrätten” och ett avsteg från den 

grundläggande civilrättsliga principen pacta sunt servanda, att avtal skall hållas.24 Kravet 

på att den allmänna betalningsmoralen skall upprätthållas och att gäldenären därför under 

en längre tid tvingas leva på existensminimum måste vägas mot det rehabiliterande syftet. 

Incitamentet att ansöka om skuldsanering kan gå förlorat om saneringen medför en alltför 

långtgående åtstramning av möjligheterna att tillgodose de vardagliga behoven och det 

inte föreligger reella möjligheter att följa betalningsplanen.25   

 

När KFM beslutat om skuldsanering, skyddas gäldenären av ett tillfälligt förbud mot 

vissa exekutiva åtgärder.26 Detta skydd skall göra det möjligt för gäldenären att reda ut 

sina ekonomiska förhållanden utan att hotas av utmätning.27 Förbudet gäller så länge 

ärendet prövas av KFM. Om det överlämnas till domstol kan den meddela att hindret 

skall kvarstå. 

 

Under myndigheternas handläggning av ett skuldsaneringsärende skyddas såväl 

gäldenären som hans närstående av sekretess gällande känsliga uppgifter om personliga 

förhållanden alltifrån ekonomi till sjukdomstillstånd.28 Skyddet gäller då gäldenären, eller 

någon honom närstående, skulle lida men om uppgiften röjdes. 

 

Om en gäldenär tidigare erhållit skuldsanering talar mycket mot att han återigen skall 

beviljas skuldsanering,29 eftersom förfarandet är av extraordinär karaktär och skall kunna 

utnyttjas bara en gång. Ingen skall alltså kunna sätta i system att skuldsätta sig för att 

sedan få sina skulder bortsanerade. Det går emot det rehabiliterande syftet. Det föreligger 

                                                 
24 Pålsson,  Anne-Marie: Skuldsanering – ett effektivt sätt att lösa privatpersoners överskuldsättning eller 
en rättslig anomali?, s. 2 
25 Prop. 1993/94:123, s. 112 
26 Skuldsaneringslagen 25 § 
27 Prop. 1993/94:123, s. 152 
28 Sekretesslagen (1980:100) 7 kap 4 § 
29 Skuldsaneringslagen 5 § 
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dock inga hinder för skuldsanering endast av den anledningen att gäldenären tidigare 

träffat frivilliga uppgörelser med sina borgenärer.30 

 

Gäldenären kan ansöka om att skuldsaneringsbeslutet omprövas för att få 

betalningsplanen ändrad om förbehållsbeloppet minskat.31 Detta är tillämpligt endast då 

sådana omständigheter som inte kunnat förutses inträffat eller om det föreligger 

synnerliga skäl, exempelvis att gäldenären efter beslutet har blivit långvarigt 

arbetsoförmögen eller om inkomsterna på annat sätt påtagligt minskat. 

 

2.3.2 Gäldenärens familj och andra närstående 

Gäldenärens skuldsättning i förhållande till övriga hushållsmedlemmars tillgångar och 

inkomster kan påverka skälighetsbedömningen. Om gäldenären fört över tillgångar på sin 

make/maka, skall detta uppfattas som stötande och skuldsanering skall därför inte 

beviljas. Vid sådan planerad skevhet har även makan agerat illojalt. Även naturlig 

ekonomisk skevhet i ett hushåll kan medföra att skuldsanering inte beviljas. Om någon 

hushållsmedlem inte vill bidra med uppgifter till grund för utredningen, kan det medföra 

att gäldenärens ansökan avslås.32 Vid skuldsanering tas således hänsyn till hushållets 

betalningsförmåga snarare än gäldenärens.33 Detta rimmar illa med utgångspunkten i 

äktenskapsbalken (1987:230) att även om makar har inbördes försörjningsskyldighet mot 

varandra, ansvarar varje vuxen individ för sin egen ekonomi, äktenskapsbalken 1 kap 3 

§.34 Då gäldenären beviljats skuldsanering skall han och hans familj minimera sina 

kostnader och leva på existensminimum under betalningsperioden, vilket innebär att 

skuldsaneringen påverkar hela hushållet.  

 

När det i skuldsaneringssammanhang förekommer fordringar med borgen som säkerhet är 

det oftast en familjemedlem eller nära vän till gäldenären som har gått i borgen. 

Borgensåtagandet har dessutom ofta ingåtts på icke affärsmässiga grunder och beskrivs 

                                                 
30 Prop. 1993/94:123, s. 91 
31 Skuldsaneringslagen 28 § 
32 Prop. 1993/94:123, s. 147 
33 Prop. 1993/94:123, s. 97  
34 Prop. 1993/94:123, s. 146 
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vanligen av både gäldenären och borgensmannen som en formsak.35 Därför prioriterar 

gäldenären ofta in i det längsta betalning av lån med borgen, av känslomässiga hänsyn till 

sin borgensman. Att av denna anledning utesluta eller särbehandla fordringar med borgen 

är inte rättvist mot övriga borgenärer. Det skulle otillbörligt gynna borgensmannen som 

slipper att fullfölja sitt åtagande, eftersom borgensansvaret alltid faller ut om gäldenären 

försätts i konkurs istället för att erhålla skuldsanering.36  

 

2.3.3 Borgenärer 

I förarbetena till skuldsaneringslagen nämns som incitament för borgenären att gå med på 

skuldsanering att denne ändå inte kan räkna med full betalning och därför egentligen inte 

borde motsätta sig förfarandet, eftersom en skuldsanering kan medföra att han åtminstone 

får någon del av fordran betald.37 Detta torde dock inte vara skäl nog för borgenärer att 

vilja ingå överenskommelser, inte minst eftersom så många skuldsaneringar är så kallade 

nollösningar, där gäldenärens betalningsansvar faller bort helt och hållet. Borgenären 

garanteras dock att erhålla åtminstone lika stor del av sin fordran som vid konkurs.  

 

Gäldenären är skyldig att uppge alla fordringsägare i ansökan om skuldsanering. Beslut 

om skuldsanering skall kungöras i Post- och Inrikes tidningar och även i ortstidningar om 

flertalet borgenärer inte bedriver yrkesmässig kreditgivning.38 Borgenären skall bevaka 

sin rätt genom att anmäla sin fordran i ärendet till KFM. Om en känd borgenär inte 

anmäler sin fordran, omfattas den av skuldsaneringen till det belopp som gäldenären 

angivit i sin ansökan.39 Borgenärer, vars fordringar inte omfattas av ansökan och som inte 

anmäler sina fordringar i ärendet, drabbas av total preklusion. Om någon borgenär 

motsätter sig det förslag som KFM och gäldenären utformat, kan KFM inte besluta om 

skuldsanering, utan skall lämna över ärendet till domstol. Varje borgenär kan alltså sägas 

ha vetorätt på detta stadium.40  

                                                 
35 Prop. 1993/94:123, s. 132 
36 Prop. 1993/94:123, s. 133 
37 Prop. 1993/94:123, s. 78 
38 Prop. 1993/94:123, s. 151 
39 SOU 2004:81, s. 164 
40 Prop. 1993/94:123, s. 159 
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Om en fordran skall omfattas av en skuldsanering eller inte, beror på när den uppkommit 

och inte på när den förfaller. När en fordran skall anses ha uppkommit följer av allmänna 

principer. Om det före skuldsaneringen föreligger rätt till kvittning, enligt allmänna 

civilrättsliga principer, får borgenären kvitta sin icke förfallna fordran mot gäldenärens 

fordran, jämför konkurslagen 5 kap 15-17 §§.41 En kvittningsförklaring mellan en 

borgenär och gäldenären är att jämställa med betalning, vare sig det rör sig om frivillig 

kvittning eller tvångskvittning.42 På grund av skuldsaneringen kan det dock vara till 

nackdel för borgenären att kvitta, eftersom hans fordran nu omfattas av skuldsaneringen 

och därmed sätts ned, medan gäldenärens fordran mot honom kvarstår oförändrad. Detta 

gynnar även övriga borgenärer, eftersom gäldenärens fordran mot borgenären utgör en 

tillgång vid skuldsaneringen.43  

 

Då en borgenär har en fordran förenad med pant, omfattas endast den del av fordringen 

som inte täcks av pantens värde av skuldsaneringen. En övervärdering av säkerhetens 

värde drabbar därför långivaren istället för övriga borgenärer. I förarbetena uttrycks klart 

att en borgenär med pantsäkerhet aldrig kan vara säker på att få ut mer än vad panten 

inbringar.44 

 

Skuldsaneringens definitiva karaktär (kapitel 4.3) har ett viktigt undantag, nämligen 

möjligheten att överklaga och ompröva ett beslut om skuldsanering. Denna möjlighet till 

omprövning måste dock vara begränsad, för att ett definitivt och slutgiltigt förfarande 

skall kunna skapas.45 En borgenär kan begära att en skuldsanering omprövas och hävs om 

gäldenären gjort sig skyldig till illojalt beteende mot borgenären, exempelvis medvetet 

har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter eller i hemlighet gynnat en viss 

borgenär. Inte bara skuldsaneringslagens regler kan då vara tillämpliga, utan även 

straffrättsliga bestämmelser, såsom oredlighet mot borgenär.46 Omprövning kan också 

                                                 
41 Prop. 1993/94:123, s. 139 
42 Prop. 1993/94:123, s. 140 
43 Prop. 1993/94:123, s. 139 f. 
44 Prop. 1993/94:123, s. 128 
45 Prop. 1993/94:123, s. 106 
46 Brottsbalken (1962:700) 11 kap 1 § 
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begäras om en gäldenär, för att ”skydda sig” från sina fordringsägare, frivilligt avstått 

från att arbeta heltid eller inte aktivt sökt arbete.47  

 

Om en borgenär vill häva skuldsaneringen för att gäldenären inte följer betalningsplanen, 

krävs att avvikelsen inte är ringa. I förarbetena sägs nämligen att enstaka, kortvariga 

betalningsdröjsmål (två till tre månader) inte bör föranleda att skuldsaneringen upphävs 

och att hänsyn skall tas till anledningen till dröjsmålet.48 Om en gäldenärs ekonomiska 

förhållanden väsentligen förbättras, exempelvis genom inkomstökning, kan det uppfattas 

som stötande om skuldsaneringen inte omprövas.49 Beslutet skall då ändras och inte 

upphävas helt. Gäldenären är inte skyldig att på eget initiativ informera borgenärerna om 

sina ändrade inkomstförhållanden, utan det åligger varje borgenär att bevaka om det finns 

anledning till omprövning.50 Normala årliga lönepåslag leder inte till ändrad 

betalningsplan. Inkassoföretag följer ofta upp gäldenärens ekonomiska förhållanden två 

till fyra år efter skuldsaneringsbeslutet.51 

 

2.4 Samhällsaspekter 

Begreppet ”samhälle” är tämligen ospecificerat, men kan i detta sammanhang avse bland 

annat kollektivet av medborgare som skapar normer, skattekollektivet (den ekonomiska 

funktionen) eller medmänniskorna. Även vissa till samhället knutna begrepp, exempelvis 

civilrättsliga aspekter, redovisas nedan eftersom hänsyn togs till dessa begrepp när 

skuldsaneringsinstitutet inrättades och eftersom de spelar en viktig roll i såväl 

skuldsaneringar som vårt vardagliga liv. 

 

2.4.1 Rättssäkerhet 

Att helt eller delvis sätta ned fordringar mot en borgenärs vilja genom beslut om 

tvingande skuldsanering, är ett tvångsmässigt ingrepp i parternas inbördes förhållande 

                                                 
47 SOU 2004:81, s. 62 f. 
48 Prop. 1993/94:123, s. 171 
49 Prop. 1993/94:123, s. 172 
50 SOU 2004:81, s. 136 f. 
51 SOU 2004:81, s. 139 
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och måste ske under betryggande former. Därför kan ett sådant beslut endast tas av 

domstol. Ingen annan inrättning eller myndighet än en domstol bör utföra ett så  allvarligt 

och långtgående ingrepp i parternas mellanhavanden.52  

 

Skuldsaneringsinstitutet har ifrågasatts med hänvisning till Europakonventionen,53 vars 

första artikel reglerar skyddet för den enskildes äganderätt, som inte får berövas någon. I 

en skuldsanering berövas ingen sin äganderätt, men möjligheten att göra fordran gällande 

begränsas eller upphör helt. Inskränkningen är dock knappast ett reellt ingrepp i 

borgenärens rätt. Borgenären kan nämligen inte räkna med att få något betalt alls om 

ingen åtgärd vidtas, medan skuldsaneringen kan leda till att åtminstone någon del av 

fordran blir betald.54 

 

2.4.2 Samhällskonomi 

I förarbetena till skuldsaneringslagen framhåller lagstiftaren som en grund till varför 

skuldsaneringsinstitutet bör införas, att överskuldsättning varje år orsakar stora 

samhällsförluster på grund av obetalda skatter och avgifter.55 Genom skuldsanering 

påverkas inte bara situationen för gäldenären utan även för samhället, vars kostnader för 

exempelvis produktionsbortfall och vård minskar. Även om skuldsaneringsförfarandet 

medför vissa kostnader för det allmänna, innebär det också vissa besparingar. I 

förarbetena dras slutsatsen att ”ett skuldsaneringsinstitut inte utgör en samhällsekonomisk 

minuspost”.56 Besparingarna utgörs bland annat av minskade indrivningskostnader hos de 

exekutiva myndigheterna och minskade kostnader för socialbidrag. Dessutom beräknas 

varje skuldsanering avlasta KFM tio mål om utmätning och antalet konkurser minska.57 

Därutöver bedöms skattebortfallet bli mindre i och med att fler människor får ordning på 

sin ekonomi och därför kan återkomma till ordnat förvärvsarbete.58 När en gäldenär väl 

                                                 
52 Prop. 1993/94:123, s. 84 
53 Riksskatteverket rapport 2002:5, s. 24 
54 Prop. 1993/94:123, s. 78 
55 Prop. 1993/94:123, s. 34 
56 Prop. 1993/94:123, s. 181 
57 Prop. 1993/94:123, s. 190 
58 Prop. 1993/94:123, s. 181 
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har genomgått skuldsanering, förmodas han inte återkomma som föremål för 

indrivningsåtgärder, något som har både ett ekonomiskt och ett rehabiliterande syfte.59 

  

Kraven på en skuldsaneringsansökan är höga och en stor del av utredningsansvaret åvilar 

gäldenären själv. Gäldenärens ansvar är inte bara ett uttryck för kravet på dennes egen 

aktiva medverkan (kapitel 5.1), utan även ett sätt att få ett snabbt förfarande och att 

ärendet inte skall vara så tungrott och omständligt hos KFM.60 Förfarandet blir 

förhållandevis billigt och enkelt, vilket gagnar alla inblandade parter – borgenärer, 

gäldenären och KFM – och medför samtidigt en fullständig och tillförlitlig utredning. 

Rätten skall inte behöva företa någon utredning, vilket ytterligare håller nere kostnaderna. 

 

I förarbetena framhålls att det är viktigt att skuldsaneringssystemet blir effektivt och 

tjänar sina viktigaste syften (kapitel 3) samtidigt som förfarandet grundas på principerna 

om ett enkelt och flexibelt förfarande.61 För att ytterligare minska det allmännas 

kostnader, skall en skuldsaneringsansökan avvisas om den är belastad med klara, icke 

bagatellartade, formella brister, som inte kan avhjälpas av gäldenären. En ansökan skall 

avslås så snart det är uppenbart att förutsättningarna för att erhålla skuldsanering inte är 

uppfyllda, så att KFM inte ödslar resurser på hopplösa fall, vilket även ligger i 

borgenärernas intresse.62 Skuldsaneringsförfarandet skall även förebygga att tillströmning 

av mål till KFM inte ökar.63 

 

2.4.3 Civilrättsliga aspekter 

När skuldsaneringsförfarandet arbetades fram, framhöll lagstiftaren hur viktigt det var att 

systemet skulle få stor tilltro och på så sätt främja att det skulle accepteras allmänt. 

Systemet måste därför utformas så att det skulle vinna allmänhetens förtroende.64 Detta är 

                                                 
59 Prop. 1993/94:123, s. 190 
60 Prop. 1993/94:123, s. 148 
61 Prop. 1993/94:123, s. 40 
62 Prop. 1993/94:123, s. 156 f. 
63 Prop. 1993/94:123, s. 36 
64 Prop. 1993/94:123, s. 73 och 95 
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viktigt inte minst därför att skuldsaneringen ingriper i civilrättsliga åtaganden. 

Förfarandet måste också inlemmas i det befintliga civil- och processrättsliga systemet.65 

 

Eftersom vissa fordringar omfattas av en skuldsanering och andra inte (kapitel 4) är 

lagstiftaren noga med att poängtera att det inom ramen för skuldsaneringsförfarandet inte 

skall avgöras huruvida en fordran föreligger och i så fall till vilket belopp den uppgår.66 

En skuldsanering skall inte heller användas för att jämka eventuellt oskäliga avtalsvillkor 

eller värdera hur noggrann kreditprövning kreditgivaren gjort.67 Skuldsaneringsinstitutet 

och de civilrättsliga jämkningsreglerna har olika syften och verkar i olika sammanhang. 

Förmögenhetsrättens generalklausul, avtalslagen (1915:218) 36 §, kan användas till att 

justera tidigare uppkomna förpliktelser genom jämkning, men inte i skuldsanerings-

sammanhang eftersom en gäldenärs ändrade betalningsförmåga inte är skäl nog. 

Jämkningsreglerna i familjerätten möjliggör normalt inte heller jämkning på grund av att 

gäldenären har en stor total skuldbörda. 

 

Att en borgenärs fordran sätts ned eller helt faller bort i en skuldsanering innebär inte att 

avtalet bakom upphävs.68 Visserligen ändras fordringsförhållandet, men det upphör inte. 

Även om en borgenär drabbas av total preklusion av rätten att kräva betalt för sin fordran, 

kan kontraktsenlig återtaganderätt fortfarande utnyttjas. Om en gäldenär försummar att 

betala kan motparten göra avtalsvillkor gällande och därmed ha rätt att exempelvis häva 

avtalet. Detta förhållande berörs inte av en skuldsanering, med undantaget att den 

sanerade delen av en fordran inte kan behandlas som obetald.69 Då separationsrätt 

föreligger, exempelvis med stöd av återtagandeförbehåll, omfattas en eventuell 

restfordran av skuldsaneringen. Om återtagande inte redan inträtt, bör gäldenären inte 

kunna genom att åberopa en klausul i kontraktet eller en konsumentskyddsregel, hindra 

borgenärens återtagande, samtidigt som han själv begär skuldsanering. Det bör betraktas 

som bristande medverkan och medföra att ansökan avslås. 

 

                                                 
65 Prop. 1993/94:123, s. 71 
66 Prop. 1993/94:123, s. 143 
67 Prop. 1993/94:123, s. 99 
68 Prop. 1993/94:123, s. 105 
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Fordringar med borgensansvar undantas inte från skuldsanering bara på grund av att 

borgensmannen ingått borgensansvar på icke affärsmässiga grunder (se kapitel 2.3.2). 

Förutom att det skulle försämra för övriga borgenärer, skulle det även i grunden rubba 

borgens ställning som säkerhet om skuldsanering fick sådan inverkan på 

borgensansvaret.70 

 

Enligt allmänna civilrättsliga principer är betalning av en fordran som omfattas av 

skuldsanering att jämföra med betalning av en preskriberad fordran. Betalningen kan då 

inte med rättsordningens hjälp krävas åter, men kan vara ett otillbörligt gynnande av en 

borgenär och därmed utgöra grund till omprövning av beslutet om skuldsanering. 

 

                                                                                                                                                  
69 Prop. 1993/94:123, s. 136 
70 Prop. 1993/94:123, s. 133 
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3. Skuldsaneringslagens syften  
Skuldsaneringslagen är främst en gäldenärsorienterad lag, som syftar till att ge svårt 

skuldsatta en möjlighet att få en fungerande ekonomi. Lagen har dock fler intressenter än 

den skuldsatta gäldenären och det är viktigt att lagens tre huvudsyften – det 

rehabiliterande, det preventiva och det borgenärsgynnande – kan vägas mot varandra. 

Från lagens syften finns även några viktiga undantag. Skyddsvärdet hos det som omfattas 

av undantagen var större än skyddsvärdet för gäldenären. 

 

3.1 Det rehabiliterande syftet 

Skuldsaneringslagens mest grundläggande syfte är att den skuldsatte har möjlighet att 

rehabilitera sig. Rehabiliteringen kan vara ekonomisk eller social och är viktig för både 

individen och samhället. ”Som en bieffekt till en skuldsanering kan man tänka sig att 

olika sociala problem får sin lösning. Skuldsanering skall dock inte användas som någon 

sorts universalmedel mot sociala problem. Redan hänsyn till den allmänna 

betalningsmoralen talar emot att skuldsanering används på det sättet”.71 Rehabiliteringen 

måste även vägas mot borgenärens intresse av att få betalt för sina fordringar.  

 

3.1.1 Ekonomisk rehabilitering 

Den ekonomiska följden av en skuldsanering är att gäldenären får sina skulder 

bortsanerade, det vill säga att betalningsansvaret för de skulder som omfattas av 

saneringen bortfaller. Vid beslut om skuldsanering beräknas gäldenärens behov av 

ekonomisk rehabilitering, bland annat genom att jämföra skuldbördan med tillgångar och 

förvärvsförmåga. Gäldenärens såväl nuvarande som framtida betalningsförmåga vägs in i 

beslutet.  

 

Den ekonomiska rehabiliteringen utgörs inte endast av nedsättningen av gäldenärens 

skulder, utan även av information och rådgivning. Kommunens budgetrådgivare hjälper 

                                                 
71 Stangendahl, Peter: Skuldsanering – lagkommentar, s. 21 f. 
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den skuldsatte inte bara med att ta itu med de ekonomiska problemen, utan även att klara 

ut andra problem som kan vara en konsekvens av skuldsättningen, exempelvis fysisk eller 

psykisk ohälsa.  

 

3.1.2 Social rehabilitering 

Lagstiftaren såg att inte bara skuldsaneringens ekonomiska effekter skulle påverka den 

skuldsatte positivt, utan olika sociala problem skulle också lösas.72 Gäldenärens 

personliga problem, med anknytning till skuldsättningen, kunde lindras, vilket även 

skulle kunna påverka gäldenärens närmaste. Skuldbefrielsens positiva effekter skulle 

även kunna motivera gäldenären att förbättra sin ekonomiska situation över huvud 

taget.73 Han skulle kunna bo och leva bättre och därmed må bättre. I förarbetena tas  

hälsoaspekten upp, även utifrån ekonomiska perspektiv. Kraftigt skuldsatta personer är 

överrepresenterade inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Skuldsanerings-

institutet skulle därför bidra till att minska samhällets kostnader för olika sociala 

insatser.74 En förhoppning var att en gäldenär som rehabiliterades ekonomiskt skulle 

belasta socialtjänst och sjukvård i mindre utsträckning, vilket även är ett viktigt 

samhällsekonomiskt argument.75  

 

3.2 Det preventiva syftet 

Skuldsaneringen skall inte bara ha en i efterhand reglerande och rehabiliterande effekt 

utan även vara förebyggande, vilket syftar till att försvåra överskuldsättning i framtiden. 

Lagstiftarens intentioner är bland annat att göra det svårare för privatpersoner att erhålla 

krediter, så att färre människor försätts i ”situationer med övermäktig skuldbelastning”.76 

I förarbetena till skuldsaneringslagen föreslogs inte bara att problemen med 

överskuldsättning skulle tas om hand av det allmänna, utan även att kreditgivare ”borde 

                                                 
72 Prop. 1993/94:123, s. 97 
73 Prop. 1993/94:123, s. 97 
74 Prop. 1993/94:123, s. 190 
75 Prop. 1993/94:123, s. 191 
76 Prop. 1993/94:123, s. 73 
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kunna finna en lösning”.77 En annan lag som har ändrats för att skydda den svagare 

parten i kreditsammanhang är konsumentkreditlagen (1992:830). Där höjdes kravet på de 

professionella kreditgivarna angående kreditprövning för att förhindra oöverlagda 

kreditavtal för privatpersoner. 

 

Skuldsaneringslagen tillkom efter en ekonomisk svacka under vilken fastighetspriser 

sjönk och hushållens skuldsättning var mycket hög. En sådan utveckling kan till viss del 

förebyggas, men är i stort beroende av konjunkturen. Trots återhållsamheten, beroende på 

fastighets- och finanskrisen i början av 1990-talet, är vi nu åter inne i en tid med stigande 

fastighetspriser och fler krediter.78 Marknadsföringen av lån och krediter har återigen 

tagit fart och erbjudandena om att ”köpa nu och betala senare” är många, vilket liknar 

situationen på 1980-talet.79 Konsumentverket varnade redan år 2003 för att hushållens 

skuldsättning under de senaste åren hade ökat i förhållande till disponibla inkomster.80 

Till följd av detta kräver Konsumentverket ytterligare åtgärder mot överskuldsättning, 

exempelvis utökad kreditprövning och begränsad dröjsmålsränta.81 Bolåneinstituten tar 

sitt ansvar och skärper kraven på sina låntagare, för att inte sätta kunderna i en svår 

ekonomisk situation.82 Till viss del kan alltså det preventiva syftet vara uppfyllt. 

 

3.3 Det borgenärsgynnande syftet 

En skuldsanering innebär inte nödvändigtvis att borgenärer i det enskilda fallet gynnas, 

utan lagstiftarens syfte var att gynna borgenärskollektivet som sådant. En förutsättning 

för skuldsanering är att borgenärerna garanteras att få lika mycket betalt som de skulle 

fått vid en konkurs. Vid en skuldsanering kan gäldenären i många fall betala åtminstone 

en del av sina skulder.83 Borgenärerna bör därför vinna på förfarandet jämfört med 

utfallet av en konkurs, eftersom en person som beviljas skuldsanering inte torde ha några 

utmätningsbara tillgångar. Även gäldenären gynnas, eftersom han undviker att försättas i 

                                                 
77 Prop. 1993/94:123, s. 43 
78 Konsumentverket PM 2003:04, s. 6 
79 http://www.dagensps.se/artikel.asp?articleID=6583 
80 Konsumentverket PM 2003:04, s. 6 
81 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngCategoryId=1226&lngArticleId=3328 
82 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=361944  
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konkurs. Därmed besparas samhället kostnader på flera områden.84 Borgenärernas krav 

på att inte få mindre betalt vid skuldsanering än vid konkurs måste vägas mot det sociala 

perspektivet att gäldenären får bättre fotfäste i tillvaron.85  

 

Många inkassoföretag anser inte att skuldsaneringsförfarandet är borgenärsgynnande.86 

Merparten av gäldenärerna betalar mindre än 20 % av skulderna som omfattas av 

skuldsaneringen och borgenärerna erhåller i snitt 0-5 % av sina fordringar.87 35-40 % av 

skuldsaneringarna är nollösningar.88 I dessa fall får borgenärerna inte något betalt, vare 

sig gäldenären genomgår skuldsanering eller försätts i konkurs.  

 

Ett uttryck för det borgenärsgynnande syftet är likabehandlingsprincipen (kapitel 4.2), 

vilken även förhindrar motsättningar mellan borgenärerna. Samma prioritetsordning 

gällande särskild förmånsrätt, mellan borgenärernas fordringar vid en konkurs, kvarstår. 

Resten av borgenärerna skall garanteras lika stor procentuell del av betalningsutrymmet. 

Ingen borgenär får särbehandlas, jämför illojal sidoöverenskommelse (kapitel 4.2), och 

ingen riskerar att bli helt utan betalning såvida inte gäldenären saknar 

betalningsutrymme. 

 

                                                                                                                                                  
83 http://www.sou.gov.se/skuldsanering/direktiv.htm  
84 Prop. 1993/94:123, s. 73 
85 Prop. 1993/94:123, s. 97 
86 SOU 2004:81, s. 150 
87 Mårdh, Maria: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför?, s. 37 
88 SOU 2004:81, s. 120 
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4. Skuldsaneringsförfarandet 
För att bäst realisera de bakomliggande syftena, utformades skuldsaneringslagen på 

grundval av tre principer; principen om generell utformning, likabehandlingsprincipen 

och principen om definitiv reglering. Till dem finns några viktiga undantag, vilka även 

beskrivs eftersom de visar vilka övriga skyddsvärden som lagstiftaren tog hänsyn till vid 

utformningen av lagen. 

 

4.1 Generell utformning 

För att fylla sina grundläggande syften bör skuldsaneringen reglera gäldenärens totala 

skuldsituation, det vill säga omfatta alla skulder. Detta innebär att skuldsaneringen även 

skall omfatta det allmännas fordringar, vilket ursprungligen inte var helt klart för 

utredande instanser.89 Den generella utformningen skall även fungera som ett starkt 

incitament för gäldenären genom att inga skulder skall kvarstå när skuldsaneringen är 

genomförd. 

 

Undantag 

Lagstiftaren väljer trots allt att undanta vissa typer av skulder, eftersom de har ett större 

skyddsvärde än totalregleringen av gäldenärens skulder. Nedan nämnda undantag är 

tvingande, det vill säga dessa skuldtyper omfattas aldrig av en skuldsanering. Andra typer 

av skulder kan i det enskilda fallet undantas från en skuldsanering, efter beslut av KFM 

eller domstol. 

 

Familjerättsliga underhållsbidrag90 

Den familjerättsliga lagstiftningen påverkar övrig lagstiftning mycket starkt, eftersom den 

berör alla individer i samhället och är därför mycket viktig. Till detta tog lagstiftaren 

hänsyn när bestämmelser angående familjerättsliga underhåll skulle införas i 

skuldsaneringslagen.  

                                                 
89 Prop. 1993/94:123, s. 116 
90 Skuldsaneringslagen 6 § 1 p. 
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Familjerättsliga underhållsbidrag är till karaktären privaträttsliga, men reglerna är 

utformade med inslag av nästan socialrättslig art. Underhållsbidrag särbehandlas bland 

annat i exekutionsrättsliga sammanhang.91 Lagstiftaren anser att det fanns starka sociala 

skäl att särbehandla familjerättsliga underhållsbidrag vid skuldsanering, inte minst för att 

de löper under lång tid och därför är svåra att beräkna nuvärdet av samt att 

betalningsskyldigheten till viss del ändå kan anpassas till den underhållsskyldiges 

betalningsförmåga med stöd av annan lagstiftning.92 Dessutom kan redan förfallna bidrag 

jämkas.93 Jämkningsreglerna i den familjerättsliga lagstiftningen möjliggör däremot 

normalt inte jämkning på grund av att den underhållsskyldige gäldenären har en stor total 

skuldbörda.94 Om försäkringskassan trätt in i den underhållsskyldiges ställe med 

bidragsförskott och sedan kräver den underhållsskyldige på vad denne skulle ha betalat 

till den underhållsberättigade, omfattas däremot denna allmänna fordring av 

skuldsaneringen och den däri tillämpade likabehandlingsprincipen (kapitel 4.2).95  

 

Fordringar förenade med pant- och retentionsrätt96 

Säkerhetsfordringar rörande fast egendom och tomträtt omfattas inte av skuldsaneringen 

till den del säkerheten förslår till betalning av fordringen.97 Undantaget har gjorts för att 

villkoren för omsättning av fastigheter annars skulle kunna rubbas och därmed också 

villkoren för kreditgivning, vilket ytterst skulle drabba hela låntagarkollektivet och 

inverka menligt på hela samhällsekonomin.98  

 

När den pantsatta egendomen utgörs av gäldenärens bostadsfastighet eller 

bostadsrättslägenhet, kan det av sociala och/eller ekonomiska skäl vara lämpligt att låta 

gäldenären bo kvar.99 Detta kan också vara ”lämpligt av hänsyn till fastighets- och 

                                                 
91 Prop. 1993/94:123, s. 124 
92 Prop. 1993/94:123, s. 125 
93 Föräldrabalken (1949:381) 7 kap 10 § 
94 Prop. 1993/94:123, s. 77 
95 Prop. 1993/94:123, s. 125 
96 Skuldsaneringslagen 6 § 2 p. 
97 Prop. 1993/94:123, s. 76 
98 Prop. 1993/94:123, s. 127 
99 Prop. 1993/94:123, s. 128 



 29

bostadsrättsomsättningen”.100 Om boendekostnaderna överstiger vad som är skäligt för 

gäldenären att förbehålla sig, måste dock fastigheten/bostadsrätten realiseras innan en 

ansökan om skuldsanering kan bli aktuell.101 En förutsättning, för att gäldenären skall få 

bo kvar, är alltså att bostadsstandarden inte överstiger vad som är nödvändigt för 

gäldenären och hans familj och därmed inte medför kostnader som inkräktar på 

betalningsutrymmet, till nackdel för övriga borgenärer. 

 

Ömsesidiga fordringsförhållanden102 

Ömsesidiga fordringsförhållanden som utgörs av löpande utväxling av prestationer, 

såsom hyresfordringar, omfattas inte av skuldsaneringen till den del de inte är förfallna. 

Lagstiftarens avsikt med detta var att gäldenären inte skulle få rabatterad hyra för den 

bostad han bor kvar i.103 Redan förfallna fordringsbelopp omfattas av skuldsaneringen, 

eftersom dessa poster reducerats till ensidiga betalningskrav och att det rehabiliterande 

syftet därför starkt talar för att en skuldsanering bör omfatta dessa.104  

 

Tvistiga fordringar105 

Tvistiga fordringar omfattas inte av skuldsaneringen, eftersom det rehabiliterande syftet 

skulle gå förlorat om de gjorde så.106 En fordran, eller kvittningsinvändning, anses vara 

tvistig så snart gäldenären bestrider den. Det är alltså gäldenären själv som avgör vilka 

skulder som skall omfattas av skuldsaneringen och man måste därför förlita sig på 

gäldenärens lojalitet och att denne inte försöker undanta en giltig fordran från 

skuldsaneringen. Sådan illojalitet är i sig anledning att avslå ansökan eller ompröva och 

upphäva ett beslut om skuldsanering. Detta avsteg från totalregleringen motiveras av att 

gäldenären inte bör förpliktas att betala för en tvistig fordran som kan visa sig vara 

ogiltig. Att i en skuldsanering inkludera tvistiga fordringar skulle även vara till skada för 

övriga borgenärer, eftersom de då tvingas dela gäldenärens betalningsutrymme med 

borgenärer vars fordringar senare kanske visar sig vara ogiltiga. 

                                                 
100 Prop. 1993/94:123, s. 126 
101 Prop. 1993/94:123, s. 128 
102 Skuldsaneringslagen 6 § 4 p. 
103 Prop. 1993/94:123, s. 135 
104 Prop. 1993/94:123, s. 135 
105 Skuldsaneringslagen 6 § 5 p. 
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4.2 Likabehandlingsprincipen 

Principen om likabehandling utgår från att alla fordringar jämställs och att det är 

oväsentligt vilken karaktär en fordran har eller hur den har uppkommit. Även utländska 

borgenärers fordringar samt det allmännas fordringar på skatter och avgifter omfattas av 

skuldsaneringsinstitutet, eftersom det annars inte skulle fylla sitt generella och 

totalreglerande syfte.107 Alla fordringar, som omfattas av skuldsaneringen, skall erhålla 

lika stor relativ andel av gäldenärens betalningar. Lagstiftaren förutsätter att 

borgenärernas tilltro till ett skuldsaneringsinstitut i stort är förbunden med att få undantag 

från denna princip görs och endast då starka skäl talar för det.108 Detta har inte bara med 

relationen mellan gäldenär och borgenär att göra, utan även med relationen mellan 

borgenärerna. 

 

Likabehandlingsprincipen blir tydlig då en borgenär ansöker om omprövning av 

skuldsaneringen. Om villkoren ändras, ändras de för alla borgenärer, inte bara för den 

som ansöker om omprövning. En konsekvens av likabehandlingsprincipen är att en så 

kallad illojal sidoöverenskommelse, det vill säga en överenskommelse, mellan gäldenären 

och en viss borgenär om en bättre ställning för denne än vad som följer av 

skuldsaneringen, är ogiltig.109 

 

Fordringar som inte är kända i ett skuldsaneringsärende drabbas av bortfall, preklusion, 

eftersom skuldsaneringen avser en totalreglering av gäldenärens samtliga skulder. Det 

rehabiliterande syftet skulle annars äventyras. Här framträder den gäldenärsgynnande 

aspekten i och med att borgenären själv ansvarar för att bevaka sin rätt.  

 

Undantag 

                                                                                                                                                  
106 Prop. 1993/94:123, s. 142 
107 Prop. 1993/94:123, s. 118 
108 Prop. 1993/94:123, s. 133 
109 Skuldsaneringslagen 36 § 
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Även från likabehandlingsprincipen finns viktiga undantag. Främst är det den i lag 

reglerade förmånsrätten som exkluderar säkerhetsfordringar ur skuldsanering och istället 

låter fordringsägaren tillgodogöra sig fordringsbeloppet ur säkerheten.110 Ett annat 

undantag är att en fordran får ges sämre rätt med borgenärens samtycke.111 Hans fordran 

omfattas av skuldsaneringen, men erhåller inte betalning i samma utsträckning som 

övriga borgenärer. När skuldsaneringen är genomförd försvinner hans rätt till betalning 

helt. Det sista undantaget är full betalning av ”småfordringar”.112 Huruvida en fordring är 

en småfordring eller inte, avgörs av om den utgör dels ett litet belopp i förhållande till 

den totala skuldbördan, dels ett litet belopp i absoluta tal (1000 kronor enligt lagstiftaren, 

113  vilket motsvarar drygt 1100 kronor idag114).  

 

4.3 Definitiv reglering 

Den huvudsakliga rättsliga innebörden av en skuldsanering är att gäldenären befrias från 

betalningsansvaret för de fordringar som omfattas av skuldsaneringen. De ursprungliga 

förpliktelserna faller bort helt eller förändras genom ändrade betalningsvillkor. En svensk 

skuldsanering har dock ingen rättsverkan i ett annat land. En gäldenär kan alltså inte freda 

sig mot indrivning utomlands genom att åberopa den svenska skuldsaneringen.115 

 

Verkningarna av skuldsaneringen blir dock inte definitiva förrän gäldenären fullgjort sina 

skyldigheter. Därmed är skuldbefrielsen villkorad under betalningsplanens löptid. Detta 

kan fungera som ett incitament för gäldenären att fullfölja betalningsplanen, eftersom han 

i princip blir befriad från gamla skulder när skuldsaneringen är slutförd och därefter kan 

koncentrera sig på att betala nya fordringar samt de skulder som undantagits från 

skuldsaneringen. 

 

Undantag 

                                                 
110 Skuldsaneringslagen 6 § 2 p. 
111 Skuldsaneringslagen 7 § 1 p. 
112 Skuldsaneringslagen 7 § 2 p. 
113 Prop. 1993/94:123, s. 142 
114 SOU 2004:81, s. 122 
115 Prop. 1993/94:123, s. 117 
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Även till den definitiva regleringen finns undantag; möjligheten till omprövning (kapitel 

2.3.3). Om en skuldsanering upphävs efter omprövning, återgår fordringsförhållandena 

till vad de var före skuldsaneringen med avdrag för vad gäldenären betalat.116 

                                                 
116 Prop. 1993/94:123, s. 106 
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5. Grundläggande kriterier för skuldsanering 
Bedömningen av vem som skall beviljas skuldsanering avgörs av många faktorer. 

Följande tre kriterier är de viktigaste och mest relevanta. De två grundläggande rekvisiten 

– det kvalificerade insolvenskriteriet och det allmänna skälighetskriteriet – är kumulativa, 

vilket innebär att båda måste vara uppfyllda för att skuldsanering skall kunna beviljas.117 

 

5.1 Lojalitetskriteriet 

Lojalitetskriteriet korrelerar med kravet på gäldenärens egen medverkan. Det innebär att 

gäldenären dels medverkar till en fullständig och korrekt utredning av ärendet, dels efter 

beslutet fortsätter att förhålla sig lojalt, exempelvis genom att fullfölja betalningsplanen. 

Eftersom en skuldsaneringsgäldenär inte förlorar rådigheten över sin ekonomi eller 

egendom under förfarandet, till skillnad från en konkursgäldenär, är lojalitetsplikten än 

viktigare. Skuldsaneringsgäldenären har så att säga ”frihet under ansvar”. 

 

Gäldenärens ansökan om skuldsanering skall vara undertecknad på heder och samvete, 

vilket kan medföra straffansvar för osann eller vårdslös försäkran om uppgifterna i 

ansökan inte stämmer.118 Lojalitetsplikten är ett incitament till att själv medverka till 

ärendets handläggning. 

 

När en skuldsatt person ansökt om skuldsanering får han inte försämra för borgenärerna 

genom att exempelvis flytta till en bostad med högre hyra. Ett sådant beteende medför att 

ansökan om skuldsanering avslås. Detsamma gäller om bostadshyran är för hög, eftersom 

gäldenären skall reducera sina kostnader till vad som är absolut nödvändigt. Om en 

gäldenär ådrar sig orimligt höga bostadskostnader under pågående skuldsanering, kan 

detta utgöra skäl nog för en borgenär att begära omprövning av skuldsaneringsbeslutet.119 

Minskar gäldenären istället sina kostnader för boendet, skall detta verka positivt på hans 

möjligheter att erhålla skuldsanering. En sådan hyressänkning kan dock vara praktiskt 

                                                 
117 Prop. 1993/94:123, s. 94 
118 Brottsbalken 15 kap 10 § 
119 SOU 2004:81, s. 62 f. 
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svår att genomföra, eftersom många hyresvärdar inte vill ha nya hyresgäster med 

hyresskulder från ett tidigare boende.120 

 

Den sökande får inte heller ådra sig nya skulder vid en tidpunkt då han redan är djupt 

skuldsatt.121 Detta krav kan dock vara omöjligt att leva upp till, eftersom nödvändiga 

behov behöver tillgodoses även om gäldenären inte har medel för detta, exempelvis 

läkarbesök. ”Onödig” skuldsättning på grund av lyxkonsumtion kan dock inte 

rättfärdigas.  

 

Gäldenärens egen aktiva medverkan 

Skuldsaneringslagen har inslag av såväl frivillighet som tvång, men lagstiftaren 

förutsätter att lagen behövs främst när gäldenärens egna försök att träffa en uppgörelse 

med sina fordringsägare, egenförsöket, inte lyckas. Innan gäldenären kan beviljas 

skuldsanering med KFM:s eller rättens hjälp, skall han med alla rimliga medel försöka 

uppnå en överenskommelse med borgenärerna, eftersom lagstiftaren anser att huvudsyftet 

med förfarandet är att i största möjliga utsträckning få till stånd frivilliga lösningar.122 En 

mycket viktig faktor för huruvida skuldsanering skall beviljas eller inte är gäldenärens 

eget initiativ under förfarandet. Det belyser hans vilja att komma till rätta med 

problemen. Genom gäldenärens aktivitet, samarbete och medverkan upprätthålls 

betalningsmoralen.123 

 

Gäldenären måste visa eget initiativ redan i det inledande stadiet. För att skuldsanering 

alls skall komma till stånd, måste gäldenären själv ansöka om den.124 I ansökan skall 

gäldenären redovisa de försök han gjort för att lösa problemen på egen hand samt varför 

dessa försök inte lyckats.125 

 

                                                 
120 Mårdh, Maria: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför?, s. 40 
121 Mårdh, Maria: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför?, s. 12 
122 Prop. 1993/94:123, s. 40 
123 Mårdh, Maria: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför?, s. 44 
124 Prop. 1993/94:123, s. 146 
125 Prop. 1993/94:123, s. 148 
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Innan gäldenären ansöker om skuldsanering måste han avveckla alla ”onödiga” avtal, 

exempelvis leasingavtal. Detta är viktigt, inte minst eftersom gäldenären behåller sin 

civilrättsliga rådighet under skuldsaneringen och att avveckla sådana avtal är ett steg i 

gäldenärens egen medverkan till skuldavveckling.126 Gäldenären bör även ordna upp 

eventuella mellanhavanden med skattemyndigheten, såsom beträffande uteblivna 

deklarationer, innan skuldsanering kan bli ett alternativ.127 

 

Gäldenären skall även aktivt bidra till utredningen och handläggningen. Det övergripande 

utredningsansvaret ligger dock på KFM.128 Skuldsaneringsförslaget arbetas rent formellt 

fram av gäldenären, men i samarbete med KFM. Förslaget skall utformas så att 

förutsättningarna för att det skall godtas av samtliga borgenärer är så goda som möjligt. 

KFM uppmanar gäldenären att under handläggningstiden spara ett belopp motsvarande 

det månatliga betalningsutrymmet. Gäldenären måste dock akta sig för att spara beloppet 

hos en bank som har en kvittningsgill fordran mot honom.129 Huruvida gäldenären följt 

denna uppmaning tillmäts betydelse vid den allmänna skälighetsbedömningen. Detta 

innebär dock att den faktiska betalningsperioden för många gäldenärer i realiteten blir 

längre än fem år. Om gäldenären inte sparat måste han, för att undvika att lastas för det, 

visa att han använt pengarna till nödvändiga utgifter.130  

 

5.2 Det kvalificerade insolvenskriteriet 

För att beviljas skuldsanering skall gäldenären vara på obestånd och så skuldsatt att han 

inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid.131 Definitionen av 

obestånd i konkurslagen (1987:672) 1 kap 2 § – att gäldenären inte rätteligen kan betala 

sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig – är alltså utökad så att 

insolvensen bedöms även längre in i framtiden. Med ”överskådlig tid” menas i princip att 

                                                 
126 Prop. 1993/94:123, s. 135 
127 Prop. 1993/94:123, s. 119 
128 Prop. 1993/94:123, s. 85 
129 Riksskatteverket rapport 2002:5,  s. 58 
130 SOU 2004:81, s. 117 
131 Skuldsaneringslagen 4 § 
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det inte går att se att insolvensen någonsin kommer att upphöra.132 Enligt praxis utgör 

detta mellan fem och tio yrkesverksamma år.  

 

Förutsättningar för att beviljas skuldsanering är allvarliga och varaktiga skuldproblem. 

Det räcker alltså inte med att ha likviditetsproblem utan också den framtida 

betalningsförmågan bedöms. Tillfällig eller konjunkturbetingad arbetslöshet är inte heller 

skäl nog att erhålla skuldsanering utan ärendet måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

5.3 Det allmänna skälighetskriteriet 

Den allmänna skälighetsbedömningen skall göras utifrån varje enskilt fall med hänsyn till 

gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. En totalbedömning som omfattar 

alla omständigheter, inklusive gäldenärens agerande under förfarandet, skall ligga till 

grund för beslutet huruvida skuldsanering skall beviljas eller ej. Utgångspunkten utgörs 

av nettoskuldbördan, det vill säga vad som återstår efter det att gäldenären har realiserat 

eventuell egendom som han och hans familj inte är i oundgängligt behov av, exempelvis 

en dyrare bostad, sommarhus eller båt.133  

 

I skälighetsbedömningen skall alla uppgifter som är relevanta för att bedöma gäldenärens 

tidigare, nuvarande och framtida ekonomiska förhållanden vägas in. Lagstiftaren trycker 

på att skuldsaneringsinstitutet inte får leda till allmän uppluckring av betalningsmoralen i 

samhället utan skall vara ett extraordinärt remedium i situationer med extrema 

skuldsättningsproblem.134  

 

Skuldsaneringsförfarandet är restriktivt utformat. Det måste därför föreligga mycket 

starka skäl för att gäldenären skall få sin skuldbörda lättad.135 Lagstiftaren valde att inte 

ange några beloppsgränser för hur stor skuldbördan måste vara för att kvalificera för 

skuldsanering, utan tar hänsyn till att ”det som är en orimligt stor skuldbörda för den ene 

                                                 
132 Prop. 1993/94:123, s. 92 
133 Prop. 1993/94:123, s. 93 
134 Prop. 1993/94:123, s. 77 
135 Prop. 1993/94:123, s. 41 



 37

är inte en anmärkningsvärt stor skuld för den andre”.136 Bedömningen skall därför göras 

individuellt, bland annat med hänsyn till gäldenärens försörjningsbörda, utbildning, antal 

kvarvarande yrkesverksamma år och inkomst. Om gäldenären inte avslutat högre studier, 

tas hänsyn till förväntat ekonomiskt utfall av pågående studier.137  

 

Skuldsanering får inte beviljas om det kan uppfattas som stötande ur allmän synpunkt och 

en flexibel tillämpning skall därför förhindra stötande resultat. Lagstiftaren ville inte 

konkretisera i lagen vad som kan uppfattas som stötande, utan håller begreppet generellt. 

Av förarbetena går dock att utläsa vad som kan uppfattas som stötande. Om gäldenären 

medvetet agerat så att han skall kvalificeras för skuldsanering, exempelvis genom att inte 

göra vad han kan för att betala sina skulder, skall skuldsanering över huvud taget inte 

beviljas. När gäldenären undanhåller tillgångar eller aktivt försöker hålla sig undan krav 

från borgenärerna, eller försöker spela ut borgenärerna mot varandra, skall ansökan 

avslås. Då gäldenären gjort sig skyldig till grövre brottslighet kan detta tala mot 

skuldsanering, eftersom det kan anses som stötande. Det skulle också rubba det allmänna 

förtroendet för skuldsaneringsinstitutet, om personer som dömts för bedrägeri eller 

gäldenärsbrott skulle kunna erhålla skuldsanering.138 Om gäldenären är belagd med 

näringsförbud, kan skuldsanering inte beviljas. Detta är inte bara allmänt oskäligt, utan 

uttrycks även i lagtexten.139  

 

Skuldernas ålder är relevant för skuldsaneringen – ju äldre de är, desto mer kan de tynga 

gäldenärens ekonomi. Dessutom måste en viss tid ha förflutit sedan skulderna uppkom 

innan skuldsanering kan beviljas. Detta är en naturlig följd av att gäldenären måste visa 

sin uppriktiga vilja att lösa problemen, dels genom att på egen hand först ha försökt att 

lösa sina ekonomiska problem, dels genom att inte ha ingått ogenomtänkta 

kreditåtaganden och på nytt skuldsatt sig under väntetiden. Enligt praxis skall huvuddelen 

av skuldbördan vara åtminstone tre till fyra år gammal. Det kan finnas ett visst samband 

mellan skuldernas ålder och skuldsättningens karaktär när det exempelvis rör sig om 

                                                 
136 Prop. 1993/94:123, s. 93 
137 SOU 2004:81, s. 61 
138 Prop. 1993/94:123, s. 90 
139 Skuldsaneringslagen 36 § 
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skulder som uppkommit till följd av lyxkonsumtion. Skuldsättning av äldre karaktär ses 

på med blidare ögon är färsk sådan. 

 

Förutom skuldernas ålder, är även omständigheterna kring deras uppkomst relevanta, det 

vill säga hur och när skulderna uppkommit. Överskuldsättningens orsak väger tungt när 

skuldsaneringsärendet bedöms. De två vanligaste anledningarna är fastighetsköp och 

misslyckad näringsverksamhet.140 Då en person startat en egen rörelse, men misslyckats 

och dragit på sig stora personliga skulder, kan detta tala för att skuldsanering skall 

beviljas så länge skulderna inte har någon anknytning till brottslig verksamhet. För före 

detta näringsidkare berörs skuldernas art och omständigheterna kring deras tillkomst vid 

ansökan om skuldsanering.  

 

Fastighetsköp är ett risktagande och kan vara grunden till en överskuldsättning, eftersom 

det är en stor investering, vilken inte lämnar kvar någon buffert i gäldenärens ekonomi. 

En gäldenär överskattar lätt sin betalningsförmåga i sådana situationer141 och exempelvis 

ändrade familjeförhållanden, såsom skilsmässa, kan förändra möjligheten att löpande 

betala av på lånen. Det kan dessutom vara svårt att sälja en fastighet när det har börjat gå 

dåligt, mycket beroende på att fastighetsmarknaden är konjunkturbetingad och det kan 

även vara svårt att göra en snabb affär. Vid fastighetsaffärer kan även oförutsedda utgifter 

tillkomma, som omkullkastar en hushållsbudget, exempelvis om husets oljepanna går 

sönder. 

 

Andra omständigheter, som räknas med i totalbedömningen, är exempelvis att gäldenären 

har utsikt att erhålla ett större arv. Det skall dock föreligga mycket närliggande och 

uppenbara förhållanden och inte bara spekulationer kring till exempel en sjuk släkting.142 

”Externa chocker”, det vill säga händelser som är utanför såväl gäldenärens som 

borgenärens kontroll, är också relevanta för bedömningen.  

 

                                                 
140 Pålsson,  Anne-Marie: Skuldsanering – ett effektivt sätt att lösa privatpersoners överskuldsättning eller 
en rättslig anomali?, s. 9 
141 Mårdh, Maria: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför?, s. 18 
142 Prop. 1993/94:123, s. 102 
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6. Misslyckade skuldsaneringar 

6.1 Gäldenärens ekonomiska och sociala rehabilitering 

Lagstiftaren anger inga direkta kriterier för en lyckad skuldsanering, men förmodar att en 

gäldenär, som genomgått en skuldsanering, inte skall återkomma som föremål för 

indrivningsåtgärder (kapitel 2.4.2). Vill man bedöma resultatet av en skuldsanering får 

man därför väga in de allmänna och grundläggande värden som man vill skydda. Det 

viktigaste målet med skuldsanering är att ge gäldenären möjlighet till ett nytt, skuldfritt 

liv (kapitel 3.1). För att beviljas det remedium som skuldsanering innebär, måste dock 

gäldenären vara lojal och se till att varenda krona utöver existensminimum går till 

borgenärerna. Att gäldenären tvingas leva under knappa ekonomiska förhållanden skall 

dessutom garantera att de moraliska värden, som annars riskerar att gå förlorade, 

upprätthålls. Skuldsaneringen är inte bara till för gäldenärens skull, utan främjar även den 

ekonomiska effektivitet som eftersträvas i stort. 

 

6.2 Är lagens alla syften uppfyllda? 

Man kan också bedöma huruvida en skuldsanering lyckats utifrån om den uppfyllt lagens 

syften. De tre grundläggande syftena (kapitel 3) vägs mot varandra. Om ett eller flera 

syften inte blir uppfyllda kan det ses som att skuldsaneringen inte helt fyllt sin uppgift. 

Utvärderingen försvåras av att syftena väger olika tungt beroende på vem som bedömer 

dem. Rent allmänt kan dock sägas att om något syfte inte uppfyllts, innebär det inte 

nödvändigtvis att skuldsaneringen misslyckats. Om de andra syftena uppfylls kan så stor 

nytta tillföras den enskilda eller samhället att effekterna av det misslyckade syftet vägs 

upp. Generellt kan man inte säga att en skuldsanering misslyckats bara för att gäldenären 

exempelvis rehabiliterats endast ekonomiskt men inte socialt.  

 

När gäldenären genomgått en skuldsanering skall denne vara återanpassad rent 

ekonomiskt till ett fungerande liv som samhällsmedborgare. Men är gäldenärens 

förändrade situation målet eller medlet? Detta är avgörande för om en skuldsanering kan 

anses misslyckad redan då gäldenären faller in i sina gamla icke fungerande ekonomiska 
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vanor under skuldsaneringen och återskuldsätter sig. En vid Stockholms universitet gjord 

undersökning av 169 personer som genomgått skuldsanering visade att både det 

rehabiliterande och det preventiva syftet var uppfyllt.143 Endast 12 % av de som beviljats 

skuldsanering hade problem med skulder efteråt, jämfört med 55 % av dem som fick 

avslag. Andra undersökningar visar att 70 % av skuldsaneringsgäldenärerna är 

försiktigare med pengar efter skuldsaneringen och 65 % har bättre kontroll på 

ekonomin.144 Dessutom mår 60 % psykiskt bättre, vilket tydligt visar att det 

rehabiliterande syftet är uppfyllt. 

 

6.3 Avbruten skuldsanering 

Utifrån ekonomiska aspekter måste en skuldsanering anses vara misslyckad då 

gäldenären inte klarar av att fullfölja förfarandet och samhället därmed haft kostnader 

som inte givit resultat. Mellan åren 1994 och 1998 beviljades 4800 personer 

skuldsanering genom beslut av KFM eller domstol. Av dessa fick 180 sina fall 

omprövade och i 45 fall fick fordringsägarna skuldsaneringen upphävd.145 Det är en stor 

förlust för gäldenären när beslut om skuldsaneringen upphävs, eftersom skuldsanering 

normalt bara beviljas en gång och det därmed kan vara den sista vägen mot skuldfrihet.146 

Men det är också en förlust för samhället, som satsat resurser. En diskussion som endast 

rör ekonomi skymmer vad som är skuldsaneringens grundläggande syften. Däremot 

naggas skuldsaneringens rykte i kanten varje gång en gäldenär på något sätt ”missköter 

sig” så att det synbart påverkar resultatet.  

 

Enligt Linköpings kommuns budgetrådgivare Karin Lee misslyckas en skuldsanering om 

den avbryts. Endast några få skuldsaneringar av många hundra har avbrutits under hennes 

tid som budgetrådgivare i skuldsaneringssammanhang.147 Statistik från hela landet 

bekräftar hennes uppgift att få skuldsaneringar avbryts.148 Peter Hellman, jurist på 

                                                 
143 Englund, Stefan: Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv, s. 4 
144 Skatteverket rapport 2004:14, s. 31 
145 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=460&lngCategoryID=509 
146 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=460&lngCategoryID=509 
147 Intervju med Karin Lee, 2004-11-17 
148 Englund, Stefan: Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv, s 4 
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Allmänna inkassobyrån, anser att en skuldsanering är misslyckad om gäldenären 

missköter betalningsplanen, eftersom det rehabiliterande syftet då inte är uppnått. Han 

anser även att skuldsaneringen är misslyckad när överskuldsättning inte förebyggs, inte 

minst när barn till skuldsatta återkommer i inkassoärenden. Han tycker också att det är ett 

preventivt misslyckande att skuldsanering ses som en rättighet bland många unga. De är 

uppvuxna med lagen och skuldsätter sig i högre grad.149 Ofta beror ungas skulder på 

mobiltelefonräkningar, en typ av skulder som inte existerade i samma utsträckning 

tidigare.150 

 

                                                 
149 Intervju med Peter Hellman, 2005-01-10 
150 http://www.dagensps.se/artikel.asp?articleID=6583  
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7. Återskuldsättning 

7.1 Varför återskuldsättning? 

Skulder som uppkommer efter skuldsaneringsbeslutet omfattas inte av skuldsaneringen 

och skall därför betalas fullt ut. En borgenär som inte får betalt för en sådan fordran 

omfattas alltså inte av skuldsaneringens verkställighetsförbud, utan kan kräva utmätning 

för att få betalt. Då en gäldenär skuldsätter sig under pågående skuldsanering, handlar det 

sällan om konsumtionsskulder, utan oftare om exempelvis underhållsbidrag och 

läkarbesök.151 En gäldenär prioriterar ofta att betala till skuldsaneringsborgenärerna, 

eftersom han vill ta till vara sin enda chans till skuldsanering.  

 

”Den omständigheten att en gäldenär skuldsätter sig på nytt efter beslut om 

skuldsanering, innebär i sig inte att denne kan få sin skuldsanering upphävd. Det är 

istället de konsekvenser som en ny skuld kan ge upphov till som kan leda till att 

skuldsaneringen upphävs”.152 En ny skuld innebär en risk för att betalningsplanen inte 

kan fullföljas. De nya skulderna är sällan kreditskulder utan härstammar från kostnader 

för skolfotografier, böcker, TV-licens etc.153 Gäldenären betalar ofta sina skulder, om än 

för sent.154 Det finns inga siffror rörande hur många som skuldsätter sig efter avslutad 

skuldsanering, vilket enligt Peter Hellman beror på att inkassoföretagen, enligt 

Datainspektionens föreskrifter, inte får spara information om de skuldsatta längre än en 

viss period och att det därför är svårt att föra statistik och göra uppföljningar.155 

 

7.2 Hur många återskuldsätter sig? 

När Skuldsaneringsutredningen under sensommaren 2004 presenterade sitt betänkande 

SOU 2004:81 angående ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande, framkom 

kritik mot skuldsaneringsinstitutet från flera inkassobolag, inte minst den omfattning i 

                                                 
151 SOU 2004:81, s. 146 f. 
152 SOU 2004:81, s. 145 
153 SOU 2004:81, s. 147 
154 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=763&a=177772 
155 Intervju med Peter Hellman, 2005-01-10 



 43

vilken de som beviljats skuldsanering återskuldsätter sig. Inkassobolagen hävdade att i 

mer än var tredje skuldsanering får gäldenären nya skulder som slutligen går till inkasso, 

vilket innebär att lagen kostar mycket pengar och är ”misslyckad ur ett 

samhällsperspektiv”.156  

 

I mars 2003 gjorde Intrum Justitia en undersökning av hur många av företagets 

gäldenärer med pågående skuldsanering som hade ådragit sig nya skulder. 14 % (cirka 

700) av de 5000 gäldenärer som omfattades av undersökningen, hade skuldsatt sig igen. 

Allmänna Inkassobyrån uttalade då att den hade erfarenheten att 40–45 % av 

gäldenärerna skuldsätter sig på nytt efter beslut om skuldsanering och att det främst är 

gäldenärer med nollackord som återskuldsätter sig.157 Företagets siffror varierar dock, 

dess egen statistik visar att 35 % av de som genomgår skuldsanering drar på sig ”ny 

olovlig skuldsättning”.158  

 

I januari 2004 visade utsökningsregistret att av de gäldenärer som beviljats skuldsanering, 

och som därutöver hade skulder till det allmänna som inte omfattades av skuldsanering, 

var 25 % registrerade för nya skulder som avsåg återbetalning av underhållsstöd.159 Enligt 

Upplysningscentralens (UC) uppföljning av gäldenärer som år 2001 och 2002 genomgått 

skuldsanering hade cirka 15 % fått minst en ny betalningsanmärkning inom ett år efter 

avslutad skuldsanering.160 En rapport från Skatteverket visar att knappt 10 % av 

gäldenärerna själva uppger att de fått nya skulder sedan de ansökt om skuldsanering.161  

 

Att jämföra inkassoföretagens statistik och Skatteverkets statistik är som att ”jämföra 

äpplen och päron”,162 eftersom inkassoföretagen endast ser fordringar med inkassokrav 

och inte om kraven leder till betalningsanmärkningar, medan exempelvis Intrum Justitia 

hävdar att Skatteverkets lägre siffror beror på att inkassoföretagen sällan går vidare med 

sina krav när det gäller personer under skuldsanering, eftersom det inte finns några 

                                                 
156 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=294766 
157 SOU 2004:81, s. 146 
158 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=294766 
159 SOU 2004:81, s. 146 
160 SOU 2004:81, s. 146 
161 Skatteverket rapport 2004:14, s. 8 
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pengar att hämta. Skatteverkets rapport bygger på att en ny skuld uppkommer vid en 

betalningsanmärkning, medan inkassoföretagens siffror gäller hur många skuldsanerings-

gäldenärer som har fått problem att betala och ärendet gått till inkasso.  

 

Åsikterna, liksom siffrorna, om huruvida återskuldsättningen är ett problem går isär. 

Inkassoföretag och andra borgenärsintressenter hävdar att återfallsprocenten konstant 

ligger kring en tredjedel av de skuldsanerade och att denna frekventa återskuldsättning är 

skäl nog för att avskaffa skuldsaneringsinstitutet. Det uppfyller inte sitt rehabiliterande 

syfte, vilket tar bort poängen med lagen.163 I Skuldsaneringsutredningens betänkande 

görs i stället bedömningen att merparten av de gäldenärer som beviljats skuldsanering 

inte har skuldsatt sig på nytt och att skuldsaneringslagen således har främjat sitt 

rehabiliterande syfte.164 Siffrorna säger förvisso inte emot varandra, men tolkas på olika 

sätt, beroende på vems fördel man eftersöker.  

 

Det tycks inte finnas någon heltäckande statistik om nya skulder under och efter 

skuldsanering.165 Linköpings kommuns budgetrådgivare Karin Lee anser att det är en 

”tidningsanka” att problemet med återskuldsättning är så omfattande som framhållits i 

media, att det är en kampanj som inkassobolagen dragit igång för att svartmåla 

skuldsaneringen och underminera förtroendet för förfarandet.166 Hon anser att 

återskuldsättning inte är ett misslyckande i sig utan en följd av att gäldenären prioriterar 

skuldsaneringen, eftersom man egentligen bara får en chans till skuldsanering. Att 

löpande, vardagliga kostnader leder till återskuldsättning är enligt hennes uppfattning 

inget vanligt problem. Jurist Peter Hellman på Allmänna Inkassobyrån menar däremot att 

återskuldsättningen ligger på en konstant nivå och att hela skuldsaneringsförfarandet är 

kostsamt för borgenärerna och för samhället trots att det ofta rör små belopp.167  

 

                                                                                                                                                  
162 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=763&a=177772 
163 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=294766 
164 SOU 2004:81, s. 143 
165 http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=371&a=177774 
166 Intervju med Karin Lee, 2004-11-17 
167 Intervju med Peter Hellman, 2005-01-10 
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7.3 Harmonisering av lagstiftning 

Risk för återskuldsättning föreligger även bland annat vid ändrad beräkning (jämkning) 

för inkomstskatt, bostadsbidrag eller underhållsskyldighet.168 Det är inte ovanligt att en 

skuldsaneringsgäldenärs inkomst inte täcker den löpande återbetalningsskyldigheten 

rörande återbetalning av underhållsstöd.169 Sådan form av återskuldsättning skulle kunna 

förebyggas genom att harmonisera lagstiftningen, exempelvis kan automatiskt anstånd 

ges när underhållsstöd, som den skuldsanerade skall betala, överstiger storleken av 

dennes förbehållsbelopp. Nu skall återbetalningsbeloppet, vilket bestäms enligt reglerna i 

lagen (1996:1030) om underhållsstöd, inräknas i förbehållsbeloppet, men reglerna är inte 

harmoniserade med övriga normer och regler vid beräkning av belopp för betalning under 

skuldsanering.170 Vid utmätning av lön är det ganska enkelt att vid behov ändra beloppet 

som skall betalas, exempelvis över sommaren då barnen inte får studiebidrag och 

hushållets totala inkomst därmed minskar.171  

 

Bedömningen av den skuldsanerades förmåga att betala underhållsstöd görs utifrån 

deklarerade inkomster, vilket kan innebära att grunden är inkomsten för två år sedan.172 

Att från tid till annan anpassa det belopp som vid en skuldsanering skall betalas till 

borgenärerna är alltså inte lika lätt, vilket innebär att gäldenären snabbt kan få nya 

skulder. Problemet med återskuldsättning i samband med underhållsstöd har 

uppmärksammats i flera rapporter, bland annat av Underhållsstödsutredningen i SOU 

2003:42 om ett reformerat underhållsstöd, som föreslår att skuldsaneringen även borde 

omfatta fordringar som uppkommer efter beslut om skuldsanering.173 Under 2005 skall 

vissa ändringar rörande underhållsstödets storlek göras. Den underhållsskyldiges så 

kallade grundavdrag, det vill säga utrymmet för egna omkostnader, höjs från 72 000 

kronor till 100 000 kronor.174 

 

                                                 
168 Riksskatteverket rapport 2002:5, s. 60 
169 SOU 2004:81, s. 147 
170 SOU 2004:81, s. 147 
171 Intervju med Karin Lee, 2004-11-17 
172 http://www.corren.se/archive/2004/8/7/hs2mmkpwauoe6px.xml? 
173 SOU 2004:81, s. 147 
174 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=373114 
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7.4 Borgenärens ansvar och medverkan 

För att minska risken för återskuldsättning borde många företag skärpa rutinerna för 

kreditgivning, eftersom det nu är alldeles för lätt att exempelvis handla hos 

postorderföretag, även för personer med betalningsanmärkningar eller sådana som 

genomgår skuldsanering.175 Från gäldenärshåll riktas stark kritik mot att borgenärerna 

inte tar sitt ansvar för skuldavtalet samt att de inte vill samarbeta eller medverka till en 

lösning på problemet. Många gäldenärer menar att det är lätt att få lån, men när det 

resulterar i betalningsproblem läggs hela ansvaret på låntagaren.176 Mer ansvar borde 

alltså läggas hos borgenärerna. Nackdelen med att låta ansvaret helt eller delvis gå över 

på borgenärerna, är den merkostnad det skulle medföra. Om borgenärerna exempelvis 

skulle behöva införskaffa kreditupplysningar på varje kreditsökande konsument för att 

undvika att träffa avtal med betalningssvaga gäldenärer, skulle priset höjas även för 

konsumenter utan betalningssvårigheter.  

 

Dessutom försvåras situationen för de skuldsatta genom att bankerna inte ger dem 

tillgång till betaltjänster via giro eller Internet så att de oftast måste betala upp till flera 

hundra kronor i månaden i avgifter för att betala sina räkningar, en kostnad som inte ingår 

i betalplanen.177 Enligt Intrum Justitia skuldsätter sig gäldenären i mindre grad när det rör 

sig om frivilliga uppgörelser. Detta beror delvis på att gäldenären är mer motiverad än vid 

tvingade skuldsanering och också på att avbetalningarna görs under en längre tidsperiod 

så att den skuldsatte inte lever under samma ekonomiska press.178 Inkassoföretagen anser 

också att gäldenärerna behöver mer stöd och hjälp under skuldsaneringen och att det är 

positivt att det bildats intresseorganisationer, exempelvis Fattiga riddare.179 

 

                                                 
175 Intervju med Karin Lee, 2004-11-17 
176 Englund, Stefan: Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv, s. 35 
177 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=460&lngCategoryID=509 
178 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=294766 
179 Intervju med Peter Hellman, 2005-01-10 
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7.5 Råd och stöd 

I SOU 2004:81 föreslås att den som beviljats skuldsanering även fortsättningsvis skall få 

stöd och hjälp av stat och kommun, främst via kommunens budgetrådgivare. Rätten till 

råd och stöd bör inkluderas i lagtexten.180 Redan år 2000 föreslog Konsumentverket att 

skuldsaneringsgäldenären borde få fortsatt stöd av kommunens budgetrådgivare även 

efter att skuldsanering beviljats, inte minst med tanke på de resurser av både samhället 

och den enskilde som krävts för att få skuldaneringen till stånd och att individen därför 

inte bör ”lämnas åt sitt öde”.181 Även inkassoföretagen tycker att utökat stöd från 

kommunen vore till fördel för skuldsaneringsförfarandet så att gäldenären får hjälp att 

motverka ett destruktivt beteende och minska risken att den skuldsatte hamnar i nya 

skuldfällor.182  

 

Processen kring skuldsanering har kritiserats. Den är onödigt lång och tung för de 

skuldsatta som behöver gå igenom samtliga steg.183 Det är därför lätt att återskuldsätta 

sig, dels för att det är svårt att undvika under en sådan lång tid, dels för att det är lätt att 

tappa motivationen till att fullfölja förfarandet när det är svårt att se slutet. Kravet att 

gäldenären skall leva under knappa ekonomiska förhållanden kan alltså vara till nackdel 

för incitamentet att slutföra skuldsaneringen.  

 

Eftersom gäldenärens försök att själv nå en uppgörelse med sina borgenärer ofta är 

meningslösa, kan kravet på egenförsök anses vara för hårt ställt. I Finland har i praxis 

vuxit fram att det räcker med att gäldenären haft telefonkontakt med den största 

fordringsägaren för att kravet på egenförsök skall vara uppfyllt184 och i Norge har enligt 

praxis kravet på egenförsök ansetts uppfyllt när gäldenären skrivit till de flesta och största 

fordringsägarna.185  

 

                                                 
180 SOU 2004:81, s. 33 och 96 f. 
181 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=460&lngCategoryID=509 
182 Intervju med Peter Hellman, 2005-01-10 
183 Riksskatteverket rapport 2002:5, förord 
184 SOU 2004:81, s. 88 
185 SOU 2004:81, s. 93 



 48

8. Sammanfattning av referensram 
Skuldsaneringslagen tillkom efter en ekonomisk svacka på 1990-talet när hushållens 

skuldsättning ökade i takt med arbetslösheten och räntorna. Skuldsanering kan beviljas 

endast fysiska personer med hemvist i Sverige. Skuldsaneringsförfarandet är uppbyggt i 

tre steg: gäldenärens egenförsök att nå en överenskommelse med sina fordringsägare, en 

frivillig skuldsanering genom KFM:s försorg och en tvingande skuldsanering fastställd i 

domstol. Skuldsaneringsinstitutet är underordnat konkursinstitutet. 

 

De aktörer som påverkas i en skuldsanering är främst gäldenären och borgenärerna, men 

även gäldenärens familj. Gäldenären måste under skuldsaneringen leva på 

existensminimum och betala så stor del som möjligt av sina inkomster till borgenärerna 

för att upprätthålla den allmänna betalningsmoralen. Gäldenären får dock förbehålla sig 

ett belopp som täcker de vanliga levnadsomkostnaderna för honom och hans familj samt 

betalning av de skulder som inte omfattas av skuldsaneringen. Även gäldenärens familj 

omfattas av bedömningen inför skuldsaneringsbeslutet, rörande hushållets betalnings-

förmåga och uppgifter till grund för beslutet. Borgenärerna garanteras lika stor utdelning 

som de skulle ha fått i en konkurs. De skall främjas av skuldsaneringen genom att få 

åtminstone något betalt av sina fordringar, om skuldsaneringen inte utgör en nollösning. 

En borgenär kan begära att skuldsaneringen omprövas om gäldenären förhåller sig illojalt 

mot borgenären eller inte följer betalningsplanen.  

 

De ekonomiska aspekterna för samhället är en viktig grund till skuldsaneringen. Genom 

att rehabilitera en skuldsatt person minskar kostnaderna för hälso- och sjukvård och 

skatteinkomsterna ökar när rehabiliterade människor återkommer till arbete. 

 

Skuldsaneringslagen har tre grundläggande syften: rehabiliterande, preventivt och 

borgenärsgynnande. Rehabiliteringen är det mest grundläggande och kan vara både 

ekonomiskt och socialt. Ekonomisk rehabilitering innebär att gäldenärens 

betalningsansvar, för de skulder som omfattas av skuldsaneringen, bortfaller. Social 

rehabilitering syftar till att lösa de icke-ekonomiska problem som gäldenären har med 
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anknytning till skuldsättningen. Det preventiva syftet riktar in sig på att förebygga 

överskuldsättning, bland annat genom att försvåra för privatpersoner att erhålla 

betungande krediter. Det borgenärsgynnande syftet tar sikte på borgenärskollektivet och 

inte den enskilde borgenären.  

 

Skuldsaneringens utformning är generell och syftar till att reglera gäldenärens samtliga 

skulder. Vissa undantag görs dock, eftersom det som de skyddar har ett större 

skyddsvärde än vad gäldenären har. Exempel på tvingande undantag är familjerättsliga 

underhållsbidrag, fordringar förenade med pant, ömsesidiga fordringsförhållanden och 

tvistiga fordringar. De skulder som ingår i en skuldsanering omfattas av likabehandlings-

principen. Alla fordringar skall behandlas lika och erhålla en lika stor relativ andel av 

gäldenärens betalningar. Även från likabehandlingsprincipen finns det undantag. 

Slutligen är den definitiva regleringen av vikt i en skuldsanering och dess undantag 

utgörs av möjligheten att ompröva ett skuldsaneringsbeslut. 

 

De grundläggande kriterierna för skuldsanering är det kvalificerade insolvenskriteriet och 

det allmänna skälighetskriteriet, vilka är kumulativa, samt lojalitetskriteriet, vilket hör 

ihop med kravet på gäldenärens egen medverkan. 

 

En misslyckad skuldsanering kan anses föreligga då skuldsaneringslagens syften inte 

uppfylls eller när gäldenären återskuldsätter sig under skuldsaneringen. Utifrån 

ekonomiska aspekter kan en skuldsanering vara misslyckad om den avbryts. 

 

Återskuldsättning under skuldsanering är ett problem som betonas av borgenärssidan, 

men som tonas ner av gäldenärssidan. 10-45 % av de som beviljats skuldsanering 

återskuldsätter sig. Osäkerheten om hur stor andelen är beror på att olika intressenter 

bedömer skulder på olika sätt. De nya skulderna är dock sällan kreditskulder utan beror 

på underhållsbidrag, läkarbesök, TV-licens etc. Genom att harmonisera lagstiftning skulle 

bland annat återskuldsättning på grund av underhållsskyldighet enkelt kunna förebyggas. 

Ett förslag till att förebygga återskuldsättning är också att lägga över mer ansvar på 

borgenären, exempelvis genom ökat ansvar för kreditprövningar. 
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9. Analys 

9.1 Inledning 

Det har varit svårt att få tag i ”neutrala” siffror rörande skuldsaneringar. Olika 

intressenter har egna siffror och egna tolkningar av befintlig statistik. Statistiken rörande 

återskuldsättning är mycket olika och det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur det 

egentligen ligger till. Exempelvis varierar siffrorna mellan knappt 10 % och 45 %för i 

vilken grad skuldsaneringsgäldenärer återskuldsätter sig. Vilka källor är mest 

tillförlitliga? För att få en enhetlig statistik måste man dock använda samma måttstock, 

vilket inte görs idag. Skuldsaneringsgäldenärernas liv efter avslutad skuldsanering skulle 

också behövas undersökas. Hur lever de nu? Hur har skuldsaneringen påverkat deras liv?  

 

Skuldsaneringsutredningens betänkande syftade till att utvärdera skuldsaneringslagen. 

Den kom bland annat fram till att handläggningstiden måste förkortas och att 

egenförsöket borde slopas. Jag tycker dock att de ändringar som föreslås fokuserar väl 

mycket på det organisatoriska förfarandet med handläggningstider och övergripande 

ansvar, i stället för att se till vad gäldenären behöver hjälp med, såväl före som under 

skuldsaneringen.  

 

Det förekommer många fördomar om och mot skuldsaneringsgäldenärer, exempelvis att 

de försöker smita undan sitt ansvar eller att de medvetet försatt sig i skuldsituationen för 

att kunna beviljas skuldsanering. Det är svårt att veta om dessa uppfattningar beror på 

cynism eller erfarenhet, men eftersom det ofta innebär en stor påfrestning och uppoffring 

för gäldenären att skuldsaneras, verkar det föga troligt att någon gör det frivilligt för 

”nöjes skull”. Ofta lastas gäldenären ensam för överskuldsättningen, i stället för att även 

långivarens ansvar bedöms. I litteraturen görs mer eller mindre fördomsfulla uttalanden, 

exempelvis att ”man kan också tänka sig att hushåll som fullgör en skuldsanering inte är 

lika intresserade av att skaffa sig högre inkomster då de under alla omständigheter är 

hänvisade till att leva på existensminimum.”186 Sådana uttalanden, som inte verkar 

                                                 
186 Englund, Stefan: Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv, s. 10 
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stödjas av någon statistik, hjälper till att skapa fördomar om skuldsatta. Att 

borgenärsinriktade intressenter är negativt inställda till de skuldsatta är förvisso ganska 

naturligt eftersom de faktiskt förlorar det de lånat ut till gäldenärerna, men att dra alla 

skuldsatta över en kam som ohederliga och som beräknande parasiter känns tämligen 

omänskligt och cyniskt.  

 

På grundval av vad som idag är visat, kan det varken uteslutas eller bekräftas att det finns 

skuldsatta som utnyttjar skuldsaneringen till sin egen fördel utan att egentligen vara i 

behov av den. Däremot vet man att många som beviljas skuldsanering faktiskt 

rehabiliteras och i fortsättningen kan leva ett välfungerande ekonomiskt liv. Enligt 

Linköpings kommuns budgetrådgivare Karin Lee är det få ”skojare” som beviljas 

skuldsanering, eftersom myndigheterna, om de under handläggningen av ett 

skuldsaneringsärende upptäcker att gäldenären exempelvis skuldsatt sig för att erhålla 

skuldsanering, inte beviljar ansökan. 

 

I många fall är det extern påverkan som gör att människor blir överskuldsatta. Egentligen 

kan vem som helst råka ut för sådana omvärldsfaktorer som man inte själv kan påverka 

och om man då befinner sig i en ekonomisk situation med små marginaler är det inte 

svårt att bli överskuldsatt. Man behöver inte ha en okontrollerad ekonomi eller ett 

vidlyftigt leverne. Det kan räcka med att köpa ett hus i normal prisklass eller gå i borgen 

för en vän för att problemet skall vara ett faktum. Makar eller sambor som tillsammans 

köper en fastighet räknar inte med att separera och goda vänner räknar inte med att deras 

vänners affärsverksamhet inte skall bära sig. Det framstår som föga rimligt att anse 

sådant beteende vara klandervärt. I många situationer skulle ökad solidaritet redan innan 

det går så långt som till skuldsanering nog underlätta för den skuldsatte, eftersom 

processen sannolikt innefattar mycket ångest, skam och vanmakt inför sin situation. Om 

överskuldsättningen beror på ett sjukligt beteende, såsom spelberoende, är det viktigt att 

den skuldsatte får hjälp att ta sig ur beroendet och därmed kunna eliminera orsaken till 

överskuldsättningen. 
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9.2 Skuldsaneringslagens grundläggande syften 

9.2.1 Övergripande 

Skuldsaneringen syftar till att hjälpa skuldsatta personer att rehabiliteras ekonomiskt och 

socialt, utan att alltför mycket missgynna deras borgenärer. Detta motsatsförhållande är 

dock svårt att balansera. Kortsiktigt är det negativt för båda sidor; existensminimum för 

skuldsaneringsgäldenären respektive ingen betalning för borgenärerna. Långsiktigt är det 

dock positivt, för den skuldsanerade som blir en ekonomiskt och socialt fungerande 

medborgare samt för borgenärerna som får en potentiell ny kund. Gäldenärerna påverkas 

mer positivt än borgenärerna. De avlastas betalningsansvaret för sina skulder och kan 

börja om på nytt. Borgenärerna blir utan betalning, men skulle vid en konkurs ändå gått 

förlorande ur förfarandet.  

 

Gäldenärens eget initiativ till skuldsaneringen är mycket viktigt, eftersom det visar hans 

vilja att komma till rätta med problemen. Han är medveten om att han inte kan betala 

fordringarna fullt ut, men visar sin vilja genom att göra så gott han kan, exempelvis 

genom att avveckla avtal. Gäldenärens goda vilja hjälper också till att upprätthålla 

betalningsmoralen, eftersom det visar att gäldenären vill ordna upp sina ekonomiska 

förhållanden och inte smiter från sina åtaganden, vilket också visar att gäldenären inte 

slutar att göra rätt för sig då han beviljats skuldsanering.  

 

Undantagen från de grundläggande syftena och principerna fyller i stort inte den funktion 

som avsågs med att undanta dem från skuldsaneringen. I stället för att underlätta för de 

inblandade intressenterna, är det snarare så att undantagen ofta stjälper skuldsaneringen. 

De undantag som verkar fungera bäst är de som gäller säkerhetsfordringar samt tvistiga 

och ömsesidiga fordringar, medan undantaget för familjerättsliga underhållsbidrag skapar 

klara problem. Återbetalningsskyldigheten bestäms inte med med hänsyn till 

skuldsaneringen, vilket gör att förbehållsbeloppet ofta inte är tillräckligt för att 

gäldenären skall kunna betala både underhållsbidrag och sina levnadskostnader. Genom 

att harmonisera lagstiftningen (kapitel 7.3) skulle detta problem enkelt kunna lösas, vilket 

ser ut att ha börjat med de ändringar om höjt grundavdrag för bidragsskyldiga som 
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Försäkringskassan infört under 2005.187 Att undanta småfordringar från skuldsaneringen 

tycks inte heller fylla den funktion som avsågs, eftersom många skuldsatta har många, 

små skulder, vilkas sammanlagda belopp utgör överskuldsättning. 

 

9.2.2 Rehabilitering 

Det rehabiliterande gäldenärsorienterade syftet väger tyngst för att en skuldsanering skall 

komma till stånd mot en borgenärs vilja.188 Den enskildes psykiska välmående och dettas 

effekter på samhällsekonomin väger tyngre än borgenärernas ekonomiska förluster och 

andra möjliga negativa effekter av skuldsaneringen. Dessutom är individen den svagare 

parten, i förhållande till kollektivet, och skyddas därför ytterligare. Gäldenären ges en 

andra chans och blir fri från sina bördor, ekonomiska och andra, och kan börja leva ett liv 

som alla andra, utan rädsla för utmätning och fattigdom för all framtid. Genom 

skuldsaneringen ser gäldenären ett slut på sina problem, vilket gör förfarandet lättare att 

uthärda. Eftersom 40 % av alla skuldsaneringar är nollösningar, visar det att många aldrig 

skulle kunnat betala sina skulder ändå och om de är i 40-årsåldern skulle de haft ett långt 

liv framför sig att leva som skuldsatta. Nu begränsas ”lidandet” till betalnings-planens 

löptid.  

 

Tyvärr verkar det finnas alldeles för litet sammanfattande material om hur personer som 

genomgått en skuldsanering därefter klarar sig ekonomiskt och socialt. Visserligen är 

lagen fortfarande tämligen ung, men en klarare tendens borde gå att utröna bland 

genomförda skuldsaneringar. Jag efterlyser därför att exempelvis Konsumentverket tar 

initiativ till en vetenskaplig studie. 

 

Ekonomisk rehabilitering 

En ekonomiskt rehabiliterad person har, genom att få sina tidigare skulder bortsanerade, 

fått en möjlighet att fungera bättre i samhället, eftersom han inte längre är en 

samhällsekonomisk börda, utan i stället kan bidra till samhällets ekonomiska effektivitet . 

 

                                                 
187 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=373114 
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Under skuldsaneringen skall gäldenären leva under knappa ekonomiska förhållanden, för 

att avsätta största möjliga mängd medel till sina fordringsägare. Den ekonomiska 

uppoffringen kan också ses som en garanti för borgenärer, och andra som förlorar 

ekonomiskt, att de inte gör detta ”förgäves”. Det skall ”kännas” att bli rehabiliterad, så att 

ingen självmant drar på sig överskuldsättning, vilket är ett viktigt borgenärsincitament. 

För många borgenärer verkar det vara svårt att godta sina förluster om inte gäldenären får 

”svettas lite”. Att gäldenären skall leva på existensminimum under skuldsaneringen för 

att ”sona sina brott” fyller delvis sitt syfte, men gäldenären har ofta redan levt under 

knappa ekonomiska förhållanden i många år innan skuldsanering beviljats, varför 

”straffet” kan te sig oproportionerligt strängt.  

 

Skuldsaneringsinstitutet skall tillföra alla parter något positivt, exempelvis jämfört med 

alternativet konkurs, men det har diskuterats om skuldsaneringen kan verka negativt på 

någon del av välfärden. Det kan inte uteslutas en viss risk för att människor slutar att göra 

rätt för sig om det är lätt att erhålla skuldsanering. Den uppoffring det innebär att leva på 

existensminimum under en skuldsanering torde dock ha en avsevärd avskräckande effekt. 

Man måste dessutom skilja mellan mål och medel. Ett exempel på försämrad välfärd som 

medel är just att gäldenären måste leva på existensminimum under skuldsaneringen, för 

att rättfärdiga att borgenärerna tvingas avstå från möjligheten att någon gång i framtiden 

kanske kunna få full betalning.  

 

Det är en balansgång mellan att ”leva hyggligt” (kapitel 2.3.1) och leva knappt. Att under 

skuldsaneringen leva på existensminimum får vägas mot att det rör sig om en begränsad 

tidperiod i stället för resten av livet, vilket kan vara risken annars. Gäldenären behöver 

inte heller vara lika rädd för utmätning om denne inte återskuldsätter sig. Det är dock inte 

bara gäldenären som påverkas vid en kraftig skuldsättning och eventuell skuldsanering, 

utan även övriga medlemmar i hushållet, inte minst hemmavarande barn. Barnen far 

visserligen illa om deras föräldrar inte har pengar nog att tillgodose deras grundläggande 

behov, men även under en skuldsanering kan barn påverkas negativt om de ekonomiska 

restriktionerna är alltför långtgående.  

                                                                                                                                                  
188 Prop. 1993/94:123, s. 105 f. 
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Det är svårt att sammanfoga ekonomi, juridik och det sociala välbefinnandet. För att 

lagen skall fungera fullt ut måste dessa faktorer dock kunna kombineras bättre. Det är 

svårt att göra en bra avvägning mellan att rehabilitera gäldenären och att gynna 

borgenärerna. Jag tycker inte att det ekonomiska bör få väga tyngst när det rör sig om 

kvalitet på en människas liv, vilket tyvärr tycks vara den bistra verkligheten. Ett barns liv 

och välfärd skall så litet som möjligt påverkas av att det har en skuldsatt förälder. En 

förälders ansvar gentemot barnet och den andra föräldern väger därför tyngre än ansvaret 

mot borgenärer. Barnet är mer beroende av den skuldtyngde än vad borgenären är och 

barnet är därför mer skyddsvärt. Jag tycker att rehabiliteringen därför måste gå före 

borgenärernas rätt.  

 

När en skuldsatt persons situation utreds, är det inte bara gäldenären som bedöms utan 

även de övriga medlemmarna i hushållet (kapitel 2.3.2). Gäldenärens familjs ekonomiska 

förhållanden spelar alltså också roll för hur huruvida skuldsanering beviljas eller inte. I 

övrig lagstiftning, exempelvis äktenskapsbalken, klargörs tydligt att varje individ 

ansvarar för sina egna skulder. Visserligen kan det vara oskäligt att bevilja en skuldsatt 

person skuldsanering om dennes make/maka har det gott ekonomiskt ställt och kan hjälpa 

sin skuldsatta partner, men likväl framstår det som eftersträvansvärt att lagstiftningen 

harmoniseras i fråga om vem ansvaret vilar på, individen eller hushållet. 

 

Social rehabilitering 

En konsekvens av den ekonomiska rehabiliteringen kan alltså bli att gäldenären mår 

bättre och därmed fungerar bättre i samhället. En socialt rehabiliterad person har löst sina 

personliga problem och lever ett mer högkvalitativt liv genom att bo, leva och må bättre. 

Den som är arbetslös kan därmed få ökade krafter att söka arbete. Är då vilket 

inkomstbringande arbete som helst att se som rehabilitering, eller skall hänsyn tas till 

gäldenärens utbildning och tidigare erfarenhet? Varje steg mot ett normalt ekonomiskt liv 

är ett framsteg. Så även om ett alternativ inte är det bästa möjliga, är det ett tillräckligt 

gott alternativ. Dessutom minskar de samhällsekonomiska förlusterna ytterligare genom 

att skuldsaneringsgäldenären börjar betala inkomstskatt. 
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Bakom intentionen att ge gäldenären ett nytt skuldfritt liv kan värden som barmhärtighet, 

förlåtelse och rätt till ett värdigt liv skönjas, vilket innebär att gäldenärens fördel väger 

tyngre än borgenärens eventuella nackdel. I skuldsaneringslagen uttrycks att samhällets 

mål för medborgarna är att mental välfärd är viktigare än ekonomisk välfärd. ”Det goda 

samhället” ger gäldenären en andra chans, stryker ett streck över det gamla och ser 

framåt. 

 

Möjligheten att en skuldsatt person förbättrar sin självbild, kan också utgöra 

rehabilitering. När gäldenären ”gör rätt för sig”, genom att genomföra skuldsaneringen 

och börja ett nytt och mer välfungerande ekonomiskt liv, lever han upp till samhällets 

normer för vad som är gott och eftersträvansvärt och han bemöts med respekt. Redan 

beslutet om skuldsanering kan förbättra gäldenärens mentala situation, eftersom han ser 

ett slut på sina problem och detta blir också ett starkt incitament till att genomföra 

skuldsaneringen. Eventuella fysiska och psykosomatiska problem kan lösas genom ett 

ökat psykiskt välbefinnande, vilket dessutom ytterligare minskar sjukvårdskostnaderna.  

 

En skuldsatt person får råd och stöd från bland annat kommunens budgetrådgivare 

rörande ekonomiska, och till viss del sociala, problem. Men ekonomisk planläggning 

torde inte vara nog inför det fortsatta rehabiliterande livet, utan även exempelvis hjälp 

från psykolog vore lämpligt, inte minst i de fall där skuldsättningen beror på 

överkonsumtion. De bakomliggande orsakerna till överskuldsättningen måste bearbetas 

för att det preventiva syftet skall anses vara uppfyllt, så att gäldenären inte återfaller i ett 

destruktivt beteende. Tyvärr lämnas gäldenären alltför mycket åt sitt öde när 

skuldsanering beviljats, något som uppmärksammats av Skuldsaneringsutredningen 

(kapitel 7.5).   

 

9.2.3 Preventivt 

Enligt Skuldsaneringsutredningens betänkande uppfylls lagens preventiva syfte inte så 

väl som önskat, då inget tyder på att införandet av lagen har påverkat privatpersoners 
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möjlighet att erhålla krediter.189 Efter betänkandet har vissa bolåneinstitut höjt kraven på 

låntagarna, vilket visar att kritiken inte gått dem obemärkt förbi och att skuldsanerings-

lagens alla syften nu uppfylls. Konjunkturen är nu åter i en fas som liknar den i början av 

1990-talet, så kanske kan lagens preventiva verkningar inte skönjas och utvärderas förrän 

nu.  

 

Överskuldsättning kan delvis försvåras genom att ansvar förflyttas från gäldenären till 

borgenären, exempelvis genom utökad kreditprövning. Med marknadsföring som ”köp 

nu, betala senare” borde mer ansvar åläggas kreditgivarna, eftersom sådana löften utgör 

”beten i skuldfällan” för redan skuldsatta. I dessa sammanhang är också frågan om 

utökade kreditupplysningar (kapitel 7.4) av intresse. Visserligen innebär det en 

merkostnad för såväl kreditgivare som kredittagarkollektiv, om det inför varje 

kreditgivning skall utföras en kreditupplysning, men en sådan enkel åtgärd skulle 

sannolikt förhindra många fall av överskuldsättning, vilket skulle främja båda parter. Om 

merkostnaden är det tyngsta argumentet för att regelmässiga kreditprövningar inte görs, 

tycker jag att det är konstigt att kravet inte ställts på kreditgivarna. En sådan 

ansvarsfördelning tycks vara mycket mer rimlig än det chanstagande som det nu är vid 

kreditgivning. Redan nu kan man skönja en form av frivilligt borgenärsansvar när 

inkassoföretagen följer upp gäldenärens ekonomi ett par år efter beviljad skuldsanering.  

 

Professionella kreditgivare kan förebygga förluster genom att exempelvis sprida sin 

utlåningsrisk genom högre premier och räntor samt genom att fördela risken på fler 

låntagare. Sådana borgenärer kan även i större utsträckning skydda sina fordringar med 

exempelvis pant eller borgen, så kallade säkerhetsfordringar. Detta innebär att de 

garanteras betalning som åtminstone motsvarar värdet av säkerheten.  

 

Det pågår en utredning om att det borde vara lättare för personer med stora skuldbördor 

att göra återköp av pensionsförsäkringar. Nu hindrar lagregler detta tämligen enkla sätt att 

minska behovet av skuldsanering, respektive förhindra återskuldsättning under pågående 

skuldsanering, vilket skulle falla under det preventiva syftet. Möjligheten att återköpa 

                                                 
189 SOU 2004:81, s. 143 



 58

pensionsförsäkringar, och därmed förhoppningsvis undvika att bli så överskuldsatt att 

skuldsanering är ett av få remedier, tycks vara ett steg i att harmonisera lagstiftningen 

rörande skuldsanering. Även inom andra områden har harmonisering föreslagits, jämför 

jämkning av underhållsstöd (kapitel 7.3). Att återköpa pensionsförsäkringar för att 

undvika skuldsanering kan dock visa sig vara en kortsiktig lösning genom att återköpet 

leder till framtida samhällskostnader för att gäldenären (den tidigare skuldsatte) inte kan 

försörja sig på sin pension. 

 

Eftersom jag inte hittat några uppgifter om hur många gäldenärer som genomgått en 

skuldsanering och sedan överskuldsatt sig igen, eller om någon beviljats en andra 

skuldsanering, är det svårt att bedöma hur preventivt skuldsaneringslagen verkat. De 

uppföljningar som gjorts tyder på att skuldsaneringsgäldenärer har en bättre ekonomi och 

ett bättre förhållande till pengar efter avslutad skuldsanering. Jurist Peter Hellman på 

Allmänna Inkassobyrån hävdar dock att barn till skuldsanerade återkommer i 

inkassosammanhang, vilket – om det är en korrekt iakttagelse – är oroväckande eftersom 

det kan tyda på att de tagit efter sina föräldrars destruktiva beteende. Därför anser jag att 

det är än viktigare med rådgivning, såväl ekonomisk som psykologisk, under 

skuldsaneringen och att även gäldenärens familj skall omfattas.  

 

9.2.4 Borgenärsgynnande 

Det borgenärsgynnande syftet är det som behandlas och utvecklas minst i förarbetena till 

skuldsaneringslagen. Om detta beror på att det är det minst viktiga av de tre 

grundläggande syftena – eller om det är svårast att konkretisera – framkommer inte, men 

det är åtminstone det syfte vars intressenter är mest missnöjda med 

skuldsaneringsinstitutet. Lagstiftaren påpekar att det inte är varje borgenär i varje enskilt 

ärende som skall gynnas, utan borgenärskollektivet som sådant, vilket nog kan vara svårt 

att acceptera för den enskilde borgenären som förlorar sin rätt till betalning i och med en 

skuldsanering. 
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Den grundläggande civilrättsliga principen att avtal skall hållas får stå tillbaka för att 

rehabilitera en skuldsaneringsgäldenär och att avtalskontrahenten inte fullföljer sina 

åtaganden skapar en osäkerhet för borgenären. Men det får inte bli så att den allmänna 

betalningsmoralen luckras upp och gäldenärer slutar att göra rätt för sig. Om gäldenärens 

intention är att inte genomföra sina åtaganden, utan ingår avtal i ond tro eller med ond 

vilja, är det inte bara ett problem för borgenärerna utan även en form av rättsosäkerhet. 

En gäldenär skall inte heller kunna sätta i system att skuldsätta sig för att erhålla 

skuldsanering, eftersom denna onda tro är stötande för allmänheten. Detta sätt att 

skuldsätta sig skall leda till att skuldsanering inte beviljas. Alla som ingår avtal skall 

kunna räkna med att deras motkontrahenter har för avsikt att hålla sin del av avtalet. Men 

verkligheten ser annorlunda ut och man måste vara medveten om att det föreligger en risk 

med att exempelvis låna ut pengar. Om denna risk kan förebyggas genom att kontrollera 

motkontrahenten och dennes ekonomi, är det rimligt att detta ansvar bör åvila den 

starkare parten i ett avtal. 

 

En fördel med skuldsaneringar, för borgenärer, är att de inte längre ser fordringarna som 

osäkra utan som konstaterade förluster och därmed i bokföringen kan kvitta dem mot 

vinster. I realiteten avstår borgenären ingen betalning från gäldenären, eftersom denne 

inte har några medel att betala med. Den möjlighet till framtida betalning som borgenären 

avsäger sig är vanligtvis synnerligen osäker, eftersom många skuldsatta aldrig kan 

förbättra sin ekonomi utan att genomgå en skuldsanering eller exempelvis vinna på lotto. 

Borgenärer, sedda som ett kollektiv, gynnas av att skuldsatta börjar göra rätt för sig, 

skaffar arbete och ordnar upp sina liv, eftersom framtida förluster för kreditgivarna 

minskas. Visserligen får vissa borgenärer ”ta smällen” nu, men i stället går den skuldsatte 

från att ha varit en börda till att bli en eventuell ny, fungerande kund. 

 

Inkassoföretagen anser att det, vid exempelvis total skuldbefrielse, inte finns några 

incitament för gäldenären att göra rätt för sig och att det inte borde vara ”möjligt att 

beviljas skuldsanering om man t.ex. är arbetslös eller studerande.”190 Med tanke på att 

såväl arbetslösa som studerande ofta redan lever under ekonomisk press, är det snarare i 
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sådana situationer som skuldsanering behövs som mest. Om dessa skuldsatta i stället 

försätts i konkurs, innebär det inte att borgenären får mer betalt för sina fordringar, utan i 

stället förlorar framtida konsumenter. Arbetslösa utgör mindre än 10 % av de som 

beviljas skuldsanering (kapitel 2.3.1), vilket visar att det inte är ett frekvent 

förekommande fenomen.  

 

Många tingsrättsdomare påpekar att det är vanligt att en borgenär motsätter sig 

skuldsanering utan att ange varför.191 Deras uppfattning är att nekandena ofta saknar 

rättslig grund och endast är uttryck för en allmän motvilja mot att en gäldenär beviljas 

skuldsanering. Detta är ett problem, inte minst för att domstolsresurser förbrukas i 

onödan och processen förlängs, när den i stället snabbt skulle kunna ha slutförts av KFM. 

Flera offentliga utredningar har också kritiserat massmedia, som redan från början var 

negativa till skuldsaneringslagen och främst rapporterade om hur svårt det var att beviljas 

skuldsanering.192 Enligt Linköpings kommuns budgetrådgivare Karin Lee är dock 

borgenärerna mer välvilligt inställda nu än när lagen trädde i kraft. Hon tror att det är för 

att de har större förståelse för överskuldsatta.  

 

9.3 Misslyckade skuldsaneringar  

Huruvida en skuldsanering är lyckad eller misslyckad verkar vara subjektivt utifrån vem 

som gör bedömningen. Många aspekter skall vägas in och resultatet beror till stor del på 

hur man betraktar förfarandet. De olika syftena väger också olika tungt i bedömningen. 

Känslor spelar en stor roll, vilket försvårar bedömningen. Det finns inget pris på en ny 

självrespekt eller på att slippa vara orolig för betalningsanmärkningar och utmätning och 

därför går det inte heller att riktigt sätta i proportion till de ekonomiska förluster som 

borgenärerna har. Att känslor är en så viktig del i skuldsaneringsfrågor, bidrar till att 

många uttryck blir värdeladdade och att så många uttalanden har en subjektiv prägel. 

 

                                                 
191 SOU 2004:81, s. 133 
192 RSV rapport 1998:9, s. 16 



 61

I förarbetena till skuldsaneringslagen diskuteras inte hur en lyckad, respektive 

misslyckad, skuldsanering ser ut, men det går att utläsa att lagstiftaren förutsätter att en 

skuldsaneringsgäldenär i fortsättningen betalar sina skulder och inte återkommer i 

indrivningssammanhang, det vill säga att det rehabiliterande syftet uppfyllts såväl som 

det preventiva. Att gäldenären inte återkommer som föremål för exempelvis utmätning 

kan även anses uppfylla det borgenärsgynnande syftet. Jag tror att lagstiftaren förutsåg att 

alla skuldsaneringar inte skulle ha ett lyckat resultat och att det indirekt uttrycks i lagens 

femte paragraf, att den som tidigare beviljats skuldsanering inte får beviljas skuldsanering 

igen om inte synnerliga skäl föreligger. Med detta vill lagstiftaren visa att skuldsanering 

innebär en andra chans och att det är upp till skuldsaneringsgäldenären att utnyttja den. 

 

En skuldsanering kan anses vara misslyckad utifrån det rehabiliterande syftet om 

gäldenären återfaller i icke fungerande ekonomiska vanor eller ett destruktivt beteende 

och exempelvis missköter betalningsplanen. Utifrån det preventiva syftet kan en 

skuldsanering vara misslyckad om barn till skuldsatta senare i livet skuldsätter sig eller 

om skuldsanering ses som en rättighet snarare än en sista utväg.  

 

När en skuldsanering avbryts förlorar gäldenären kanske sin enda chans till 

skuldbefrielse. Dessutom innebär det kostnader för samhället som inte ger resultat. Om 

man utgår från kriteriet att en skuldsanering är misslyckad när den avbryts, verkar lagen 

fylla sin funktion, eftersom mycket få av de som beviljats skuldsanering inte slutför den, 

< 1 % av skuldsaneringarna avbröts under perioden 1994-1998 (kapitel 6.3).  

 

Vad gäldenären själv anser vara en lyckad eller misslyckad skuldsanering är viktigt. En 

person som beviljas skuldsanering gör oftast allt för att inte gå miste om resultatet av en 

slutförd skuldsanering. Det kan dock vara svårt att ”sköta sig” när ekonomin är knapp och 

man har en historia av att känna sig maktlös och underlägsen fordringsägarna. När det är 

knapert är det därför lätt att inte höra av sig till borgenärerna och förklara hur det ligger 

till och möjligtvis beviljas uppskov med betalningen en månad eller två. Tyvärr är detta 

ofta anledningen till att borgenärer ansöker om att ompröva skuldsaneringen, de har helt 

enkelt blivit utan betalning utan förklaring. Detta problem kan tyckas vara enkelt att lösa 
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– informera gäldenären ytterligare om hur han bör förhålla sig gentemot borgenärerna 

under skuldsaneringen. 

 

För att bedöma om en skuldsanering lyckats bör tidshorisonten vägas in. En gäldenär 

kanske återskuldsätter sig under skuldsaneringen, men klarar upp problemen under 

löptiden och är skuldfri när betalningsperioden löper ut. Är detta ett misslyckande för att 

återskuldsättning över huvud taget skedde, eller är den långtida effekten viktigast? 

Gäldenärens slutgiltiga rehabilitering bör väga tyngst och eventuella snedsteg som tagits 

under vägen dit bör kunna negligeras i efterhand. Frågan blir istället om rehabiliteringen 

varit total eller om endast social eller ekonomisk rehabilitering uppnåtts. 

 
En lyckad skuldsanering uppfyller alla skuldsaneringslagens grundläggande syften, men 

behöver det innebära att en skuldsanering är misslyckad för att något att syftena inte 

uppfylls? Kan man i stället vända på det och säga att en skuldsanering är lyckad så fort 

något av syftena är uppfyllt? Lagens mest grundläggande syfte är att rehabilitera den 

skuldsatte gäldenären. I och med rehabiliteringen är förhoppningsvis även det preventiva 

syftet uppfyllt, att gäldenären inte åter överskuldsätter sig, utan har en fungerande 

ekonomi utan skulder. Det, i sin tur, innebär att även det borgenärsgynnande syftet är 

uppfyllt, eftersom det innebär att borgenärerna har fått en ny möjlig avtalskontrahent. 

Visserligen ser inte alla skuldsaneringar ut som ovan, men så länge de positiva effekterna 

av en skuldsanering väger tyngre än de negativa, anser jag att en skuldsanering är lyckad. 

 

De involverade i en skuldsanering tenderar att skylla eventuella misslyckanden på 

varandra. Det är svårt att veta vem som är ansvarig för vad under skuldsaneringen. I 

Skuldsaneringsutredningens betänkande tas ansvarsproblemet upp och ett förslag om att 

Konsumentverket skall vara samordnande myndighet läggs fram.193 Denna centralisering 

kommer nog att underlätta framtida undersökningar och jämförelser. 
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9.4 Återskuldsättning 

Problemet med återskuldsättning bottnar i att fordringar uppkomna efter beslutet om 

skuldsanering inte omfattas av skuldsaneringen. Betalning av de nya fordringarna kan 

därför krävas fullt ut. Skuldsaneringsgäldenären lever under knappa ekonomiska 

förhållanden och prioriterar ofta att betala till de borgenärer vars fordringar omfattas av 

skuldsaneringen, för att inte äventyra skuldsaneringen. De nya skulder som uppkommer 

under en skuldsanering är dock sällan konsumtionsskulder, utan beror på exempelvis 

kostnader för läkarbesök eller barnomsorg.  

 

Några förebyggande åtgärder mot återskuldsättning under skuldsanering nämns inte i 

förarbetena till skuldsaneringslagen. Lagstiftaren verkar inte ha förutsett detta fenomen, 

utan förutsatt att när en gäldenär väl beviljats skuldsanering skall denne klara av sin 

ekonomi fläckfritt. Därför finns inte heller några klara förhållningssätt mot en gäldenär 

som ådrar sig nya skulder under pågående skuldsanering. 

 

I många fall kan problemet med löpande utgifter som ger nya skulder leda till en ond 

cirkel för gäldenären. Exempelvis kan skulder för barnomsorg undvikas endast om 

gäldenären inte arbetar utan stannar hemma med sina barn, vilket kan leda till att 

skuldsaneringen upphävs, eftersom gäldenären inte fullt ut utnyttjar sina möjligheter att 

skaffa inkomster. 

 

En skuldsaneringsgäldenär kan ha svårt att sköta de löpande betalningarna när 

förbehållsbeloppet inte räcker till vissa månader. Det är nödvändigtvis inte ett större 

problem än att många andra kan ha ”likviditetsproblem” en månad och kanske måste 

vänta en månad med att betala vissa skulder. Skuldsaneringsgäldenären har ögonen på sig 

på ett annat sätt, av naturliga skäl eftersom han tidigare skuldsatt sig, men det känns som 

om toleransen är lägre när det gäller skuldsatta personer, vilket ytterligare försvårar för 

dem att komma på fötter. Tidshorisonten är också av relevans, det är det slutgiltiga 

resultatet som är det väsentliga och därmed bör temporära betalningsproblem under 

förfarandets gång kunna tolereras så länge de inte leder till nya bestående skulder. 

 



 64

De borgenärsorienterade intressenterna är helt överens om att återskuldsättningen är ett 

problem. Om hur stor återskuldsättningen är råder det dock delade meningar (kapitel 7.2) 

och också om hur återskuldsättningen skall tolkas. Jag tror inte att problemet med 

återskuldsättning under pågående skuldsanering kan försvinna helt, eftersom 

skuldsaneringsgäldenären lever under så knappa ekonomiska förhållanden. Varje 

oförutsedd utgift riskerar att innebära en ny skuld som kan äventyra skuldsaneringen. 

Huruvida återskuldsättningen utgör ett hot mot skuldsaneringsinstitutet kan bedömas 

endast utifrån ett längre tidsperspektiv. Om återskuldsättningen påverkar utgången av 

skuldsaneringen är den ett problem som måste förebyggas med alla medel om 

skuldsaneringslagen skall kunna fortleva. Men om problemet endast existerar i små 

proportioner under skuldsaneringen och inte påverkar utgången, anser jag att toleransen 

kan höjas från borgenärernas sida. Om också viss lagstiftning harmoniseras, exempelvis i 

frågan om återbetalningsskyldighet av underhållsstöd för en skuldsaneringsgäldenär, kan 

återskuldsättning förebyggas utan några större uppoffringar för vare sig borgenärerna 

eller gäldenären. 

 

Inkassoföretagen vill avskaffa skuldsaneringslagen, eftersom de anser att andelen 

skuldsaneringsgäldenärer som återskuldsätter sig under förfarandet är alltför stor. Jag 

anser att kritiken om omfattande återskuldsättning inte är befogad och därmed inte heller 

att den utgör grund för att ändra eller avskaffa skuldsaneringsförfarandet. Få beviljas 

skuldsanering över huvud taget och av dem tycks bara ett fåtal missköta sig så illa att 

deras skuldsaneringar upphävs. Alltså är problemet litet i jämförelse med allt gott som 

skuldsaneringsinstitutet medför. I stället tycker jag att urvalskriterierna för att beviljas 

skuldsanering är alldeles för hårda och att fler skuldsatta nog borde beviljas 

skuldsanering, inte minst med tanke på att så många som genomgått en skuldsanering 

lever ett mycket bättre liv efteråt, såväl ekonomiskt som socialt. De har mindre problem 

med skulder än de som inte skuldsanerats, de är försiktigare med pengar och har bättre 

kontroll på ekonomin (kapitel 6.2). Under 2004 beviljades fler än tidigare skuldsanering 

och KFM har också mer aktivt informerat om möjligheterna för skuldsatta att ansöka om 

skuldsanering.194 

                                                 
194 http://www.skatteverket.se/kronofogden/infotext/skusan.html  
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10. Sammanfattning av analys 
Siffrorna i skuldsaneringssammanhang är inte neutrala, utan de olika intressenterna har 

egna siffror och egna tolkningar av statistiken. Därför efterfrågar jag objektiva 

undersökningar om gäldenärer som genomfört skuldsaneringar och hur problemet med 

återskuldsättning egentligen ser ut.  

 

De uppfattningar som förekommer om skuldsaneringsgäldenärer, att de frivilligt skuldsatt 

sig för att erhålla skuldsanering, verkar inte trovärdiga med tanke på den uppoffring det 

innebär för såväl gäldenären som dennes familj att skuldsaneras. Överskuldsättning beror 

ofta på externa faktorer och inte på exempelvis ett vidlyftigt leverne. 

 

Det är svårt att balansera lagens olika syften mot varandra. Det mest grundläggande är att 

rehabilitera gäldenären, vilket också verkar vara det syfte som bäst uppfylls. 

Rehabiliteringen skall ske genom att gäldenären lever på existensminimum och låter alla 

medel därutöver gå till borgenärerna. Att gäldenären skall leva under knappa ekonomiska 

förhållanden är också ett borgenärsincitament, att de inte förlorar sin rätt förgäves. 

Gäldenärens eget initiativ speglar dennes vilja göra rätt för sig och komma till rätta med 

sina ekonomiska problem, vilket också skall upprätthålla den allmänna 

betalningsmoralen. 

 

De undantag som görs från att skuldsaneringen omfattar gäldenärens samtliga skulder 

fyller inte den funktion som lagstiftaren hade i åtanke. Lagstiftningen måste 

harmoniseras, exempelvis rörande underhållsbidrag, för att undantagen inte skall vara 

orsak till att skuldsaneringen inte genomförs.  

 

Överskuldsättning kan förebyggas genom ett större borgenärsansvar, exempelvis att 

kreditgivare alltid skall göra kreditupplysningar innan kreditgivning sker. Kreditgivare 

har också möjlighet att förebygga förluster genom att sprida sin risk på fler låntagare. 

Även genom att möjliggöra återköp av pensionsförsäkringar kan överskuldsättning 

förebyggas. 
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Det borgenärsgynnande syftet är det som tycks vara minst uppfyllt, men också minst 

konkretiserat. Möjligheten till skuldsanering måste vägas mot principen om att avtal skall 

hållas. En gäldenär får aldrig gå in i ett avtalsförhållande med intentionen att inte 

genomföra sina avtalsåtaganden, eftersom detta skapar en rättsosäkerhet. Borgenärer kan 

i och med skuldsaneringen göra bokföringsmässiga avskrivningar av sina konstaterade 

förluster mot vinster. 

 

Huruvida en skuldsanering är lyckad eller misslyckad avgörs utifrån vem som gör 

bedömningen, eftersom de olika syftena väger olika tungt för olika intressenter. I 

lagstiftarens ögon kan en skuldsanering vara misslyckad om gäldenären återkommer i 

indrivningssammanhang. Det är också relevant hur skuldsaneringslagens grundläggande 

syften uppfylls. En skuldsanering är nödvändigtvis inte misslyckad om inte alla tre 

syftena är uppfyllda, så länge de positiva effekterna av skuldsaneringen väger tyngre än 

de negativa. Gäldenärens åsikt huruvida en skuldsanering är lyckad eller inte är av 

relevans, eftersom det återspeglar hur denne agerar under förfarandet i förhållande till 

exempelvis nya skulder. Tidshorisonten spelar också en stor roll, eventuella 

betalningsproblem under skuldsaneringen kan te sig irrelevanta i slutändan, om 

skuldsaneringen slutförs med ett lyckat resultat. 

 

Återskuldsättning, som beror på att nya fordringar inte omfattas av skuldsaneringen, 

orsakas främst av att gäldenären lever under knappa ekonomiska förhållanden och ibland 

har svårt att betala sina löpande utgifter, exempelvis underhållsbidrag. En 

skuldsaneringsgäldenär prioriterar ofta att betala till de fordringsägare som omfattas av 

skuldsaneringen för att inte mista sin chans till skuldsanering. Inkassoföretagen är ense 

om att återskuldsättningen är ett problem som innebär att skuldsaneringsinstitutet borde 

avskaffas. Kritiken tycks dock inte stå i proportion till skuldsaneringens positiva effekter, 

eftersom det är relativt få som återskuldsätter sig så att det påverkar genomförandet av 

skuldsaneringen. 
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