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Abstract 

The first Debt Relief Act was introduced in 1994 into Swedish law. The old Debt Relief Act was 

replaced on 1 January 2007 by the current Debt Relief Act. The current law is in many ways similar to 

the older law. The main change is the debt settlement process. 

The Debt settlement Act's main purpose is to financially rehabilitate over-indebted individuals. This 

aim should be balanced against the creditors' interest in getting paid for their claims. The idea behind 

the law is the realization that both the debtor and society as a whole benefits from the debt relief 

agency. 

The purpose of my essay was partly to describe the debt settlement procedure from a procedural 

perspective and partly to analyze the condition qualified insolvency. The essay also had the aim to 

provide an overview of the similarities and differences between the debt settlement agencies in the 

Nordic Debt Relief Acts. Finally, the essay aimed to elucidate the circumstances given special 

consideration when young people apply for debt restructuring. 

During the work it was found that the prerequisite qualified insolvency in the court system was used in 

a way that is not fully harmonized with the prerequisites meaning in the legislative history and 

doctrine. The general equitable assessment has also undergone a change. 

The Nordic Debt Relief Acts were shown to have many similarities. The differences that showed up 

was of a legal technical nature rather than principled. 

Regarding young debtors aged 18-29 years it showed that this group had significant difficulties when it 

came to obtaining debt relief. The difficulty consisted mainly of the problems that KFM have when it 

comes to forecasting the young people's future earning potential. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den första skuldsaneringslagen (1994:334) innebar en möjlighet för överskuldsatta privatpersoner i 

Sverige att sanera sin skuldbörda.
1
Tillkomsten av skuldsaneringslagen grundade sig i insikten om att 

långvarig oförmåga att betala skulder samt oförmågan till konsumtion inte bara skadade individen i sig 

utan även samhället i stort.
2
  

Två faktorer som driver samhällsekonomin och tillväxten framåt är konsumtion och investeringar. 

Båda de faktorerna är förknippade med ett visst mått av risktagande. Individer i ett samhälle får inte 

uppfatta chansen till en andra chans ekonomiskt som omöjlig då det kommer leda till en överdriven 

försiktighet att konsumera och investera. En person som p.g.a. överskuldsättning helt slutar konsumera 

och betala av på sina skulder är inte en lönsam avtalspart för framtiden, men om personen hjälps på 

fötter igen kan denne generera pengar till borgenärer t.ex. i egenskap av företagare, aktiv konsument 

eller kreditvärdig låntagare.
3
 

I en rapport upprättad av Kronofogdemyndigheten uppskattar myndigheten att det finns minst 400 000 

överskuldsatta individer i Sverige som upplever att de har ständigt återkommande problem med att inte 

kunna betala sina räkningar.
4
  Individer med extrema skuldbördor förpassas ofta till en tillvaro i 

utanförskap. Tillvaron drabbar inte bara den enskilde utan även dennes närmaste omgivning.  Förutom 

den enskilde och dennes närmaste omgivning drabbas även samhället indirekt då personer som lever i 

total utanförskap inte sällan drabbas av ohälsa samt att svartjobb är en vanlig företeelse bland individer 

med stora skuldbördor. Ett reglerat skuldsaneringsinstitut är inte bara till nytta för den skuldsatte 

gäldenären utan även samhället i stort.
5
 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är dels att beskriva och analysera skuldsaneringslagen från ett processrättsligt 

perspektiv och dels att särskilt undersöka hur bedömningen av insolvensrekvisitet i denna lag görs i 

rättspraxis och hur rekvisitet behandlas i andra rättskällor samt utifrån detta dra slutsatser om gällande 

rätt på området. Därutöver är syftet att med en komparativ översikt ge en bild av hur det förhåller sig 

med rättslig reglering av skuldsanering i Norden. Slutligen kommer jag att särskilt undersöka 

möjligheterna för ungdomar, i åldrarna 18-29, att beviljas skuldsanering. Det senare syftar till att få en 

bild av den nämnda gruppens möjligheter jämfört med andra grupper utifrån ett mångfaldsperspektiv – 

                                                           
1
Trygve Hellners, Mikael Mellqvist, Skuldsaneringslagen En kommentar till 2006 års lag, s 17f. 

2
 Mikael Mellqvist, Handbok till skuldsaneringslagen, s 22f. 

3
 SOU 2008:82, s 35. 

4
 KFM rapport 2008:1, Alla vill göra rätt för sig, s 5. 

5
 Mellqvist, s 22f. 
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inte minst mot bakgrund av att negativ särbehandling på grund av ålder är en diskrimineringsgrund 

enligt såväl Regeringsformen (1974:152) som Diskrimineringslagen (2008:567). 

För att besvara mitt syfte kommer jag att arbeta med följande frågeställningar: 

1. Hur är skuldsaneringsförfarandet uppbyggt ur rättslig synpunkt och hur ändamålsenlig är 

regleringen? 

2. Vilka omständigheter beaktas i praxis vid bedömningen av om kvalificerad insolvens 

(insolvensrekvisitet) föreligger? 

3. Vilka uttalande om insolvensrekvisitet finns i förarbeten och doktrin?  

4. Hur förhåller sig praxis till nämnda uttalanden?  

5. Ska några omständigheter särskilt beaktas vid den allmänna skälighetsbedömning som ska 

göras?  

6. I vilka andra nordiska länders rättssystem förekommer skuldsanering som rättsligt institut och 

vilka huvudsakliga skillnader/likheter finns jämfört med den svenska lagstiftningen? 

7. Hur resonerar KFM kring rekvisiten om kvalificerad insolvens och skälighet när det gäller 

unga gäldenärer i åldrarna 18-29 år? 

1.3 Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna kommer jag att använda mig av en rättsdogmatisk metod 

vilket innebär att jag kommer tolka och systematisera gällande rätt. Utgångspunkten har varit att 

använda mig av relevanta rättskällor för att erhålla det material som krävts för att besvara mina 

frågeställningar. Jag har använt mig av Peczeniks rättskällelära vid avgörandet kring vilka rättskällor 

som är att anse som relevanta. Rättskälleläran beskriver, förklarar, rättfärdigar och kritiserar 

rättskällorna. Följaktligen kan rättskälleläran vara beskrivande (deskriptiv) eller värderande 

(normativ).
6
 Peczenik delar upp rättskällorna i tre kategorier, sådana som: 

1. Skall beaktas som auktoritetsskäl; i den kategorin återfinns lagar, andra föreskrifter och fasta 

sedvanerättsliga regler. 

2. Bör beaktas som auktoritetsskäl; prejudikat, förarbeten, det material som auktoritativt visar 

innebörden av vissa sedvänjor som inte utgör sedvanerättsliga regler men ändock är väl 

förankrade i samhället och internationella konventioner som ligger till grund för inhemsk 

lagstiftning. 

3. Får beaktas som auktoritetsskäl; institutionella rekommendationer, såsom följande: KFM 

anvisningar och manualer. Olika slags beslut, såsom följande: domar, domslut och olika 

                                                           
6
 Aleksander Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumenation, s 212. 
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myndigheters beslut som inte utgör prejudikat. Obsoleta lagar, särskilda yttranden, utländsk rätt 

samt den rättsvetenskapliga litteraturen.
7
 

Jag ska dessutom utföra en rättspraxisstudie för att kunna besvara frågan om hur rätten resonerat kring 

insolvenskriteriet. Praxisstudien kommer enbart innehålla rättsfall från Högsta domstolen samt 

hovrätterna. I viss mån kommer också KFM:s rättstillämpning att redovisas även om denna inte har 

prejudikatstatus. Det hade visserligen varit intressant att få med ett urval också ifrån tingsrätterna, men 

det begränsade tidsutrymmet för denna uppsats har dessvärre tvingat mig att välja bort det.  

För att kunna besvara frågeställningen kring hur KFM resonerar beträffande kvalificerad insolvens och 

skälighet för unga gäldenärer har jag utfört en granskning av de skuldsaneringsbeslut som KFM 

fattade, för gäldenärer i åldrarna 18-29 år, under 2014. 2014 fattade KFM 293 beslut om beviljande 

eller avslag för sökanden födda mellan 1985 och 1996(de sökande var alltså mellan 18-29 år). Av de 

293 sökanden beviljades 73 stycken skuldsanering medan resterande 220 fick beslut om avslag. Valet 

av ålderspann har sin förklaring i att det är ett av de ålderspann som KFM använder sig av när de 

själva ska analysera olika åldersgrupper. Jag hade först tänkt använda mig av ålderspannet 18-25 men 

blev rekommenderad av KFM att ändra det till 18-29 år. 

De skuldsaneringsbeslut som jag använt mig av när det gäller nämnda grupp unga gäldenärer begärdes 

ut från KFM. Jag valde slumpmässigt ut 20 stycken beslut med förutsättningen att, fördelningen 

mellan beviljade och avslagna skuldsaneringar skulle vara 50/50. Min tanke är att de beslut där 

skuldsanering beviljades i jämförelse med avslagsbesluten kan ge en viss bild av vad som i praktiken 

krävs för att en ung gäldenär ska beviljas skuldsanering. Jämförelsen syftar alltså till att säga något om 

vad det är som gör skillnad mellan ett beviljande eller avslag av skuldsanering för en ung människa.  

Av hänsyn till känsliga uppgifter och de enskildas integritet kommer jag inte lämna några hänvisningar 

till särskilda diarienummer. 

1.4 Avgränsning 

Skuldsaneringsfrågor gällande juridiska personer kommer inte att behandlas i den här uppsatsen. 

Lagförslaget har även en rättspolitisk bakgrund som är minst lika relevant som de juridiska aspekterna 

men den kommer inte behandlas närmare i den här uppsatsen. Jag kommer inte heller att behandla 

EU:s insolvensförordning eller annan utländsk rätt förutom en kort komparativ jämförelse med de 

övriga nordiska skuldsaneringslagarna. I uppsatsen så kommer jag att helt bortse ifrån de 

rättsverkningar som inträtt för näringsverksamheter efter den senaste reformeringen av 

skuldsaneringslagen. Under avsnittet om mångfald kommer särskilt individer mellan 18-29 år att 

diskuteras. Möjligheterna för unga vuxna mellan 18-29 år att beviljas skuldsanering kommer jämföras 

                                                           
7
 Peczenik, s 214ff. 
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med äldre personer men jag kommer inte att göra någon särskild redogörelse för något annat 

ålderspann än 18-29 år. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer jag att redogöra för den historiska utvecklingen av skuldsaneringslagen och hur 

lagstiftningen har förändrats från den dag den för första gången trädde i kraft och fram till hur den ser 

ut i dagsläget. Därefter ges en processrättslig översiktsbild över hur skuldsaneringsförfarandet går till 

från ansökan till en eventuell överprövning i domstol. Det efterföljande kapitlet innehåller en särskild 

genomgång av rekvisitet kvalificerad insolvens med en tillhörande rättsfalls-översikt. Därefter följer en 

genomgång över den allmänna skälighetsbedömningen.  Kapitel åtta innehåller en kort komparativ 

jämförelse med övriga nordiska lagstiftningar på skuldsanerings området. Kapitel nio kommer 

avhandla ett mångfaldsperspektiv på skuldsaneringsinstitutet. Det perspektiv som jag valt är unga 

vuxna i åldrarna 18-29 år. Det avslutande kapitlet innehåller min analys över de frågeställningar jag 

ämnat besvara med min uppsats. Jag kommer att redogöra för och besvara frågeställningarna i samma 

ordning som de är uppställda under avsnitt 1.2. 

2. Bakgrund till skuldsaneringslagen 

Den nuvarande skuldsaneringslagen (2006:548) har en föregångare, 1994 års lag med samma namn 

(SFS 1994:334, ÄSksanL). 1994 års skuldsaneringslag blev föremål för flera utvärderingar då den inte 

ansågs fylla det behov som den initialt avsåg att fylla. Riksdagen tillkännagav 2001 att de ämnade 

tillsätta en utredning beträffande ÄSkSanL. Utredningen gick under beteckningen 

Skuldsaneringsutredningen och 2004 avgav den betänkandet,- Ett steg mot ett enklare och snabbare 

skuldsaneringsförfarande (SOU 2008:81). Kort därefter lade regeringen fram ett förslag till en ny 

skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124). Riksdagen antog förslaget våren 2006 och den 1 januari 2007 

trädde den nya skuldsaneringslagen i kraft.  

2.1 1994 års skuldsaneringslag 

Den 21 november 1985 fattade Sveriges riksbank ett beslut om att avreglera den svenska 

kreditmarknaden, den så kallade novemberrevolutionen.
8
 Beslutet innebar bl.a. att de svenska 

bankerna, bostadsinstituten och finansbolagen fick låna ut obegränsat med pengar utan att Sveriges 

riksbank lade hinder i vägen. Under den senare delen av 80-talet flerdubblades de svenska hushållens 

nettoupplåning och den starkt ökade skuldsättningen medförde allvarliga konsekvenser. 

Fastighetskrisen som inträffade i början på 1990-talet och den ökade arbetslösheten i samhället 

förvärrade den redan allvarliga situationen. Allt fler individer hade så stora skulder att de saknade 

                                                           
8
 Novemberrevolutionen: om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985. Rapport till 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 1996.Torsten Svensson, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Svensson
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möjlighet att någonsin betala dessa, de var med andra ord överskuldsatta.
9
 Överskuldsättningen hos det 

svenska folket fick samhällsekonomiska följder. Borgenärerna spenderade mycket pengar på 

resultatlösa indrivningsförsök. De dåvarande kronofogdemyndigheternas resurser togs i anspråk utan 

någon nytta för borgenärerna. Kostnaderna för socialbidrag ökade lavinartat och de överskuldsatta 

gäldenärerna skaffade sig i många fall svartarbeten och andra inkomster som inte deklarerades. 

Regeringen beslutade om att tillsätta en utredning för att komma fram till en lösning på problematiken. 

Som ett resultat härav avgav Insolvensutredningen 1990 betänkandet, Skuldsaneringslag, (SOU 

1990:74) men det skulle dröja fram till 1993 innan regeringen lade fram förslaget om 

skuldsaneringslagen (prop. 1993/94:123). Den första skuldsaneringslagen trädde i kraft den 1 juli 

1994. Lagens huvudsakliga syfte var rehabiliterande, dvs. en gäldenär som ville göra rätt för sig skulle 

få chansen till ett drägligt och samhällsnyttigt liv. Det var även tänkt att lagen skulle ha en preventiv 

inverkan på människor på det viset att färre människor försatte sig i situationer med övermäktig 

skuldbelastning. Borgenärerna fick in en del av de utestående fordringarna istället för ingenting alls 

och samhällsekonomin gynnades i stort genom minskade kostnader på olika områden.
10

 

2.2  Nyheterna i 2006 års skuldsaneringslag 

Den största nyheten i den nya skuldsaneringslagen var att skuldsaneringsförfarandet koncentrerades till 

den då nyligen inrättade, riksomfattande Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM blev första instans 

och gavs dels behörighet att pröva inkomna skuldsaneringsansökningar och dels behörighet att kunna 

fatta beslut i ärendet även om någon eller några borgenärer motsatte sig en skuldsanering. Det tidigare 

kravet på gäldenärer att försöka träffa frivilliga överrenskommelser med sina borgenärer innan hen 

ansökte om skuldsanering avskaffades. De övriga villkoren för skuldsanering förblev oförändrade.
11

 

2.3 2011 års reform 

2011 reformerades 2006 års skuldsaneringslag på så vis att näringsidkares möjligheter till 

skuldsanering utvidgades. Tidigare kunde enbart näringsidkare som bedrev småskalig verksamhet bli 

beviljade skuldsanering. Dessutom så innebar reformen att skuldernas ålder skulle lämnas utan hänsyn 

vid den allmänna skälighetsbedömningen. Även om merparten av skulderna är nya ska skuldsanering 

numera kunna beviljas, om det i övrigt är motiverat.
12

  

                                                           
9
 Hellners, Mellqvist, s 17f. 

10
 Hellners, Mellqvist, s 18f. 

11
 Hellners, Mellqvist, s 19f. 

12
 Hellners, Mellqvist, s 20. 
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2.4 Skuldsaneringslagens huvuddrag 

Begreppet skuldsanering innebär i skuldsaneringslagen en ekonomisk uppgörelse mellan en 

överskuldsatt individ och hens borgenärer som efter en ansökan av gäldenären kommer till stånd i 

enlighet med vissa i lagen angivna villkor och därefter beviljas av KFM.
13

 

Skuldsanering är ett särskilt, insolvensrättsligt institut och syftar till att befria gäldenären från dennes 

betalningsansvar för de skulder denne innehar. Betalningsbefrielsen kan antingen vara total eller 

partiell. Det är endast fysiska personer som kan beviljas en skuldsanering. Näringsidkare kan beviljas 

skuldsanering men då i egenskap av fysisk person och inte som juridisk person. Det tidigare kravet på 

att de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten skulle vara enkla att utreda slopades i och med 

2011 års reform.
14

 

3. Processrättsliga aspekter  

3.1. Anhängiggörande av ett skuldsaneringsärende 

En skuldsanering kan endast beviljas efter en ansökan av den som önskar att bli skuldsanerad, dvs. 

gäldenären. Det går inte att tvinga på en gäldenär en skuldsanering utan dennes samtycke krävs. 

Skuldsaneringsansökan görs hos KFM som inledningsvis utför en grundlig genomgång av gäldenärens 

ekonomiska och personliga förhållanden.
15

 Gäldenären är skyldig att utförligt redovisa sina och sin 

familjs ekonomiska förhållanden. Skulle gäldenären brista i sin redovisningsskyldighet eller på annat 

vis försvåra KFM handläggning av ärendet kommer ansökan att avvisas i enlighet med SkSanL 12 §.
16

 

3.2 En skuldsanering inleds och avslutas 

Om KFM beslutar att gäldenären uppfyller de förutsättningar som krävs beslutar de om att inleda en 

skuldsanering, SkSanL 14 § 2 st. KFM upprättar då tillsammans med gäldenären ett förslag till 

skuldsanering i enlighet med SkSanL 19 §. Förslaget ska bl.a. innehålla en betalningsplan som 

vanligtvis löper under fem år.
17

 Beslutet om att inleda en skuldsanering kungörs i Post och 

Inrikestidningar så att även de eventuella okända borgenärerna får möjlighet att anmäla sina 

fordringar.
18

 Det upprättade förslaget sänds till gäldenärens samtliga kända borgenärer.  Borgenärerna 

får då tillfälle att komma med synpunkter på det upprättade förslaget. Om inga betydande 

invändningar görs mot skuldsaneringsförslaget inom den lagstadgade tidsfristen i SkSanL 21 § beslutar 

KFM om en definitiv skuldsanering.
19

 Handläggningen av ärendet anses avslutad hos KFM när ett 

slutligt beslut om skuldsanering har fattats eller när ett ärende har avvisats eller avskrivits på formella 

                                                           
13

 Hellners, Mellqvist, s 20. 
14

 Hellners, Mellqvist, s 21. 
15

 Mellqvist, s 27. 
16

 Hellners, Mellqvist, s 22f. 
17

 Hellners, Mellqvist, s 23. 
18

 Ibid. 
19

 Hellners, Mellqvist, s 23. 
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grunder. Gäldenären måste dock fullfölja den upprättade betalningsplanen för att bli befriad från sina 

skulder.
20

  

4. Den materiella prövningen 

4.1 Villkoren för en skuldsanering: Gäldenärens person 

SkSanL 4 § stipulerar de villkor som uppställs för att en gäldenär ska beviljas skuldsanering. 

1. Bara en gäldenär som är fysisk person kan beviljas skuldsanering 

2. Gäldenären måste ha sin hemvist i Sverige. Medborgarskap saknar betydelse i sammanhanget, 

det viktiga är att gäldenären har sin stadigvarande hemvist inom riket. 

3. Näringsidkare som är fysisk person kan erhålla skuldsanering om de ekonomiska förhållandena 

i verksamheten är enkla att utreda. Gäldenären får dessutom inte vara ålagd med näringsförbud. 

4. Huvudregeln är att skuldsanering beviljas en gång. Det krävs synnerliga skäl för att en person 

ska beviljas skuldsanering ytterligare en gång. 

4.2 Villkoren för en skuldsanering: Den ekonomiska förutsättningen 

Gäldenären måste vara kvalificerat insolvent för att kunna beviljas skuldsanering, det s.k. 

insolvensrekvisitet. Insolvens betecknar ett ekonomiskt tillstånd där skuldbördan överskrider 

inkomsterna, med den efterföljande konsekvensen av en s.k. betalningsoförmåga. Begreppet 

kvalificerat insolvent innebär att gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att hen inte kan antas ha 

förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid. I förarbetena till 1994 års skuldsaneringslag 

underströks att det genom uttrycket överskådlig tid poängteras att insolvensen ska sträcka sig långt 

fram i tiden.
21

 Enligt Hellners& Mellqvist innebär det i princip att det inte ska gå att se att insolvensen 

kommer att upphöra.
22

 

4.3 Villkoren för skuldsanering: Skälighet 

SkSanL ställer upp ett allmänt skälighetsrekvisit som gäldenären måste uppfylla för att beviljas 

skuldsanering. Skuldsaneringen ska framstå som skälig med hänsyn till gäldenärens personliga och 

ekonomiska förhållanden. Det är alltså en totalbedömning som ska göras beträffande den allmänna 

skäligheten. Lagtexten räknar upp ett antal omständigheter som ska beaktas vid den allmänna 

skälighetsbedömningen. Skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, gäldenärens 

ansträngningar för att fullgöra sina betalningsförpliktelser samt gäldenärens agerande under 

handläggningen av dennes skuldsaneringsansökan. För tydlighetens skull bör det tilläggas att listan 

med omständigheter inte är uttömmande på något vis.
23

 

                                                           
20

 Hellners, Mellqvist, s 24. 
21

 Prop. 1993/94:123, s 92. 
22

 Hellners, Mellqvist, s 25. 
23

 Mellqvist, s 29f. 
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4.4 Skulder som omfattas av en skuldsanering 

Huvudregeln är att en skuldsanering omfattar alla penningfordringar mot gäldenären som har 

uppkommit innan KFM beslutat att inleda en skuldsanering, SkSanL 7 §.  

Från huvudregeln görs två undantag för två grupper av fordringar . Den första gruppen av undantag 

utgörs av fordringar som aldrig får omfattas av en skuldsanering, de har belagts med ett absolut 

undantag från lagstiftarens sida. Dessa fordringar är: 

1. Fordringar på familjerättsligt underhåll 

2. Fordringar för vilken borgenären har panträtt eller liknande rätt till, omfattas inte till den del 

säkerheten förslår till betalning av fordringen. 

3. Fordringar för vilken borgenären före beslutet att inleda skuldsanering har fått förmånsrätt på 

grund av utmätning. 

4. Fordringar grundade på ömsesidigt förpliktande avtal, om det är fråga om en fordran som inte 

är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären tillhandahåller en 

motprestation. 

5. Tvistiga fordringar.
24

 

Den andra gruppen av undantag gäller så kallade villkorade fordringarna. KFM får bestämma att vissa 

fordringar inte ska omfattas av skuldsaneringen. Om inte KFM beslutar om att fordringarna ska 

utelämnas från skuldsanering kommer de således att ingå. De villkorade fordringarna kan exempelvis 

vara osäkra skadeståndsfordringar eller skattefordringar som inte är fastställda till något exakt 

belopp.
25

 

4.5 Likabehandlingsprincipen 

Enligt SkSanL 8 §, som ger uttryck för den s.k. likabehandlingsprincipen, har alla fordringar som 

omfattas av skuldsaneringen lika rätt. Innebörden av likabehandlingsprincipen är dels att varje fordran 

drabbas av samma procentuella nedsättning och dels att alla fordringar följer samma betalningsplan.
26

 

Från likabehandlingsprincipen finns dock några undantag. Till att börja med så utgör det faktum att 

vissa fordringar aldrig omfattas av skuldsanering ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Vidare kan 

en borgenär ge sitt samtycke till att en fordran ges sämre rätt i skuldsaneringen. Slutligen kan 

”småfordringar”, dvs. fordringar som inte uppgår till något större belopp och därtill är små i jämförelse 

med resterande fordringar, ges full betalning med en gång medan övriga fordringar betalas av under en 

längre period.
27

 

                                                           
24

 Mellqvist, s 30f. 
25

 Mellqvist, s 31. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 
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4.6 Innebörden av ett beslut om skuldsanering 

4.6.1 Beslut om skuldsanering 

Beviljas en gäldenär skuldsanering ska vissa huvudinslag regleras i enlighet med SkSanL 9 §: 

1. Vilka fordringar som omfattas av skuldsanering ska anges 

2. Vilka eventuella villkor som ska gälla för fordringarna ska anges 

3. Gäldenärens s.k. betalningsutrymme ska anges 

4. En betalningsplan ska upprättas 

4.6.2 Betalningsutrymmet 

Betalningsutrymmet hos gäldenären är vad denne kan avstå av framtida inkomster för betalning av sina 

skulder. Betalningsutrymmet ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga 

tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären i form av 

”existensminimum”.
28

 Gäldenären ska få behålla så stor del av sina inkomster som behövs för vanliga 

levnadskostnader och för sin boendekostnad om den inte är oskäligt hög.
29

 

4.6.3 Betalningsplanen 

Betalningsplanen ska visa när och hur gäldenären ska betala de kvarstående beloppen på varje 

borgenärs fordran. En betalningsplan löper i normalfallet under fem år, det finns såväl längre som 

kortare betalningsplaner beroende på de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.
30

 Det är upp till 

varje borgenär att bevaka sina egna intressen då det inte finns någon kontrollfunktion för hur 

gäldenären efterlever sin betalningsplan.
31

 

4.6.4 Skuldbefrielsen 

När gäldenären fullföljt den bestämda betalningsplanen är hen definitivt befriad från betalningsansvar 

för de fordringar som omfattades av skuldsaneringen, SkSanL 23 §. En borgenär som fått sin fordran 

nedsatt genom skuldsanering kan inte i efterhand göra förpliktelsen gällande mot gäldenären. 

Skuldsaneringen har också s.k. preklusionsverkan, vilket innebär att gäldenären även befrias från 

betalningsansvar för fordringar som inte är kända i ärendet.
32

 

                                                           
28

 https://www.kronofogden.se/Existensminimum.html 
29

 Mellqvist, s 32. 
30

 Gäldenärer som helt saknar betalningsutrymme t.ex. sjukpensionärer kan helt befrias från betalningsansvar, s.k. 

nollbeslut. 
31

 Hellners, Mellqvist, s 29. 
32

 Mellqvist, s 33. 
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5. Fler processrättsliga aspekter 

5.1 Omprövning av en skuldsanering 

När ett beslut om skuldsanering har trätt ikraft är syftet att det ska vara en definitiv reglering av 

gäldenärens skuldbekymmer. För att få till stånd en omprövning av en beslutad skuldsanering krävs 

det särskilda skäl. I vissa fall kan borgenärer få till stånd ett upphävande eller en ändring av 

skuldsaneringen. Gäldenären kan själv vid ändrade förhållanden begära och beviljas en ändring av 

såväl den upprättade betalningsplanen som det totala belopp hen ska betala enligt 

skuldsaneringsbeslutet.
33

 

5.2 Omprövning på ansökan av en borgenär 

SkSanL 24 § redogör för de fem situationer när en borgenär kan påkalla omprövning av 

skuldsaneringsbeslutet.  Tre av situationerna inbegriper ett illojalt agerande från gäldenärens sida. Det 

illojala agerandet kan bestå av bl.a. att gäldenären gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller 

att hen medvetet lämnat oriktiga uppgifter i sin skuldsaneringsansökan.
34

 Om gäldenären missköter sin 

betalningsplan genom upprepade betalningsförsummelser eller om det är fråga om längre 

betalningsdröjsmål kan skuldsaneringen upphävas.
35

 Slutligen kan skuldsaneringen upphävas om 

gäldenärens ekonomiska situation väsentligen förbättras. De situationer som lagstiftaren åsyftat med 

den regeln är de fall då gäldenären skulle få en plötslig och oförutsedd inkomstökning eller vinna en 

större summa på ett lotteri.
36

 

5.3 Omprövning på ansökan av gäldenären 

De situationer när en gäldenär kan begära en omprövning av skuldsaneringsbeslutet återfinns i SkSanL 

25 §. Gäldenären kan dels begära att det totala belopp hen ska betala varje månad det s.k. 

betalningsutrymmet omprövas och dels kan hen begära omprövning av den upprättade 

betalningsplanen. För att en omprövning ska bli aktuell krävs det att gäldenärens ekonomiska 

förhållanden väsentligen har förändrats sedan skuldsaneringsbeslutet trädde ikraft. De omständigheter 

som gäldenären åberopar som stöd för sin omprövningsbegäran får inte heller vara sådana som gick att 

förutse innan skuldsaneringen beviljades. De nya omständigheterna bör vara sådana som har en direkt 

och avgörande effekt på gäldenärens förmåga att långsiktigt fullfölja sina åtaganden enligt 

betalningsplanen.
37

 

                                                           
33

 Mellqvist, s 33. 
34

 Hellners, Mellqvist, s 30. 
35

 Prop. 2005/06:124, s 57f. och 83. 
36

 Hellners, Mellqvist, s 31. 
37

 Ibid. 
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5.4 Konsekvenserna av ett upphävande 

Om ett skuldsaneringsbeslut upphävs ska rättsläget återgå till det som rådde innan beslutet om 

skuldsanering meddelades. Gäldenären har således kvar sina ursprungliga skulder och borgenärerna 

sina krav mot gäldenären.
38

 

5.5 Överprövning 

En gäldenär som är missnöjd med ett beslut fattat av KFM kan överklaga beslutet till tingsrätten och i 

princip vidare till hovrätten och HD. Det finns således fyra potentiella prövningsinstanser i ett 

skuldsaneringsärende. De stränga reglerna om prövningstillstånd
39

 innebär dock att det är sällsynt med 

skuldsaneringsärenden i överinstanserna.
40

 

6. Närmare om den materiella prövningen 

6.1 Kumulativa rekvisit 

Rekvisiten om kvalificerad insolvens och skälighetsbedömning är kumulativa. Det innebär att 

gäldenären måste vara kvalificerat insolvent och att det bedöms som skäligt att denne beviljas 

skuldsanering. Eftersom båda rekvisiten måste vara uppfyllda för att en skuldsanering ska komma i 

fråga är det inte nödvändigt att KFM utreder båda rekvisiten så länge ett av dem inte kan anses 

uppfyllt.  

6.2 Särskilt om rekvisitet kvalificerad insolvens 

För att en gäldenär ska kunna beviljas skuldsanering krävs det att hen är kvalificerat insolvent. 

Begreppet insolvens finns definierat i 1 kap. 2 § 2 st. Konkurslagen (1987:672); ”[m]ed obestånd 

(insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är 

endast tillfällig”. Det är samma insolvenskriterium som gäller vid tillämpning av 

skuldsaneringslagen.
41

 Lagstiftaren har, genom att tillägga att insolvensen måste vara kvalificerad, 

velat förtydliga att det endast är personer med avsevärda skuldproblem som kan beviljas 

skuldsanering. Uttrycket kvalificerad insolvens innebär att insolvensen kommer bestå även längre in i 

framtiden. I princip ska det inte gå att se att insolvensen någonsin kommer att upphöra.
42

 I 4 § 1 st. p 1 

SkSanL uttrycks detta med att ”gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan 

antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid”.  

I propositionen 1993/94:123 diskuterades det huruvida någon form av minimigräns för gäldenärens 

skuldbörda skulle inkorporeras i rekvisitet kvalificerad insolvens. Regeringen tog dock avstånd från 

den tanken och poängterade istället att varje fall måste bedömas individuellt, varvid förhållandet 

                                                           
38

 Mellqvist, s 34. 
39

 http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/Overklaga-och-ansokan-om-provningstillstand/ 
40

 Mellqvist, s 35. 
41

 Prop. 1993/94:123, s 92., och Hellners, Mellqvist s 69.   
42

 Prop. 1993/94:123, s 92f. 
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mellan den enskilde gäldenärens betalningsförmåga och dennes skuldbörda är avgörande. Det ansågs 

varken önskvärt eller möjligt att fastställa någon fast beloppsgräns, men det poängterades också att 

nettoskuldbördan borde uppgå till åtminstone  ett par hundra tusen kronor för en individ med en fast 

och regelbunden inkomst.
43

 

I delbetänkandet från 1990 års Insolvensutredning går det att utläsa en utveckling av vad som åsyftas 

med lagtextens uttryck överskådlig tid. Där uttrycktes att betalningsoförmågan ”kan antas vara – om 

inte permanent – så bestående i ett längre tidsperspektiv (fem-tio år)”.
44

 Uttalandet upprepades sedan i 

1994 års proposition med undantag för det tidperspektiv, om fem-tio år, som uttrycktes i 

Insolvensutredningen.
45

 Hellners och Mellqvist framhåller att förarbetena dessvärre ger innebörden av 

uttrycket överskådlig tid ett tvetydigt innehåll.
46

 Insolvensutredningen anger ett tidsperspektiv som inte 

propositionen gör. Det som däremot går att utläsa ur båda förarbetena är att den prognos som ska göras 

över gäldenärens nuvarande och framtida betalningsförmåga ska sträcka sig långt fram i tiden.
47

 

6.3 Rättsfallsöversikt – Praxis i skuldsaneringsärenden  

Som ovan beskrivit trädde den ÄSkSanL (1994:334) i kraft den 1 juli 1994 och upphävdes den 1 

januari 2007 då den ersattes av den nu gällande SkSanL (2006:548). De materiella reglerna i den nya 

lagen är med några mindre undantag utan ändring övertagna från den äldre. Lagens huvudsakliga 

struktur har även den varit densamma under de gångna 21 åren. Även fast lagen har genomgått ett 

antal detaljförändringar, framförallt beträffande handläggningen av skuldsaneringsärenden, är en stor 

del av äldre rättspraxis på området fortfarande fullt relevant medan andra avgöranden har blivit 

inaktuella. 

Jag ska i det följande avsnittet lämna en rättsfallsöversikt. Redogörelsen startar med rättspraxis från 

den äldre skuldsaneringslagen och avslutas med en översikt över de mest betydelsefulla avgörandena 

från den nya skuldsaneringslagen.  

6.3.1 Den äldre skuldsaneringslagen:1994–2006 

I NJA 1996 s. 548 hade gäldenären – en 49-årig kvinnlig sjukpensionär en månadsinkomst om 7 489 kr 

(pension + bostadsbidrag). Den totala skuldbördan var 174 971 kr. Gäldenärens sambo hade en 

månadsinkomst på 13 665 kr i månaden, hans totala skuldbörda var 174 791 kr.  Högsta domstolen 

resonerade som så att hennes skuldbörda ”…med hänsyn till hennes begränsade inkomst som 

sjukpensionär, hennes avsaknad av tillgångar samt hennes personliga och ekonomiska förhållanden i 

övrigt anses betydande”, och fann att det kvalificerade insolvensrekvisitet var uppfyllt.  

                                                           
43

 Prop. 1993/94:123, s 92f. 
44

 SOU 1990:74, s 275. 
45

 Prop. 1993/94:123, s 197. och Hellners, Mellqvist, s 70. 
46

 Hellners, Mellqvist s 74.   
47

 Prop. 1993/94:123, s 92.   
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I NJA 1997 s. 229 hänvisade Högsta domstolen till ett förarbetsuttalande om att den totala skuldbördan 

för en person med fast och regelbunden inkomst bör uppgå till ett par hundratusen kronor för att 

skuldsanering ska bli aktuell.
48

 Gäldenären som i rättsfallet ansökte om skuldsanering hade en 

nettoskuldbörda på 108 000 kr, och i ljuset av det uttalandet framstod den skuldbördan som otillräcklig 

för att bevilja en skuldsanering. Kravet på kvalificerad insolvens kunde i allmänhet inte anses uppfyllt 

när den samlade skulden är av denna storleksordning. Gäldenären hade vidare fasta inkomster på 

10 000 kr per månad och saknade dessutom någon särskild försörjningsbörda. Av ett läkarintyg 

framgick emellertid att gäldenären på grund av sjukdom hade en varaktigt nedsatt arbetsförmåga som 

gjorde att hon inte kunde betala sin skuld inom överskådlig tid. Högsta domstolen ansåg därför att 

kravet på kvalificerad insolvens var uppfyllt. Rätten framförde att ”den sannolika utvecklingen under 

de närmaste åren är mot ökad invaliditet och ytterligare svårigheter att fullgöra arbete”. Därmed fanns 

inte grund att direkt avslå hennes ansökan om skuldsanering enligt dåvarande 13 § första stycket 

skuldsaneringslagen.  

I rättsfallet NJA 2003 s. 437 hade gäldenären en total skuldbörda om drygt 2 milj. kr. Hon arbetade 

som jurist och hade en sammanlagd månatlig inkomst om cirka 19 800 kr. Gäldenären arbetade som 

utredare vid Försäkringskassan sedan år 2000. Huvudfrågan som rätten hade att ta ställning till i fallet 

var om hon kunde förväntas få ett arbete med bättre löneutveckling. Högsta domstolen fastslog att 

gäldenärens möjligheter att få en anställning som skulle ge någon nämnvärd förbättring av hennes 

inkomster var mycket begränsade. Rätten uttalade att det som regel inte är möjligt att utföra någon 

mera exakt prognos beträffande en individs framtida inkomstutveckling om denne har många 

yrkesverksamma år framför sig. Gäldenären i fallet ansågs dock ha ytterst små möjligheter att 

väsentligen förbättra sina inkomstförhållanden och ansågs därmed uppfylla kravet på kvalificerad 

insolvens. Det bör tilläggas att ett sådant resonemang som HD anförde här är ytterst sällsynt. 

I RH 1996:57 hade gäldenären en månadsinkomst om 13 849 kr och skulder om 273 000 kr. Hovrätten 

ansåg att kravet på kvalificerad insolvens inte var uppfyllt utan att gå in djupare på motiveringen. 

I RH 1996:123 rörde det sig om en 31-årig frånskild fyrabarnsmor som var utbildad undersköterska. 

Gäldenären var arbetslös men uppbar arbetslöshetsersättning om 230 kr brutto per dag. Hennes totala 

skuldbörda var 394 492 kr. Hovrätten ansåg att det var för tidigt att göra en tillräckligt säker prognos 

om gäldenärens framtida betalningsförmåga, följaktligen var inte kravet på kvalificerad insolvens 

uppfyllt. 

I RH 2005:33 hade gäldenären en nettoskuldbörda om 467 297 kr. Gäldenären var 63 år gammal och 

hade en månatlig inkomst om 15 949 kr men inkomsten skulle inom kort sjunka till 12 296 kr. 

                                                           
48

 Prop. 1993/94:123, s 92. 
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Gäldenären ansågs ha ett betalningsutrymme att använda till skuldbetalning om 8 608 kr (4 548 kr 

efter inkomstminskningen). Rätten ansåg att gäldenären inom 12 år skulle kunna vara helt skuldfri. 

Gäldenären ansågs inte vara kvalificerat insolvent.   

6.3.2 Den nya skuldsaneringslagen: 2007–2015 

Det mest omtalade fallet under den aktuella perioden är utan tvekan NJA 2010 s. 496 som dessutom 

har fått ett stort genomslag i den vardagliga tillämpningen av skuldsaneringslagen. KFM hade innan 

fallet avgjordes i HD arbetat utifrån premissen om att en betalningsoförmåga som kan antas bestå 

under fem-tio år
49

 har ansetts tillräcklig för att uppfylla kravet på kvalificerad insolvens. Detta kom 

dock att förändras i och med NJA 2010 s. 496. Fallet avsåg en 47-årig ensamstående kvinna med en 

månadsinkomst om cirka 20 000 kr. Hon hade förfallna skulder om cirka 350 000 kr och inte förfallna 

studieskulder om cirka 281 000 kr. HD ansåg inte att kvinnan uppfyllde kravet på kvalificerad 

insolvens och uttalade sig som följer: 

”Det står klart att [gäldenärens] skuldsättning om inget oförutsett inträffar kommer att bestå under 

många år. Hennes betalningsutrymme får likväl anses vara så pass stort att skulderna, trots det årliga 

räntepåslaget, kan beräknas minska över tid och det torde inte vara omöjligt för henne, att bortsett från 

studielånet, vara skuldfri på åtminstone 15 års sikt.”
50

 

I NJA 2013 s. 128 var det frågan om en 80-årig gäldenär och hans 66-åriga hustru som båda ansökte 

om skuldsanering. Gäldenären hade skulder om 296 000 kr och hustrun om 292 000 kr. De ägde 

gemensamt en bostadsrätt som var värderad till 100 000 kr och med en månadsavgift på 4 500 kr. 

Gäldenärens betalningsutrymme bestämdes till 4 000 kr. Denne hade efter egengjorda kalkyler bedömt 

att han skulle kunna vara skuldfri inom loppet av åtta år. HD som visserligen uppskattade gäldenärens 

uppriktighet ansåg dock att gäldenären skulle behöva längre tid än så för att slutbetala sina skulder. 

HD hänvisade i sin argumentering till de tidigare rättsfallen NJA 1996 s. 548, 1997 s. 229 och 2010 s. 

496. Med hänsyn till gäldenärens höga ålder, ekonomiska förhållanden och hans hälsotillstånd ansåg 

HD att gäldenären var kvalificerat insolvent och beviljade honom skuldsanering. Högsta domstolen 

uttalade sig som följer: 

”…bedömningen av om en gäldenär uppfyller kraven för kvalificerad insolvens måste göras på ett 

nyanserat sätt med beaktande av alla relevanta omständigheter. Hänsyn måste tas till förhållandena i 

det enskilda fallet”
51

 

I RH 2008:91 hade gäldenären skulder om cirka 500 000 kr. Gäldenären var 44 år gammal, ansågs 

vara fullt frisk och arbetsför med många yrkesverksamma år kvar framför sig. Gäldenären hade lyckats 
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skaffa sig nya inkomster av inte obetydlig storlek flertalet gånger. Domstolen ansåg att det inte gick att 

utföra en någorlunda säker prognos av gäldenärens förmåga att inom överskådlig tid betala av sina 

skulder. Därmed ansåg inte rätten gäldenären vara kvalificerat insolvent. 

I RH 2008:92 hade gäldenären en skuldbörda om 230 000 kr och en månadsinkomst om 8 496 kr före 

skatteavdrag. Den låga inkomsten, förenad med antagandet om att den högst sannolikt inte kommer att 

öka inom överskådlig tid, medförde att rätten ansåg att gäldenären var kvalificerat insolvent och 

beviljade denne skuldsanering. 

7. Den allmänna skälighetsbedömningen 

I följande kapitel kommer en redogörelse för den allmänna skälighetsbedömningen enligt den 

ÄSkSanL. Syftet med kapitlet är att beskriva lagstiftarens ursprungliga syfte med skäligheten och vad 

skälighetsbedömningen kom till att innehålla enligt den ÄSkSanL. Därefter följer en redogörelse för 

den allmänna skälighetsbedömningen enligt 2006 års lag. Mycket av det som gällde för den 

ursprungliga skälighetsbedömningen gäller än idag, därmed kommer detta avsnitt vara kortare.  Jag 

kommer framförallt att belysa de förändringar som tillkommit i samband med att den nya SkSanL 

trädde i kraft 1 januari 2007.  

7.1 Skälighetsbedömningen enligt 1994 års lag 

Den allmänna skälighetsbedömningen var reglerad i 4§ ÄSkSanL. 

Skälighetsbedömningen, som utfördes av KFM eller tingsrätten, bestod av en undersökning av den 

sökandes ekonomiska såväl som personliga förhållanden. Syftet med undersökningen var att fastställa 

huruvida det var skäligt att bevilja en skuldsanering eller inte. Skuldsaneringen fick inte ses som 

stötande för varken borgenärerna eller för allmänheten. Det var en av orsakerna till att lagstiftaren 

införde den allmänna skälighetsbedömningen.
52

 Skälighetsbedömningen innebar en avvägning mellan 

dels gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering och dels borgenärernas intresse att få betalt för 

sina fordringar.
53

 Vid avgörandet kring skäligheten i ett beviljande av skuldsanering hade KFM eller 

tingsrätten vissa särskilda omständigheter att beakta. De särskilda omständigheterna kompletterades av 

s.k.” andra” omständigheter som var av sekundär betydelse i skälighetsfrågan. I slutändan föreskrev 

dock lagstiftaren att skälighetsbedömningen skulle avgöras via en helhetsbedömning av gäldenärens 

ekonomiska och personliga förhållanden.
54

 

Lagstiftaren valde medvetet en lagstiftningsteknik som var allmänt hållen förutom de särskilda 

omständigheterna som alltid skulle beaktas. Skälen för den tekniken var dels att förhindra missbruk av 

skuldsaneringsinstitutet, och dels för att prövningen skulle vara så individuell som möjligt. Eftersom 
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varje prövning var individuell innebar det att i varje skuldsaneringsansökan kunde det finnas unika 

omständigheter som skulle få en möjlighet att tas med i bedömningen.
55

  

7.2 Kretsen av personer som undersöks vid skälighetsbedömningen 

När KFM eller tingsrätten gjorde en skälighetsbedömning så skulle gäldenären och dennes situation 

ligga till grund för bedömningen. Det nämns i propositionen 1993/94:123 att om en gäldenär lever 

tillsammans med en person eller ingår i ett hushåll ska hela hushållsgemenskapens ekonomiska 

situation iakttas. Effekten av det var att om någon av de övriga i hushållet hade det gott ekonomiskt 

ställt beviljades inte skuldsanering.
56

 

7.3 Positivt formulerat skälighetsrekvisit 

Skälighetsrekvisitet blev formulerat i den slutliga lagtexten som ett positivt rekvisit. 

Anledningen till utformningen av rekvisitet som positivt var för att den som skulle läsa lagtexten 

skulle presumera att skuldsanering inte skulle beviljas såvida det inte fanns skäl som talade för ett 

beviljande.
57

 Ett positivt rekvisit innebar en långt mer restriktiv tolkning och tillämpning av 

skuldsaneringsinstitutet. Lagstiftaren ville försäkra sig om att det inte skulle vara enkelt att bli 

skuldsanerad, och att skuldsanering var förbehållen de mest behövande individerna. Ett negativt 

formulerat skälighetsrekvisit hade inneburit en presumtion om att det alltid är skäligt att bevilja 

skuldsanering såvida handläggarna inte hittade särskilda omständigheter som talade emot ett 

beviljande.
58

 

I sitt remissvar påpekade lagrådet att ett negativt formulerat skälighetsrekvisit skulle fånga upp 

ytterligare personer som hade rätt till skuldsanering men som skulle förvägras den om rekvisitet var 

positivt formulerat. Lagrådet ansåg att övriga omständigheter som skulle beaktas vid bedömningen, 

t.ex. kvalificerad insolvens och det faktum att gäldenären skulle leva på existensminimum under fem 

år, var så restriktiva, stränga och påfallande för gäldenären att de övergripande syftena med 

lagstiftningen riskerade att gå förlorade om rekvisitet formulerades positivt.
59

 Utredningen visade 

senare att det inte hade särskilt stor principiell betydelse på tillämparna om rekvisitet var formulerat 

negativt eller positivt. Själva förekomsten av en särskild skälighetsbedömning och det krav KFM eller 

domstolen hade att iaktta vissa särskilda omständigheterna var tillräckliga för ett tillfredsställande 

resultat. Den primära anledningen till att valet slutligen föll på ett positivt formulerat rekvisit berodde 

på att det var mer förenligt med skuldsaneringens övergripande syften. Avvägningen mellan 

borgenärs- och gäldenärsintresset var ett sådant syfte likaså det faktum att en gäldenär inte kunde 

erhålla skuldsanering enbart p.g.a. att denne var överskuldsatt.
60
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7.4 Omständigheter som särskilt ska beaktas 

I 4 § 3 st. ÄSkSanL fanns fem kumulativa omständigheter som särskilt skulle beaktas vid den 

allmänna skälighetsbedömningen. Omständigheterna som särskilt skulle beaktas var: 

1. Skuldernas ålder 

2. Omständigheterna vid skuldernas tillkomst 

3. Gäldenärens ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser 

4. Egenförsöket 

5. Gäldenärens medverkan under handläggningen 

7.4.1 Skuldernas ålder 

För att en bevilja en gäldenär skuldsanering skulle majoriteten av skulderna vara äldre då dessa med 

säkerhet skulle medföra en reell börda. I propositionen angavs det att skulderna åtminstone skulle vara 

tre-fyra år gamla för att en gäldenär skulle vara aktuell för skuldsanering. Om skuldbördan var tre-fyra 

år gammal gav det en indikation på att gäldenären var i behov av ekonomisk rehabilitering. Kravet på 

att skulderna skulle vara åtminstone tre-fyra år gamla var sammankopplat med kravet på att gäldenären 

tidigare försökt komma till rätta med sin skuldproblematik. Det uttrycktes en oro över ett missbruk av 

skuldsaneringsinstitutet om gäldenärer lättvindigt kunde bli skuldsanerade.
61

 

7.4.2 Omständigheterna vid skuldernas tillkomst 

En annan särskild omständighet som skulle beaktas, vid bedömningen huruvida en gäldenär skulle bli 

beviljad skuldsanering eller inte, var på vilket sätt skulderna uppkommit. När KFM eller tingsrätten 

undersökte omständigheterna vid skuldernas uppkomst besvarades två viktiga frågor, nämligen hur och 

varför skulderna uppstått. I undersökningen framgick det även vilken typ av skulder gäldenären ådragit 

sig. Skulder som uppstått till följd av lyxkonsumtion eller spekulativ verksamhet var sådana stötande 

omständigheter som försvårade beviljandet av en skuldsanering avsevärt. Även skulder som uppstått 

till följd av brottslig verksamhet, utomobligatoriska skadestånds fordringar, ansågs vara en stötande 

omständighet som försvårade beviljandet av skuldsanering.
62

 

7.4.3 Gäldenärens ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser 

Villkoren för skuldsanering ställde höga krav på att gäldenären aktivt skulle samarbeta i 

handläggningen av skuldsaneringsförfarandet. Gäldenären skulle dessutom aktivt och i hög grad 

försökt lösa sin skuldproblematik från den första dagen denne insett magnituden av problemet.
63

 Även 

om gäldenären uppfyllde alla villkor för skuldsanering kunde denne förvägras den om det framgick att 

gäldenären inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att åtgärda sin överskuldsättning.
64

 KFM och 

tingsrätten tittade på alla fordringar som gäldenären innehade vid sina respektive bedömningar kring 
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huruvida denne ansträngt sig tillräckligt. En gäldenärs ovilja att betala en skuld som inte skulle 

omfattas av skuldsaneringen kunde således leda till att denne inte beviljades skuldsanering.
65

 

7.4.4 Egenförsöket 

Innan KFM eller tingsrätten blev inblandade skulle gäldenären ha försökt få till stånd en uppgörelse 

med sina borgenärer. Till sin hjälp hade gäldenären ofta en kommunal budget- och 

skuldsaneringsrådgivare. Egenförsöket präglades av frivillighet från gäldenärens sida och skulle inte 

involvera vare sig KFM eller domstol.
66

 De kommunala budget- och skuldsaneringsrådgivarna hade en 

oerhört hög arbetsbelastning. I Borås var exempelvis väntetiden 12 månader för en gäldenär för att få 

träffa en rådgivare år 2005.
67

 Väntetiden i genomsnitt för samma period var 6 månader. Den långa 

väntetiden för att få hjälp av en budget- och skuldsaneringsrådgivare och de svårigheter en gäldenär 

stötte på när denne försökte nå en frivillig uppgörelse med sina borgenärer fick till följd att väldigt få 

s.k. egenförsök ledde till konkreta uppgörelser Lagstiftaren ville försäkra sig om att gäldenären uttömt 

alla sina möjligheter till att lösa sin överskuldsättning innan denne kunde bli skuldsanerad.
68

 

7.4.5 Gäldenärens medverkan under handläggningen 

Gäldenären skulle vara behjälplig och tillmötesgående vid handläggningen av dennes 

skuldsaneringsansökan. Om hen inte medverkat i önskvärd mån fanns det anledning att inte bevilja 

skuldsanering.
69

 

7.4.6 Andra omständigheter som ska beaktas 

En del omständigheter är viktiga att beakta men har av lagstiftaren ansetts vara av sekundär vikt vid 

skälighetsbedömningen varför de räknas som ”andra” omständigheter. I propositionen så nämns 

exempelvis gäldenärens utsikter att erhålla ett stort arv som en sådan omständighet.
70

 

7.5 Skälighetsbedömningen enligt 2006 års lag 

Den allmänna skälighetsbedömningen är reglerad i 4 § SkSanL. Skälighetsbedömningen enligt 2006 

års lag skiljer sig i två avseenden i förhållande till den ÄSkSanL skälighetsbedömning. Det tidigare 

kravet på det s.k. egenförsöket från gäldenärens sida att få till stånd en betalnings uppgörelse med sina 

borgenärer avskaffades. Vid reformeringen av skuldsaneringslagen 2011 försvann även kravet på att 

skulderna måste vara äldre sådana för att gäldenären ska kunna beviljas skuldsanering.
71

 I den 

ÄSkSanL utgjorde dessa två krav särskilda omständigheter som skulle beaktas vid 
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skälighetsbedömningen. De är numera nämnda i förarbetena som ”andra” omständigheter KFM kan ta 

med i sin bedömning.
72

 

7.6 Fortsatt positivt formulerat skälighetsrekvisit 

Formuleringen av skälighetsrekvisitet i den nya SkSanL är fortsatt positivt formulerat. Även strukturen 

på skälighetsbedömning har behållits, dvs. först anges det att bedömningen ska vara allmänt hållen 

men att vissa särskilda omständigheter ska beaktas. Skuldsaneringsutredningen som utfördes inför 

reformen av den ÄSkSanL uttryckte liknande åsikter som lagrådet gjorde i sitt remissvar till 

utredningen för 1994 års lag.
 73

 Det angavs att det positiva skälighetsrekvisitet skulle ersättas med ett 

negativt formulerat rekvisit, ”skuldsanering får beviljas om det inte är oskäligt”.
74

  

Ett särskilt argument som lyftes fram för ett negativt formulerat rekvisit var att gäldenärer nekats 

skuldsanering p.g.a. att de inte uppfyllt en viss särskild omständighet vid tillämpningen av den 

ÄSkSanL. Skälighetsbedömningen skulle egentligen baserat sig på en helhetsbedömning av 

gäldenärens förhållanden, men det ansåg utredaren att rättstillämparen inte lyckats med i 

tillfredsställande grad.
75

 Det uttrycktes en oro över att ett positivt formulerat skälighetsrekvisit skulle 

innebära allt för restriktiva skälighetsbedömningar. Det rehabiliterande syftet med skuldsaneringslagen 

ansågs också vara i farozonen om inte ett negativt skälighetsrekvisit tillämpades.
76

 Regeringen 

observerade kritiken men beslöt sig ändock för att behålla ett positivt formulerat skälighetsrekvisit. Det 

påpekades dock att rättsutvecklingen på området skulle bevakas noggrant, eftersom de argument som 

lyftes fram i Skuldsaneringsutredningen var snarlika de som belystes i Insolvensutredningen från 1993 

och det därmed sannolikt fanns fog för oron, men att det vid tidpunkten då den nya 

skuldsaneringslagen skulle formuleras inte fanns tillräckligt starkt underlag för en förändring av 

skälighetsrekvisitet.
77

  

7.7 Omständigheter som särskilt ska beaktas 

I den nya lagen så finns endast tre omständigheter som särskilt ska beaktas vid en 

skälighetsbedömning: 

1. Omständigheterna vid skuldernas tillkomst 

2. De ansträngningar gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser 

3. Gäldenärens medverkan under handläggningen
78
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De bedömningsgrunder och den praxis som utvecklats för dessa särskilda omständigheter från den 

ÄSkSanL gäller även för den idag gällande SkSanL. En vidareutveckling går dock att finna 

beträffande den särskilda omständigheten kring gäldenärens ansträngningar för att fullgöra sina 

förpliktelser. En gäldenär som agerat korrekt mot sina borgenärer, dvs. alltid funnits kontaktbar och 

regelbundet redogjort för sin ekonomiska situation, premieras vid en eventuell skuldsaneringsansökan. 

Motivet bakom denna vidareutveckling var att gäldenären inte skulle åläggas ett ansvar att betala av 

sin skuldbörda när dennes ekonomiska situation omöjliggjorde det.
79

 

7.7.1 Andra omständigheter som ska beaktas 

Vid tillkomsten av den nuvarande skuldsaneringslagen försvann kraven på dels det s.k. egenförsöket 

och dels att skulderna skulle ha en viss ålder.
80

 Skuldsaneringsutredningen från 2004 innehöll ett 

önskemål om borttagande av egenförsöket. Anledningen var att många presumtiva skuldsaneringar 

gick om intet till följd av den extremt stränga bedömningen domstolen hade på egenförsöket. 

Gäldenärens försök att själv få till stånd uppgörelser med sina borgenärer togs inte helt bort ifrån 

skälighetsbedömningen utan bara som en särskild omständighet. Förändringen innebar att 

handläggaren vid KFM eller domstolen inte gav omständigheten lika stor betydelse som den tidigare 

haft.
81

 Som tidigare nämnts försvann även kravet på skuldernas ålder. En förutsättning är dock att 

gäldenären aktivt vid tidpunkten för skuldernas uppkomst försökta lösa insolvensen samt i övrigt 

uppfyller kraven för skuldsanering. Skuldsaneringsutredningen uttryckte saken som så att det inte 

fanns någon anledning för en gäldenär som dragit på sig en avsevärd skuldbörda att leva med den i 

flera år innan denne blev aktuell för skuldsanering.
82

 

8. Skuldsanering i Norden 

I ett nordiskt perspektiv men likaväl i ett internationellt sådant så är Danmark ett föregångsland på 

skuldsaneringsområdet. Redan den 1 juli 1984 fick Danmark en lagstiftning om skuldsanering för 

privatpersoner. Den 1 januari 1993 trädde den norska skuldsaneringslagstiftningen i kraft och i Finland 

trädde en motsvarande lagstiftning i kraft första gången den 8 februari 1993. Alla de nordiska 

skuldsaneringslagarna, inklusive den svenska, kännetecknas av att de utgör alternativ till konkurs och 

att de är förhållandevis långtgående när de gäller möjligheterna att mot borgenärernas vilja skriva av 

eller ned skulder. Den nordiska modellen har få motsvarigheter i övriga Europa, det är endast i 
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England och i USA
83

 som det finns en lagstiftning som är lika tillmötesgående mot gäldenären som 

den nordiska.
84

 

8.1 Danmark  

Den danska lagstiftningen om skuldsanering har inarbetats i konkursloven(konkurslagen) och 

innehåller tre grundkriterier för att en gäldenär ska beviljas skuldsanering: 

1. Gäldenärens skuldsituation måste anses vara hopplös 

2. Om det efter en konkret värdering kan anses skäligt 

3. Om det kan ske under betryggande former 

Den danska modellen vilar därmed på ett kvalificerat insolvenskriterium, en allmän skälighetsprövning 

och ett förfarande förlagt till domstol.
85

 

8.2 Finland 

Den finländska lagstiftningen om skuldsanering innehåller en allmän förutsättning för att en gäldenär 

ska beviljas skuldsanering. Den allmänna förutsättningen för att beviljas skuldsanering är att: 

1. Gäldenären är insolvent 

2. Ingen ändring gällande detta är att förvänta. 

 Den finländska modellen innehåller även en hinderkatalog under 3 kap. 10 § Lag om skuldsanering 

för privatpersoner 1993/57. Hinderkatalogen är uttömmande och anger omständigheter som 

omöjliggör beviljandet av en skuldsanering. Den finländska lagstiftningen är den minst 

gäldenärsvänliga av de nordiska lagarna.
86

 

8.3 Norge  

Den norska lagen, Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner, har ett större 

socialrättsligt perspektiv än motsvarande nordiska regler. Det huvudsakliga syftet med lagstiftningen 

är att den ska ge privatpersoner med stora skuldbördor möjlighet att få kontroll över sin ekonomi.  

Grundläggande kriterier i den norska lagstiftningen är: 

1. Kvalificerad insolvens 

2. Skuldsaneringen får inte verka stötande
87

 

8.4 Likheter och skillnader mellan lagstiftningarna 

8.4.1 Ansökan 

Alla de nordiska skuldsaneringslagarna förutsätter en skriftlig ansökan från gäldenären själv. I Finland 

och Danmark lämnas ansökan till domstol. I Norge görs ansökan hos namnsmannen (utmätningsman) 
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och i Sverige lämnas ansökan till KFM. Den stora skillnaden, mellan å ena sidan den finländska och 

danska modellen och den andra sidan med den svenska och norska modellen, är den vikt som de två 

senare lagt vid möjligheten till frivilliga uppgörelser mellan gäldenärer och borgenärer.
88

 

8.4.2  Förutsättningar för skuldsanering: Gäldenärens person 

I alla de nordiska skuldsaneringslagarna finns det en huvudregel om att det endast är fysiska personer 

som kan komma ifråga om skuldsanering. Näringsidkare kan dock under vissa förutsättningar beviljas 

skuldsanering i alla de nordiska länderna. Den danska lagstiftningen är den mest restriktiva beträffande 

möjligheten för näringsidkare att beviljas skuldsanering.
89

 

8.4.3 Det kvalificerade insolvenskriteriet 

Ett krav på kvalificerad insolvens ställs i samtliga nordiska skuldsaneringslagar förutom i den 

finländska. Den finländska lagstiftaren har nöjt sig med ett krav på ”vanlig” insolvens. Utformningen 

av den finländska lagstiftningen indikerar dock att lagstiftaren inte åsyftat några större principiella 

skillnader gentemot övriga nordiska skuldsaneringslagar. I de danska motiven
90

 går det att utläsa att 

gäldenärens ekonomiska situation ska bedömas vara så hopplös att hen varken i nuläget eller under den 

närmaste framtiden har någon möjlighet att uppfylla sina betalningsförpliktelser. De svenska 

motivuttalandena ger uttryck för att en liknande bedömning ska göras enligt svensk rätt. I de svenska 

motiven
91

 går att utläsa att kriteriet innebär att bedömningen är att det i princip inte ska gå att se att 

insolvensen kommer att upphöra. De norska motiven
92

 framhåller att gäldenärens ekonomiska situation 

” må vaere uten utsikt till forbedring”. De finländska motiven
93

 ger uttryck för att hänsyn måste tas till 

graden av insolvens hos gäldenären. Som jag nämnde tidigare indikerar det, trots den finländska 

lagtextens utformning, att insolvenskravet ändå kan liknas vid ett krav på kvalificerad insolvens.
94

 

8.4.4 Skälighetskravet 

Samtliga nordiska skuldsaneringslagar innehåller ett krav på att det allmänt ska anses skäligt att bevilja 

en gäldenär skuldsanering. De olika länderna har valt olika lagstiftningstekniker för att uttrycka kravet 

på skälighet. Den svenska lagstiftningen har ett positivt formulerat skälighetsrekvisit vilket i korthet 

innerbär att det krävs att det kan konstateras att det är skäligt att bevilja en person skuldsanering. Den 

danska lagstiftningen liknade den svenska fram till år 2005 då den danska lagstiftaren införde vissa 

absoluta hinder som utesluter skuldsanering. Den norska lagstiftningen påminner om den nuvarande 

danska då den också har vissa absoluta hinder mot beviljandet av en skuldsanering. Förutom de 

absoluta hindren innehåller den norska lagstiftningen också ett s.k. stötanderekvisit. Det får således 
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inte uppfattas som stötande för andra gäldenärer eller samhället i stort att en person beviljas 

skuldsanering. I Finland har man valt en mer preciserad lagstiftning än de övriga nordiska länderna. I 

Finland kan en gäldenär vägras skuldsanering trots att denne uppfyller kravet på kvalificerad insolvens 

om vissa ”allmänna hinder” föreligger. Ett exempel på ett sådant allmänt hinder är exempelvis om 

gäldenären har påförts betalningsskyldighet p.g.a. ett brott och det med hänsyn till brottets art, 

betalningsskyldighetens storlek eller den skadelidandes situation inte kan anses skälig att bevilja 

gäldenären skuldsanering. Även om något av de allmänna hindrena föreligger kan en gäldenär beviljas 

skuldsanering om det finns ”vägande skäl” till dennes fördel.
95

 

8.4.5 Omprövning 

I såväl Danmark som i Sverige kan en skuldsanering upphävas eller ändras efter omprövning. En 

omständighet som kan föranleda ett upphävande är t.ex. oredlighet mot borgenärer från gäldenärens 

sida. Den svenska regeln om att en skuldsanering kan omprövas när gäldenärens ekonomiska situation 

väsentligen förbättras går inte att återfinna i den danska lagstiftningen. Den norska regleringen för 

omprövning av en skuldsanering är nästintill identisk med den svenska.
96

 Den finländska regleringen 

kring omprövningsförfarandet skiljer sig åt i stora delar från den svenska och norska. Den är betydligt 

mer komplicerad och förutsätter inte några större förändringar av gäldenärens betalningsförmåga.  

9. Mångfaldsperspektiv på skuldsaneringsinstitutet 

9.1 Problembakgrunden 

Det finns i dagsläget cirka 426 000 fysiska personer som är registrerade i KFM utsöknings- och 

indrivningsdatabas, d.v.s. personer med fastställda skulder.
97

 En beräkning som KFM tagit fram visar 

att någonstans mellan 400 000 och 600 000 personer upplever att de har mer eller mindre allvarliga 

bekymmer med sin ekonomi.  Av de cirka 426 000 personerna som finns registrerade i utsöknings- och 

indrivningsdatabasen är ungefär 38 000 ungdomar i åldrarna 18-29 år.
98

 Den 31 december 2007 fanns 

cirka 37 500 ungdomar i databasen. Sett över en sju års period (2007-2014) har antalet ungdomar som 

registrerats i databasen ökat marginellt. Under samma sju års period har antalet betalningsförlägganden 

riktade mot ungdomar upp till 29 år ökat från 130 000 år 2007 till cirka 137 000 år 2014.
99

 Ökningen 

mellan dessa år är inte dramatisk utan följer det generellt ökade antalet betalningsförlägganden riktade 

mot privatpersoner. I mitten av 2000-talet skedde dock en kraftig ökning av antalet 

betalningsförelägganden mot ungdomar, exempelvis ökade antalet med nästan 20 procent mellan 2006 
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och 2007. Det som var särskilt oroande var att ökningen hos ungdomarna var mer än dubbelt så stor 

jämfört med befolkningen som helhet. Gruppen av yngre ungdomar i åldrarna 18-19 var den grupp 

som stod för en stor del av ökningen.
100

2014 inkom det cirka 10 000 skuldsaneringsansökningar till 

KFM.
101

 Det är en ökning med tio procent från året dessförinnan. Av dessa tillhörde 293 stycken 

ansökningar från individer mellan åldrarna 18-29 år, ökningen jämfört med året dessförinnan var 6 % 

för detta åldersspann.
102

   

9.2 Överskuldsättning bland ungdomar 

Som ett resultat av den ökade skuldsättningen bland svenska ungdomar i ålderspannet 18-29 år fick 

KFM och Konsumentverket år 2008 i uppdrag av regeringen att utreda risker för och orsaker till 

överskuldsättning.
103

 Utredningen kom fram till ett antal faktorer som särskilt påverkade ungdomars 

risk för överskuldsättning:  

1. Ungdomar har en betydligt sämre ekonomisk standard och har haft en betydligt sämre 

ekonomisk utveckling jämfört med alla andra grupper i samhället 

2. Ungdomar har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden och tvingas ofta betala 

överhyror för boenden i andra och tredje hand. Produktionen av nya hyresrätter är låg och 

kostnaderna höga. Antalet befintliga små hyresrätter minskar p.g.a. ombildningar och 

renoveringsprogram 

3. Konsumtionskraven i samhället ökar kraftigt vilket gör ungdomar särskilt sårbara eftersom 

deras ekonomiska marginaler är mindre 

4. Ungdomar söker sig ofta en identitet och en livsstil genom konsumtion. Detta i kombination 

med att många ungdomar har ett utpräglat statustänkande gör att konsumtionen för vissa kan bli 

mycket dyr. För många unga är det svårt att stå emot kraven på konsumtion eftersom minskad 

konsumtion kan leda till en försvagad social position och i vissa fall t.o.m. utanförskap 

5. Ungdomar utan stöd från familjer eller andra kontaktnät är betydligt mer sårbara när 

ekonomiska problem uppstår än andra ungdomar 

6. Kunskaper och insikter i privatekonomi är genomgående bristfälliga vilket ställer till problem 

särskilt för ungdomar som saknar möjligheter att få stöd/hjälp från föräldrar, släkt eller vänner 

7. Det blir allt enklare för ungdomar med begränsad ekonomi att konsumera på kredit särskilt på 

Internet, där kreditkontroller och ålderskontroller ofta är bristfälliga 
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9.3 Särskilda prognossvårigheter 

Huruvida en gäldenär är att anse som kvalificerat insolvent innefattar en prognos över gäldenärens 

nuvarande och framtida inkomstmöjligheter. Unga personer har som regel många yrkesverksamma år 

framför sig. Det är därför ofta problematiskt att göra en prognos på en ung gäldenärs framtida 

inkomster, denne kan t.ex. vara arbetslös för stunden p.g.a. rådande konjunktur. Jämförelsevis har en 

pensionär endast marginella inkomstökningar och någorlunda oföränderliga levnadskostnader. En 

sådan gäldenärs inkomstutveckling blir således, jämfört med en ung gäldenär, förhållandevis enkel att 

prognostisera. 

Enligt förarbetena ska inte en skuldsanering beviljas om det inte går att göra en någorlunda säker 

prognos över gäldenärens inkomstmöjligheter.
104

 Vid beaktande av det uttalandet framstår det som 

särskilt bekymmersamt för en ungdom att uppfylla kravet på kvalificerad insolvens.  

10. Analys 

 

Hur är skuldsaneringsförfarandet uppbyggt ur rättslig synpunkt och hur ändamålsenlig är 

regleringen? 

 

Den nuvarande SkSanL skiljer sig inte från den ÄSkSanL i många avseenden, de flesta rekvisiten och 

bestämmelserna är oförändrade. Det som har förändrats är främst de processrättsliga aspekterna av ett 

skuldsaneringsförfarande.  

Som tidigare nämnt fanns det enligt den ÄSkSanL tre olika sätt för en gäldenär att erhålla 

skuldsanering. Dessa var det s.k. egenförsöket, frivillig skuldsanering (vilket innebar att gäldenären 

vände sig till KFM och med dem skapade ett förslag om skuldsanering som borgenärerna kunde 

godkänna eller neka) eller skuldsanering som beviljades av tingsrätt mot borgenärernas vilja om de 

inte godtog den frivilliga skuldsaneringen. 

De tre stegen som fanns i den ÄSkSanL försvann i den nya SkSanL. Egenförsöket slopades helt och 

ansökningsprocessen koncentrerades i sin helhet hos KFM. KFM fick även behörighet att fatta 

tvingande beslut om skuldsanering mot borgenärers vilja, den behörigheten var som nämnt tidigare 

förbehållen tingsrätten. Det förenklade förfarande och slopandet av det s.k. egenförsöket har haft som 

huvudsyfte att underlätta ansökningsprocessen för gäldenärer. Antalet ansökningar som kom in till 

KFM mer än fördubblades efter förändringen av ansökningsprocessen
105

, vilket tydligt indikerar att ett 

stort antal gäldenärer inte kunnat eller vågat sig på en skuldsaneringsansökan enligt det gamla 

förhållningssättet. 
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Från ett gäldenärsperspektiv är det enligt min mening uppenbart att det nya förenklade 

skuldsaneringsförfarandet var en nödvändig reformering av det gamla stelbenta 

skuldsaneringsförfarandet. Det ansvar som gäldenären ålades enligt den ÄSkSanL, framförallt vad 

gäller egenförsöket, medförde oproportionerliga konsekvenser för gäldenärskollektivet. Det var inte 

helt ovanligt att en gäldenär som var väldigt överskuldsatt inte hade någon ordentligt överblick över 

vilka denne hade som borgenärer. Om gäldenären inte kände till sina fordringsägare när den ÄSkSanL 

fortfarande gällde fanns det ingen annan möjlighet än att ringa till alla registrerade inkassobolag och 

fråga om det fanns någon registrerad skuld hos respektive bolag. Bara en sådan omständighet var 

väldigt avskräckande för många potentiella kandidater för skuldsanering och följaktligen blev det ett 

stort bortfall beträffande skuldsaneringsansökningar. De kommunala budget- och 

skuldsaneringsrådgivarna som fanns vid denna tid, som visserligen var en bra funktion i teorin, 

förlorade mycket av sin roll till följd av att väntetiderna för rådgivning var orimligt långa. 

Gäldenärerna var i de flesta ansökningsprocesserna dessvärre helt utelämnade att agera på egen hand 

och många agerade mer eller mindre i blindo. 

Den fördubbling i antalet skuldsaneringsansökningar som skett efter 2006 års reform förstärker min 

uppfattning att det nya skuldsaneringsförfarandet var behövligt och låg helt rätt i tiden. Varje individ 

som uppfyller de materiella kraven på skuldsanering ska ha praktisk möjlighet att komma i åtnjutande 

av den också. Som kommit till uttryck i förarbetena till reformen, ska krångliga och svårhanterliga 

ansökningsprocesser inte stå i vägen för en rättmätig kandidats möjligheter till en dräglig tillvaro 

genom skuldsanering. För det tål att upprepas det som framhållits i förarbetena, de individer som har 

extrema skuldbördor förpassas ofta till en tillvaro i isolering och utanförskap. Utanförskapet drabbar 

förutom den enskilde även samhället i stort då individen ofta drabbas av ohälsa och försörjer sig 

genom svartjobb. 

Vilka omständigheter beaktas i praxis vid bedömningen av om kvalificerad insolvens 

(insolvensrekvisitet) föreligger? 

För att en gäldenär ska kunna beviljas skuldsanering krävs det att denne är kvalificerat insolvent. Ett 

insolvenstillstånd kännetecknas av, som jag nämnt under avsnitt 6.2, att gäldenären inte är förmögen 

att betala av sina skulder allteftersom de förfaller till betalning. Det räcker dock inte med att 

gäldenären är att anse som insolvent utan insolvensen måste vara kvalificerad, vilket innebär att 

skuldbördan är så pass stor att gäldenären inte kommer att kunna betala av den under överskådlig tid. 

Insolvensbedömningen får alltså karaktären av en prognos. De faktorer som ingående undersöks i 

prognosbedömningen är gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden.  

I den rättspraxisstudie jag utfört gick det att skönja vissa omständigheter som särskilt inverkade på 

domstolens bedömning kring rekvisitet kvalificerad insolvens. De var i synnerhet två faktorer som 
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domstolen fäste särskild vikt vid. Dels så var det gäldenärens nettoskuldbörda
106

 och dels den 

tidsperiod under vilken betalningsoförmågan kan antas kvarstå. 

I NJA 1997 s. 229 hänvisade HD till ett förarbetsuttalande om att den totala skuldbördan för en person 

med fast och regelbunden inkomst bör uppgå till ett par hundratusen kronor för att skuldsanering ska 

bli aktuell.
107

 Resonemanget är i överensstämmelse med dansk rättspraxis, där det tidigt uttalades att 

en nettoskuldbörda om 250 000 danska kronor skulle tjäna som ett riktmärke för en gäldenär med fast 

och regelbunden förvärvsinkomst.
108

 I Sverige såväl som i Danmark har tillämpningen betydande 

avvikelser då vare sig den danska eller den svenska skuldsaneringslagstiftningen har någon lagstadgad 

fast beloppsgräns för nettoskuldbördan. NJA 1997 s. 229 exemplifierar variationerna i tillämpningen 

jämfört med de belopp som i praxis sagts vara riktmärken. Gäldenären i fallet hade en nettoskuldbörda 

om 108 000 kr och en fast månatlig inkomst om 10 000 kr. I ljuset av domstolens uttalande, om att den 

totala skuldbördan bör uppgå till minst ett par hundratusen kronor för en individ med fast och 

regelbunden inkomst, så vore det enda möjliga utfallet vara ett avslag på gäldenärens 

skuldsaneringsansökan. Så blev det dock inte då gäldenären led av en sjukdom som, enligt det 

läkarintyg som hen uppvisade för rätten, med största sannolikhet skulle förvärras och leda till mer 

invaliditet för gäldenären. Gäldenärens sjukdom innebar en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och hen 

skulle därmed inte klara av att betala skulderna inom en överskådlig tid ansåg HD, varför 

skuldsaneringen beviljades. 

NJA 2010 s. 496 kom att omkullkasta den praxis som hunnits utveckla beträffande den vardagliga 

tillämpningen av skuldsaneringslagen främst i frågan om det kvalificerade insolvensrekvisitet. 

Rättsfallet har många likheter med RH 2005:33, dock med den skillnaden att det inte fått samma 

direkta genomslag som ett HD-fall ofta får. Huvudfrågan i fallet var huruvida gäldenärens obestånd 

kunde antas bestå under överskådlig tid. Innan HD avgjorde fallet hade KFM arbetat utefter premissen 

att en betalningsoförmåga som kunde antas bestå under fem-tio år ansågs tillräcklig för att uppfylla 

kravet på kvalificerad insolvens.
109

 KFM tidsperspektiv vid bedömningen hade sitt ursprung i 

delbetänkandet från 1990 års Insolvensutredning.
110

 Samma uttalande upprepades i 1994 års 

proposition med undantag det tidsperspektiv som anläggs i Insolvensutredningen.
111

 Det tidsperspektiv 

som KFM använt sig av, vid den prognosbedömning som utförs vid en skuldsaneringsansökan, 
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förändrades i och med NJA 2010 s. 496. Den 29 oktober 2010 upphävde KFM sitt ställningstagande 

och har sedan dess inte ersatt det med något nytt. KFM uttalade sig i saken och poängterade att med 

hänsyn till den 15-års prognos som förordats i nyss nämnda avgörande vore det olämpligt om KFM 

även fortsättningsvis förordade en prognostid om 5-10 år. Följaktligen har avgörandet inneburit att 

KFM och domstolen generellt ska göra antaganden om vad som kan tänkas inträffa ända upp till 15 år 

framåt i tiden, något som självfallet kan innefatta stora svårigheter. 

I NJA 2013 s. 128 var det frågan om en 80-årig gäldenär med en nettoskuldbörda om 296 000 kr. 

Gäldenären bedömde själv att han skulle klara av att betala av sin skuldbörda inom loppet av åtta år, 

men HD antog att det skulle ta längre tid. Rätten hänvisade till tidigare praxis i form av rättsfallen NJA 

1996 s. 548, NJA 1997 s. 229 samt NJA 2010 s. 496. HD anförde nu ett resonemang som gick emot 

NJA 2010 s. 496 i många delar. Rätten ansåg att med hänsyn till gäldenärens ålder, hälsa och 

ekonomiska förhållanden var han kvalificerat insolvent. Domstolen framhöll särskilt vikten av att 

frågan om kvalificerad insolvens föreligger ska bedömas på ett nyanserat vis med beaktande av alla 

relevanta omständigheter i det särskilda fallet. Det tidsperspektiv om 15 år som utvecklades i och med 

NJA 2010 s. 496 bortsåg HD nu helt ifrån i sitt resonemang. Rätten återgick istället till det resonemang 

som fördes innan detta avgörande där fokus skulle läggas vid en nyanserad och individuell bedömning 

i det enskilda fallet. NJA 2013 s. 128 är i mitt tycke mer harmoniserat med såväl lagtexten som 

förarbetsuttalandena till skuldsaneringslagen jämfört med tidigare fall, i synnerhet i fråga om 

rehabiliterande syftet som bär upp skuldsaneringslagen. 

Att det för närvarande finns två stycken i tiden näraliggande HD-fall med så olika ståndpunkter är 

givetvis inte bra. Det prejudicerande värdet av det senare rättsfallet riskerar att avta i och med den 

tvetydighet som råder genom att det förra fallet i vissa delar fortfarande är relevant.  Att NJA 2013 s. 

128 avgjordes senare än NJA 2010 s. 496 medför inte automatiskt att det senare avgörandet har mer 

prejudicerande värde än det förra eftersom fallen till viss del behandlar olika frågor och varierar i fråga 

om de faktiska omständigheterna. Det tidsperspektiv om 15 år som utvecklades i och med NJA 2010 s. 

496 har HD inte uttryckligen gått ifrån utan det konstaterades endast i NJA 2013 s. 128 att 

bedömningen om kvalificerad insolvens råder måste göras på ett nyanserat sätt med beaktande av alla 

relevanta omständigheter i det enskilda fallet. I denna nyanserade bedömning ska förutom skuldbördan 

och tiden gäldenären kan antas vara insolvent även dennes ålder och eventuella sjukdomstillstånd 

tillmätas betydelse. Det kan visserligen ligga nära till hands att anta att gäldenärens höga ålder och 

dennes sjukdomstillstånd påverkat utgången i NJA 2013 s. 128. Dessa omständigheter har dock inte 

inverkat på rättens principiella uttalande om en mer nyanserad bedömning med hänsynstagande till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Huruvida NJA 2013 s. 128 kommer att få ett sådant genomslag i 

vardagligstillämpningen att det neutraliserar det genomslag som NJA 2010 s. 496 fått är det alldeles 
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för tidigt att spekulera i. HD har inte meddelat prövningstillstånd för något rättsfall beträffande 

kvalificerad insolvens sedan NJA 2013 s. 128.  

Vilka uttalanden om insolvensrekvisitet finns i förarbeten och doktrin, samt hur förhåller sig praxis 

till nämnda uttalanden  

I 2012 års Skuldsaneringsutredning har utvecklingen i praxis uppmärksammats och ansetts som 

olycklig. I SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, görs bedömningen att NJA 2010 s. 496 fått för stor 

genomslageffekt. Rättsfallet anses gå emot lagens huvudsakliga ändamål, det gäldenärsrehabiliterande. 

Jag anser, mot bakgrund av de bakomliggande syftena med skuldsaneringslagen, att 

skuldsaneringsinstitutet ska och bör göras mer lättillgängligt. Avgörandet i NJA 2010 s. 496 är i mitt 

tycke en tillbakagång till ett mer stelbent och omodernt skuldsaneringsinstitut. Det huvudsakliga syftet 

är och ska förbli det gäldenärsrehabiliterande och ett alltför långtgående krav på det kvalificerade 

insolvens rekvisitet riskerar att slå tillbaka mot gäldenärerna. Enligt förarbetena till 

skuldsaneringslagen är det gäldenären som i sin ansökan har att visa att det kvalificerade 

insolvensrekvisitet i 4 § 1 st. SkSanL är uppfyllt.
112

 Om det kan krävas av en gäldenär att göra 

kvalificerade antaganden om sina ekonomiska och personliga förhållanden 15 år framåt i tiden är det 

enligt min mening att dra det hela för långt. Visserligen går det att utläsa i lagkommentaren till 

skuldsaneringslagen att kravet på gäldenären begränsar sig till att denne ska tillhandahålla de uppgifter 

som KFM behöver för att göra en bedömning om det ”kan antas” att gäldenärens betalningsoförmåga 

består under överskådlig tid.
113

 Enligt Hellner & Mellqvist är uttrycket ”kan antas” att betrakta som en 

bevislättnad för gäldenären då det vore omöjligt för denna att ”visa” att insolvensen kommer vara 

bestående långt in i framtiden. Det är dessvärre en svaghet i förarbetena att det inte har förtydligats vad 

uttrycket ”kan antas” ska ges för innebörd. Uttrycket konkretiseras förvisso i doktrin men ur ett 

rättskälleperspektiv vore det fördelaktigt om uttrycket hade preciserats på en högre normhierarkisk 

nivå. 

Givetvis får inte kravet på kvalificerad insolvens sättas allt för lågt då även borgenärernas intressen 

måste tas tillvara samtidigt som den allmänna betalningsmoralen måste upprätthållas. Jag ser dock 

ingen risk med att vare sig borgenärsintresset eller den allmänna betalningsmoralen kommer till skada 

om det kvalificerade insolvensrekvisitet bedöms enligt den modell som var förhärskande innan NJA 

2010 s. 496 kom, dvs. i överensstämmelse med motivuttalandena i proposition 1993/94:123 samt SOU 

1990:74. Skuldsaneringsinstitutet kommer fortfarande enbart att vara förbehållen de som är i störst 

behov av det. Skillnaden mellan bedömningen innan NJA 2010 s.496 och efter är inte så pass stor så 

att en återgång till den tidigare bedömningsmodellen riskerar att omintetgöra hela poängen med 

skuldsaneringsinstitutet. Att sänka kravet på kvalificerad insolvens till enbart insolvens som 
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diskuterades i betänkandet ”Vägen tillbaka för överskuldsatta”
114

 är dock inte rätt väg att gå enligt min 

bedömning. Utredningen kom nämligen själv slutligen fram till slutsatsen att ett sådant ingrepp skulle 

te sig alltför dramatiskt. Effekterna av ett sådant ingrepp var och är fortfarande för oförutsägbara för 

att ingreppet ska kunna göras i skuldsaneringslagen. Ett förslag på problematiken med rekvisitet 

kvalificerad insolvens, som föreslogs i betänkandet ”Ut ur skuldfällan”
115

 och som jag personligen 

anser vore en tillfredsställande lösning, var att föra in begreppet som ett eget rekvisit i lagtexten och 

däri ge det en legaldefinition på samma sätt som insolvensrekvisitet definieras i KonkL 1 kap. 2 §.
116

 

Begreppet kvalificerad insolvens är i nuläget för oprecist och vagt formulerat i lagtexten, vilket den 

varierande rättstillämpningen visar. En lagstadgad och förtydligad definition av kvalificerad insolvens 

skulle leda till en mer harmonisk rättstillämpning med, säkrare prognosbedömningar och därmed även 

med en förhöjd rättssäkerhet genom att insolvensbedömningarna blir mer förutsägbara för såväl 

gäldenären som borgenären. En allmän uppfattning är ju att förutsägbarhet är en viktig aspekt av 

rättssäkerheten.
117

   

 

Ska några omständigheter särskilt beaktas vid den allmänna skälighetsbedömning som ska göras? 

  

Det kvalificerade insolvensrekvisitet och skälighetsrekvisitet utgör kumulativa rekvisit, d.v.s. uppfyller 

inte gäldenären båda rekvisiten kommer denne inte att beviljas skuldsanering. Att en 

skälighetsbedömning ska göras förefaller helt logiskt. Det vore osmakligt om gäldenärer, som förvisso 

uppfyller det kvalificerade insolvensrekvisitet men agerar på ett illojalt vis mot KFM eller sina 

borgenärer eller genom något annat beteende väcker anstöt, beviljas skuldsanering. 

Skälighetsrekvisitet har sedan tillkomsten av en svensk skuldsaneringslagstiftning varit positivt 

formulerat i svensk rätt. Med positiv formulering menas att rekvisitet – och f.ö. hela 

skuldsaneringslagen - bygger på en presumtion om att skulder normalt ska betalas och att 

skuldsanering beviljas bara om vissa särskilda villkor är uppfyllda. Jag tycker i likhet med lagstiftaren 

att skälighetsrekvisitet ska vara positivt formulerat. Det ska verkligen cementeras att 

skuldsaneringsinstitutet enbart är till för de som har absolut mest behov av det. Ingen ska vaggas in i 

en föreställning om att det finns en möjlighet att missbruka skuldsaneringsinstitutet. 

De omständigheter som särskilt ska beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen enligt förarbeten 

och praxis är: Omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären gjort för att 

fullgöra sina förpliktelser och gäldenärens medverkan under handläggningen. Dessa tre särskilda 

omständigheterna var även gällande vid tillämpning av den ÄSkSanL. I den nuvarande lagstiftningen 

har två stycken omständigheter, som enligt den ÄSkSanL hade karaktären av särskilda omständigheter, 
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fått status som ”andra” omständigheter (alltså inte omständigheter som särskilt ska beaktas i 

skälighetsbedömningen). Dessa två omständigheter är: Skuldernas ålder, och det s.k. egenförsöket. 

Moderniseringen av skälighetsbedömningen, genom vilken skuldernas ålder och egenförsöket alltså 

fick sekundär betydelse, var av synnerligen stor vikt. Egenförsöket vållade många gäldenärer stora 

bekymmer vid deras skuldsaneringsansökningar. Det är inte någon överdrift att påstå att flera 

potentiella skuldsaneringskandidater avstod från att ansöka om skuldsanering. Den stora ökningen av 

skuldsaneringsansökningar som tillkom efter avskaffandet av egenförsöket ger en fingervisning om det 

mörkertal som existerade innan.
118

 Åldern på skulderna ska inte ges samma betydelse längre vid 

skälighetsbedömningen. I dagens samhälle där krediter och lån kan ges och tas inom loppet av några 

minuter, bl.a. genom s.k. SMS-lån, skulle det innebära ett föråldrat synsätt på skulder om åldern på 

dem skulle inverka allt för negativt på en skuldsaneringsansökan. Det ska dock nämnas att enbart det 

faktum att skuldernas ålder inte ska ges samma betydelse som enligt den ÄSkSanL inte innebär att 

lagstiftaren eller jag själv förespråkar en lättvindig syn på krediter. Tvärtom är jag- liksom många 

samhällsorgan idag - en förespråkare av ett mer kontrollerat kreditgivande men det innebär alltså inte 

att jag för den delen tycker att åldern på skulderna ska ha alltför stor inverkan på en gäldenärs 

skuldsaneringsansökan. I förarbetena till den första skuldsaneringslagen påtalades det preventiva syfte 

som lagen ämnades ha på borgenärskollektivet. Blotta vetskapen om skuldsaneringsinstitutet skulle 

medföra att borgenärerna kontinuerligt skulle behöva se över rutinerna vid kreditprövningen.
119

 

Dessvärre har så inte skett då utlåningen till svenskarna fortsatt öka och det finns inget som tyder på att 

privatpersoners möjligheter att relativt lättvindigt få krediter har påverkats av skuldsaneringslagens 

tillkomst.
120

 Att skuldernas ålder ska beaktas som en ”annan omständighet” i den totalbedömning av 

gäldenärens förhållanden som ska göras är enligt min mening en rimlig kompromiss mellan gäldenärs- 

och borgenärsintresset.  

I vilka andra nordiska länders rättssystem förekommer skuldsanering som rättsligt institut och vilka 

huvudsakliga skillnader/likheter finns jämfört med den svenska lagstiftningen? 

En gemensam faktor för de nordiska skuldsaneringslagstiftningarna är att alla ställer upp ett krav på 

kvalificerad insolvens. Visserligen har den finländska lagstiftaren valt att använda sig av begreppet 

”vanlig” insolvens i lagtexten men den egentliga skillnaden gentemot de övriga nordiska 

lagstiftningarna är marginell. Insolvensbedömningarna i de nordiska länderna är överlag samstämmiga. 

Det finns givetvis små skillnader lagstiftningarna emellan men dessa är i princip endast av språklig 

karaktär, d.v.s. begreppet kvalificerad insolvens har definierats på olika vis men den formella 

innebörden är densamma. Gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden ska underkastas en 

prognosbedömning i alla nordiska skuldsaneringslagarna, vilket inte är konstigt då den danska 
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lagstiftningen, som tidigare nämnts under avsnitt 8, agerat förebild för övriga nordiska 

skuldsaneringslagar och då vikten av en prognosbedömning särskilt poängterades i de danska 

motivuttalandena.
121

  

Den finländska skuldsaneringslagstiftningen är den minst ”gäldenärsvänliga” av de nordiska lagarna. 

Lagstiftningen ställer, precis som övriga nordiska lagstiftningar, upp allmänna förutsättningar för att en 

gäldenär ska kunna beviljas skuldsanering. Det som skiljer den finländska skuldsaneringslagen från 

övriga nordiska är den hinderkatalog som finns uppräknad i 3 kap. 10 § Lag om skuldsanering för 

privatpersoner. Hinderkatalogens existens är enligt min mening omotiverad. Den funktion som den 

påstås fylla anser jag går att uppfylla bättre med den lagstiftningsteknik som den svenska lagstiftaren 

valt. Den svenska skuldsaneringslagen har ju förutom ett kvalificerat insolvensrekvisit även ett allmänt 

skälighetsrekvisit. Det är den allmänna skälighetsbedömningen som utgör motsvarigheten till den 

finländska hinderkatalogen. Förvisso finns det även ett skälighetsrekvisit i den finländska 

lagstiftningen men formuleringarna skiljer sig åt. Genom sin mer generella utformning, beaktar det 

svenska skälighetsrekvisitet betydligt fler omständigheter än den finländska. Därtill har ju den svenska 

skälighetsbedömningen tre stycken omständigheter som särskilt ska beaktas. Genom att på detta sätt 

lagstadga om en mer flexibel och djuplodande skälighetsbedömning, undviker den svenska lagstiftaren 

att använda sig av en mer stel s.k. hinderkatalog. Uttrycket hinder associeras dessutom i vardagligt tal 

som något negativt och personligen så finner jag det svårt att harmonisera beteckningen hinderkatalog 

med rehabiliterande funktion som är skuldsaneringslagarnas huvudsakliga syfte.  

Hur resonerar KFM kring rekvisiten om kvalificerad insolvens och skälighetsrekvisitet när det 

gäller unga gäldenärer i åldrarna 18-29 år? 

Som jag nämnde under avsnitt 6.1 så är det kvalificerade insolvensrekvisitet och skälighetsrekvisitet 

kumulativa. KFM behöver inte utreda om gäldenären uppfyller båda rekvisitet så länge det är 

konstaterat att gäldenären misslyckats med att uppfylla något av dem. 

I den granskning jag utförde, av de 20 slumpvässigt utvalda skuldsaneringsbesluten från KFM, kunde 

följande konstateras: 

- I 10 av 10 beslut om beviljande av skuldsanering var såväl det kvalificerade insolvensrekvisitet som 

skälighetsrekvisitet uppfyllt. 

- I 7 av 10 avslagsbeslut stannade KFM vid att konstatera att det kvalificerade insolvensrekvisitet inte 

var uppfyllt. Någon allmän skälighetsbedömning utfördes inte. 

- I 2 av 10 avslagsbeslut ansåg KFM att varken rekvisitet om kvalificerad insolvens eller 

skälighetsrekvisitet var uppfyllt. 
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- I 1 av 10 avslagsbeslut konstaterade KFM att skälighetsrekvisitet inte var uppfyllt. Någon utredning 

kring det kvalificerade insolvensrekvisitet utfördes inte. 

Min granskning visar alltså att den vanligaste grunden till ett avslag var att det kvalificerade 

insolvensrekvisitet inte var uppfyllt. Det kvalificerade insolvensrekvisitet prövas, som tidigare nämnts, 

utifrån en bedömning av dels nettoskuldbördan och dels den tidsrymd under vilken gäldenärens 

betalningsoförmåga kan antas bestå. Enligt lagtexten ska insolvens bestå under överskådlig tid. Efter 

avgörandet i NJA 2010 s. 496 förändrade KFM sina riktmärken vid den ekonomiska prognos som 

utförs vid prövningen av varje skuldsaneringsansökan. Från att ha arbetat efter riktmärket om att 

insolvensen skulle bestå i 5-10 år framåt i tiden ändrade KFM riktmärket till 15 år för att bättre 

harmonisera med slutsatsen i NJA 2010 s. 496. Efter avgörandet i NJA 2013 s. 128 har KFM två 

stycken prejudicerande avgöranden att ta hänsyn till vilket givetvis orsakar bekymmer vid 

myndighetens avgöranden. De som jag dock kunnat uttyda i min granskning är att KFM är väldigt 

stränga i sin prognos över gäldenärens nuvarande och framtida inkomstmöjligheter. En ung persons 

inkomstmöjligheter är av många skäl mycket svåra att göra kvalificerade antaganden om, denne kan 

t.ex. vara arbetslös p.g.a. rådande konjunktur eller av andra orsaker som är omöjliga att förutspå.
122

 

Om KFM inte kan utföra en någorlunda säker prognos över gäldenärens framtida inkomstmöjligheter 

ska inte rekvisitet om kvalificerad insolvens anses uppfyllt, vilket alltså missgynnar unga 

gäldenärer.
123

 

I de KFM beslut, som jag granskat, där sökanden beviljades skuldsanering hade 8 av 10 aldrig arbetat 

till följd av en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen hos dessa gäldenärer var framförallt 

psykisk. Gäldenärernas psykiska funktionsnedsättning har inneburit att de varken avslutat en 

gymnasieutbildning eller har någon arbetslivserfarenhet. KFM prognostiserade i de fallen att 

gäldenärerna, till följd av deras funktionsnedsättningar, med stor sannolikhet inte skulle kunna få ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden och att deras möjligheter till väsentligen förbättrade 

inkomstmöjligheter var väldigt små. Det bevisar att KFM baserar insolvensens varaktighet efter 

gäldenärens individuella förutsättningar. 

Av de 10 avslagsbesluten jag granskade var, som framgår ovan, den vanligaste avslagsgrunden att 

gäldenärerna inte ansågs vara kvalificerat insolventa. Bedömningen grundade sig, som jag nyligen 

varit inne på, framförallt på att KFM inte på ett säkert vis kunde göra en prognos på gäldenärernas 

framtida inkomstmöjligheter. I ett beslut ansåg KFM att skälighetsrekvisitet inte var uppfyllt och gick 

inte vidare med någon insolvensprövning. Anledningen till att KFM i detta fall inte ansåg att det vore 

skäligt att bevilja en skuldsanering var att majoriteten av gäldenärens skuldbörda bestod av 
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skadeståndsfordringar till följd av tidigare brottslighet. De brottsliga gärningarna var inte heller så 

långt bak i tiden att KFM fann det lämpligt att bortse från dem i skälighetsbedömningen. 

Unga personer, i åldrarna 18-29 år, i dagens samhälle är en extra utsatt grupp i skuldsammanhang. 

Denna grupp av individer kläms mellan å enda sidan konsumtionstrycket och möjligheten att ta snabba 

oförmånliga lån, t.ex. SMS-lån, och å andra sidan svårigheterna att, som redovisats, få skuldsanering 

trots en svår skuldsituation som uppstått på grund av förstnämnda faktorer. Konsekvenserna av en 

ökad överskuldsättning hos unga personer tillsammans med svårigheten för dem att beviljas 

skuldsanering är att denna grupp av individer riskerar att hamna helt utanför samhället. Unga individer 

som är svårt skuldsatta löper en större risk att förpassas till en tillvaro i isolering utan nämnvärda 

möjligheter till ekonomisk rehabilitering i dagens samhälle. Förutom att unga gäldenärer missgynnas 

av detta förhållande är det ingen överdrift att påstå att även samhället i stort förlorar på det. 

Lagstiftaren har tydligt velat motverka denna utveckling i flera sammanhang, bl.a. genom att införa 

strängare regler för snabba oförmånliga lån.
124
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