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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En skuldsanering ger svårt skuldsatta en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. 

I skuldsaneringslagen (2006:548) regleras under vilka premisser Kronofogdemyndigheten 

kan bevilja skuldsanering för en fysisk person. Skuldsaneringsinstitutets främsta syfte är att 

personer i överskuldsättning ska få ekonomisk rehabilitering för att sedan kunna komma 

tillbaka till ett värdigt och ekonomiskt aktivt liv.1 

Med tanke på att unga potentiellt har många arbetsföra år framför sig kan unga som lever i 

överskuldsättning i allmänhet sägas ha ett större behov av ekonomisk rehabilitering än över-

skuldsatta äldre. Därmed kan unga överskuldsatta också sägas ha ett särskilt stort behov av 

skuldsanering. Paradoxalt nog framstår dock kriterierna för att få skuldsanering – åtminstone 

vid en första anblick – som särskilt svåra att uppfylla för en person som är ung. 

För att beviljas skuldsanering måste två kriterier vara uppfyllda. Dels måste personen i 

fråga vara kvalificerat insolvent, dels måste det i det enskilda fallet anses skäligt att en skuld-

sanering beviljas (4 § skuldsaneringslagen). Kravet om kvalificerad insolvens är svårt att 

uppfylla för en person med osäkra inkomster eftersom skuldsanering, enligt förarbetena, 

inte ska beviljas ”om det inte är möjligt, eller i vart fall förenat med större svårigheter, att 

göra en någorlunda säker prognos”2  över gäldenärens framtida inkomstsmöjligheter.  

Unga personer har, oftare än andra, osäkra inkomster i form av vikariat eller timanställ-

ningar.3 Man skulle därmed kunna anta att rekvisitet om kvalificerad insolvens i regel blir 

svårare att uppfylla för en person som är ung. Vidare bedöms unga ha fler arbetsföra år 

framför sig, samt större möjligheter att påverka sin inkomst än till exempel en pensionär, 

vilket ytterligare kan tänkas bidra till svårigheter att bli beviljad skuldsanering. Låg ålder 

skulle därmed kunna uppfattas som en tänkbar bromskloss i skuldsaneringssammanhang. 

Under 2011 beviljade Kronofogdemyndigheten skuldsanering för totalt 5327 personer.4 

Av dessa var 29 personer födda 1982 eller senare, och var alltså 29 år eller yngre. Därmed 

var näst intill alla som beviljades skuldsanering 30 år eller äldre. 

I denna uppsats granskas de skuldsaneringsbeslut som Kronofogdemyndigheten fattade 

under 2011 – såväl beviljanden som avslag – där gäldenären var mellan 18 och 29 år. 

                                                             
 

1
 Prop 1993/94:123 s 73. 

2
 Prop 1993/94:123 s 92. 

3
 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningar. 

4
 Kronofogdemyndigheten, www.kronofogden.se/20115.html 
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Granskningen kommer att utmynna i vad som ”krävs” för att en ung vuxen ska beviljas 

skuldsanering. Resultatet kommer att diskuteras i ljuset av skuldsaneringslagens 

rehabiliterande syfte. Vad kan utläsas om de unga gäldenärer som beviljas skuldsanering? 

Vad kan sägas om ungas möjligheter att uppfylla rekvisiten om skuldsanering? 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka unga gäldenärer som 

i praktiken beviljas skuldsanering, samt om det utfallet kan sägas vara rimligt mot bakgrund 

av skuldsaneringslagens rehabiliterande syfte. Uppsatsens syfte ger upphov till frågor som 

kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

- Vad kan utläsas om de sökande, som var födda 1982 eller senare, som blev beviljade 

skuldsanering 2011? 

- Vad kan utläsas om de sökande, som var födda 1982 eller senare, som under 2011 fick 

ett beslut om avslag på sin skuldsaneringsansökan? 

- Hur resonerar Kronofogdemyndigheten kring rekvisitet om kvalificerad insolvens och 

skälighetsrekvisitet när det gäller unga gäldenärer? 

- Kan man utifrån de skuldsaneringsbeslut som Kronofogdemyndigheten fattade under 

2011, där de sökande var födda 1982 eller senare, konstatera att lagstiftningens 

utformning resulterar i att det är särskilt svårt för en ung person att uppfylla kriterierna 

för skuldsanering? 

- Om svaret blir jakande på ovanstående fråga, blir nästa fråga om det är rimligt att 

lagstiftningens utformning resulterar i att unga vuxna, som kan sägas vara de med 

störst behov av ekonomisk rehabilitering, får särskilt svårt att uppfylla kriterierna för 

skuldsanering? 

 

1.3 Metod, material och avgränsningar 

1.3.1 Allmänt om metoden 

Svaren på de frågeställningar som uppsatsen rymmer har sökts i lag, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Notera att en stor och viktig del av uppsatsen bygger på resultat från en egen 

granskning av de skuldsaneringsbeslut som Kronofogdemyndigheten fattade under 2011. 

En mer detaljerad beskrivning av den granskningen följer nedan. 

  



9 

 
 

1.3.2 Egen granskning av skuldsaneringsbeslut 

Kronofogdemyndigheten är den instans som handlägger och fattar beslut i ärenden om 

skuldsanering. Det är således Kronofogdemyndigheten som tillämpar den skuldsaneringslag 

som reglerar huruvida en gäldenär kan beviljas skuldsanering eller inte. 

En betydande del av uppsatsen bygger, som sagt, på en egen granskning av de skuld-

saneringsärenden där Kronofogdemyndigheten under 2011 fattade beslut om beviljande eller 

avslag för sökanden födda mellan 1982 och 1993 (de sökande var således 18-29 år).5 Under 

2011 fattade Kronofogdemyndigheten 122 sådana beslut. Ett av dessa beslut var sekretess-

belagt varför det inte varit en del i min undersökning. Därmed bygger granskningen på 121 

beslut. 29 av dessa var beslut där skuldsanering beviljades. Resterande 92 var beslut om 

avslag. 

De skuldsaneringsbeslut som varit föremål för denna granskning begärdes ut från 

Kronofogdemyndigheten. Därefter kodades varje beslut i Microsoft Excel utifrån aktuella 

variabler, vilka redogörs för nedan. Materialet presenterades sedan i frekvenstabeller för att 

tydligöra fördelningen i materialet. Därefter har tabellerna tolkats och analyserats. Tabell-

erna finns tillgängliga i den bilaga som är bifogad till uppsatsen. 

Granskningen av dessa skuldsaneringsbeslut har givit uppsatsen en empirisk dimension 

eftersom den berättar något om vilka det är som ansöker om skuldsanering.6 De 29 beslut 

där sökanden blev beviljad skuldsanering är av särskilt intresse eftersom de besluten kan 

berätta något om vad som i praktiken ”krävs” för att man som ung vuxen ska anses 

uppfylla rekvisiten för skuldsanering. Resterande 92 beslut är dock viktiga för att försöka 

utröna vari skillnaderna består för att bli beviljad eller inte bli beviljad skuldsanering. 

Av hänsyn till känsliga uppgifter om enskilda individer lämnas inga hänvisningar till 

specifika diarienummer i denna uppsats. Dock kan mer detaljerade referenser lämnas på 

begäran. 

 

1.3.3 Betydelsen av grundpopulationens storlek 

Vid en första anblick kan denna relativt lilla grundpopulation om 121 beslut tyckas 

bekymmersam. Betänk dock att denna undersökning inte bygger på ett urval av beslut. 

                                                             
 

5
 I min granskning ingår således inte de beslut där Kronofogdemyndigheten antingen avvisade eller avskrev en ansökan om 

skuldsanering. 
6
 Det finns gäldenärer som är så skuldsatta så att de uppfyller lagens krav på kvalificerad insolvens men som ändå inte ansöker  om 

skuldsanering. Det framgår inte minst av prop 2010/11:31 som bland annat hade till uppdrag att utreda just varför pr ivatpersoner 
som är så skuldsatta att de inom överskådlig framtid inte kan betala sina skulder inte söker skuldsanering. Se särskilt s 17 f. 
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Den bygger på samtliga beslut – så när som på ett beslut som var belagt med sekretess – 

som fattades under 2011 där sökanden var född 1982 eller senare. 

Resultatet från denna undersökning berättar dels vad man kan utläsa om denna grupp 

gäldenärer, dels hur Kronofogdemyndigheten resonerar i sina bedömningar kring de här 

gäldenärerna. Granskningen baseras på beslut som fattades under ett år, nämligen under 

2011. Därmed är resultatet en spegling av hur det såg ut just det året. Med vissa reserva-

tioner kan dock resultatet ge en fingervisning om hur det mer generellt ser ut för den här 

urvalsgruppen. 

 

1.3.4 Val av åldersspann 

Som framgår ovan undersöktes de skuldsaneringsbeslut där sökanden var född mellan 1982 

och 1993. Sökanden var således mellan 18 och 29 år. Det här är ett av de åldersspann som 

Kronofogdemyndigheten använder sig av när olika åldersgrupper ska analyseras. 

Anledningen till att detta ålderspann valdes har sin grund i en rekommendation från 

Kronofogdemyndigheten. 

När det talas om unga vuxna eller unga i denna framställning är det, såvida inget annat 

uttrycks, personer mellan 18 och 29 år som avses. Det bör dock nämnas att den yngsta 

personen som fick ett beslut om avslag under 2011 var född 1991. De yngsta som blev 

beviljade skuldsanering var födda 1987 och de var tre till antalet. 

 

1.3.5 Variabler som undersöktes i skuldsaneringsbesluten 

Samtliga variabler som undersöktes i skuldsaneringsbesluten finns tillgängliga som frekvens-

tabeller i uppsatsens bilaga. Dock kommer endast ett urval av dessa variabler att presenteras 

och analyseras i uppsatsen. För att underlätta läsningen kommer hänvisningar till aktuella 

tabeller att göras i den löpande texten. 

I tabellerna kan man se hur varje variabel fördelar sig på beviljande respektive avslag. 

Nedan följer de variabler som undersöktes i samtliga beslut, i samma ordning som de 

presenteras i bilagan. Observara att de variabler som kommer att analyseras mer ingående i 

uppsatsens löpande text har kursiverats i uppräkningen nedan. 
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Variabler som undersöktes i såväl beviljandebeslut som avslagsbeslut: 

- Vilket beslut fattades (beviljande/avslag)?  

- Huruvida skuldsaneringsbeslutet fattades före eller efter lagändringarna som trädde i 

kraft den 1 juli 2011 

- Vilket av de fem distrikten som fattade beslutet 

- Gäldenärens kön 

- Gäldenärens ålder 

- Huruvida gäldenären var ensamstående 

- Huruvida gäldenären hade försörjningsbörda för barn och i så fall för hur många 

- Antal år sedan skuldsättningen i huvudsak började 

- Antal år sedan skuldsättningen i huvudsak slutade 

- Gäldenärens skuldbörda exklusive förfallna studiemedelsskulder (dvs den skuld som 

skulle omfattas av en eventuell skuldsanering) 

- Huruvida gäldenären var skuldsatt före 18 års ålder 

- Huruvida någon del av gäldenärens skuldbörda kunde hänföras till handlande som kan tillskrivas 

gäldenärens förmyndare 

- Huruvida skulderna var brottsrelaterade skadeståndsfordringar 

- Huruvida skulderna kunde hänföras till tidigare bedriven näringsverksamhet 

- Gäldenärens grundinkomst (förvärvsarbete, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning, 

försörjningsstöd, studiemedel, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning eller saknar inkomst ) 

- Huruvida gäldenären hade haft sin grundinkomst i mer än två år  

- Huruvida gäldenären hade haft svårigheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden 

- Huruvida det i beslutet uttrycktes svårigheter att göra en prognos över gäldenärens framtida 

ekonomiska situation 

- Huruvida gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering särskilt uttrycktes i beslutet 

- Huruvida rekvisitet om kvalificerad insolvens och/eller skälighetsrekvisitet var uppfyllt 

- Huvudanledningen till eventuell oskälighet 

- Huruvida gäldenären hade en god man eller en förvaltare vid ansökningstillfället 

- Huruvida gäldenären hade någon form av ”problematik” (till exempel psykisk ohälsa) 
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I de beslut där gäldenären beviljades skuldsanering undersöktes också: 

- Gäldenärens betalningsutrymme uttryckt i procent i förhållande till den totala 

skuldbördan  

- Gäldenärens betalningsutrymme i kronor per månad 

- Det sammanlagda belopp i kronor som gäldenären skulle betala till sina borgenärer 

under skuldsaneringsperioden 

 

1.4 Disposition 

I uppsatsens andra avsnitt presenteras huvuddragen i 2009 års lagändringar, vilka gjorde det 

svårare för föräldrar att skuldsätta sina barn. Avsnittet ger även en översiktlig bild av 

omfattningen av barns och ungdomars skulder. Dessutom presenteras antalet skuldsatta 

före 18 års ålder mot bakgrund av 2011 års skuldsaneringsbeslut. Därefter, i tredje avsnittet, 

följer en kort bakgrund till skuldsaneringslagens tillkomst samt en presentation av lagens i 

viss mån motstående syften. Det fjärde avsnittet behandlar kortfattat överskuldsättningens 

konsekvenser. 

I det femte avsnittet ges en beskrivning av skuldsaneringsinstitutet, samt en djupgående 

analys av skuldsaneringslagens två huvudrekvisit. Det sjätte avsnittet fokuserar på vad man 

kan utläsa om de 29 gäldenärer som beviljades skuldsanering under 2011. I båda dessa 

avsnitt presenteras resultat från granskningen av 2011 års skuldsaneringsbeslut löpande. 

Resultaten analyseras i anslutning till att de presenteras. Från och med det femte avsnittet 

är läsaren behjälpt av att följa med i de tabeller som återfinns i bilagan, vilka det hänvisas 

till i den löpande texten. 

Det sjunde och avslutande avsnittet är en sammanfattning av de resultat som 

presenterats tidigare i uppsatsen. Där kommer också de frågor som ställdes inledningsvis 

att besvaras. 
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2 Skuldsättning av barn och ungdomar 

2.1 Ökad uppmärksamhet men begränsad forskning 

Med tanke på att denna uppsats berör unga vuxnas skuldsättning och deras möjligheter till 

skuldsanering är det enligt min mening av betydelse att få en inblick i hur skuldsättningen 

av barn och ungdomar ser ut. Med ungdom avses i detta avsnitt en person som är mellan 

18 och 25 år. Anledningen till att omfattningen av unga vuxnas (18-29 år) skulder inte 

presenteras beror på att Kronofogdemyndighetens statistik på detta område inte har denna 

uppdelning. Den statistik som finns att tillgå är av Kronofogdemyndigheten uppdelad på 

barn (0-17 år) och ungdomar (18-25 år).  

Under de senaste 10-15 åren har skuldsättning av barn och ungdomar och dess efter-

följande konsekvenser fått ökad uppmärksamhet från flera håll. Problematiken kring barns 

skuldsättning har bland annat resulterat i flertalet rapporter och skrivelser från bland andra 

Riksskatteverket, Datainspektionen, Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten.7 

Forskning om överskuldsättning och dess konsekvenser för individ och samhälle är dock 

begränsad, inte minst när det gäller ungas förhållanden.8 

Omfattningen av barn och ungdomars skulder presenteras efter en kort redogörelse av 

2009 års ändringar i föräldrabalken (1949:381). 

 

2.2 2009 års lagändringar rörande barns skuldsättning 

2.2.1 Innebörden av ändringarna 

Sedan 1995 råder en princip om den fria föräldraförvaltningen vilken innebär att för-

myndarna äger rätt att företräda barnet vid olika former av rättshandlingar som rör barnets 

egendom.9  Principen gäller fortfarande, men den 1 januari 2009 genomfördes ändringar i 

föräldrabalken med syfte att minska risken för missbruk av barns tillgångar och stärka det 

allmännas tillsyn. 10 Lagändringarna innebar bland annat att en förmyndare utan att inhämta 

överförmyndarens11 samtycke endast kan genomföra kontanttransaktioner för barnets 

                                                             
 

7
 Riksskatteverkets skrivelse 2003-08-15, dnr 7445-03/100, Datainspektionens rapport 2008:2, Barnombudsmannens och 

Kronofogdemyndighetens skrivelse till socialministern om landstingen och regionernas skuldsättning av barn 2009-03-04, 
dnr 9.2:0189. 
8
 Kronofogdemyndighetens rapport 2008:3 s 62. 

9
 Prop 1993/94:251 s 100. 

10
 Prop 2007/08:150 s 1. 

11
 Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 

Bestämmelser om överförmyndarens verksamhet finns främst i föräldrabalken. 
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räkning (13 kap 12 § föräldrabalken). Som huvudregel är det därmed inte är möjligt för en 

förmyndare att konsumera på kredit i barnets namn.12 Barn har därigenom fått ett starkare 

skydd mot skuldsättning än tidigare.13 

 

2.2.2 Lagändringarnas betydelse i relation till denna granskning 

Som tidigare nämnts omfattar min utredning de skuldsaneringsbeslut som Kronofogde-

myndigheten fattade under 2011 där sökanden var född mellan 1982 och 1993, det vill säga 

beslut där sökanden var mellan 18 och 29 år. Eftersom den yngsta sökanden i praktiken var 

född 1991, uppnådde alla sökanden vars beslut har granskats 18 års ålder under 2009. 

Det innebär att de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2009 inte har haft någon 

egentlig inverkan på de faktiska gäldenärer vars beslut granskades. Det är alltså teoretiskt 

möjligt att var och en av dessa gäldenärer blev skuldsatta redan före 18 års ålder av sina 

förmyndare. Det var också en variabel som undersöktes i besluten. Resultatet med 

avseende på den variabeln presenteras längre fram i det här avsnittet. 

 

2.3 Omfattningen av barns skulder 

Nedan följer en tabell som åskådliggör omfattningen av barns (0-17 år) skulder såsom det 

såg ut 2010 och 2011. Notera att tabellen bygger på de skulder som har registrerats hos 

Kronofogdemyndigheten. Det är fordringsägaren som avgör om skulden ska anhängiggöras 

hos Kronofogdemyndigheten. Det finns därför ett mörkertal när det gäller skulder i 

enskilda mål till privata fordringsägare.14 

Det finns ytterligare en aspekt som är värd att uppmärksammas när det gäller just barns 

förekomst i Kronofogdemyndigheten register. Eftersom ett betalningsföreläggande enligt god 

inkassosed inte ska riktas mot underåriga väntar fordringsägarna i regel med att anhängig-

göra ärenden hos Kronofogdemyndigheten till dess att barnet fyllt 18 år. En följd av det 

blir att den sammanlagda konsumtionsskulden för personer under 18 år – även av denna 

anledning – bör vara högre än vad Kronofogdemyndighetens siffror ger sken av.15  

 

                                                             
 

12
 Prop 2007/08:150 s 30. 

13
 Prop 2007/08:150 s 30. 

14
 SOU 2004:112 s 187. 

15
 SOU 2004:112 s 187. 
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Registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten där gäldenären är 0-17 år16 

 

Tabellen visar att antalet barn som förekommer i Kronofogdemyndighetens register 

minskade från 2010 till 2011. Även i förhållande till övrig befolkning i motsvarande 

ålderspann minskade andelen barn i Kronofogdemyndighetens register. Likaså minskade 

totalskulden och genomsnittskulden per gäldenär. Denna nedåtgående trend torde vara en naturlig 

följd av 2009 års lagändringar i föräldrabalken. 

 

2.4 Omfattningen av ungdomars skulder 

Nedan följer en tabell som visar omfattningen av ungdomars skulder. Observera att även 

dessa siffror bygger på vad som registrerats i Kronofogdemyndighetens register.  

 
Registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten där gäldenären är 18-25 år17 

 

Tabellen visar att antalet gäldenärer med skulder hos Kronofogdemyndigheten sjönk något 

från 2010 till 2011. Även i förhållande till övrig befolkning i motsvarande åldersspann sjönk 

andelen ungdomar i Kronofogdemyndighetens register (från 4,1 till 3,9 procent). Däremot 

ökade såväl totalskulden som genomsnittskulden per gäldenär för denna grupp. 

 

  

                                                             
 

16
 Tabellen är en egen sammanställning av uppgifter från Kronofogdemyndigheten och befolkningsstatistisk från Statistiska 

centralbyrån. Kronofogdemyndigheten, www.kronofogden.se/20106.html www.kronofogden.se/20116.html 
17

 Tabellen är en egen sammanställning av uppgifter från Kronofogdemyndigheten och befolkningsstatistisk från Statistiska 
centralbyrån. www.kronofogden.se/20106.html www.kronofogden.se/20116.html  

 Antal 
gäldenärer 

Totalskuld Genomsnittskuld 
per gäldenär 

Befolkning i 
motsvarande 
ålderspann 

Andel av befolkningen i 
ålderspannet 0-17 år 
som fanns registrerade 
Kronofogdemyndighetens 
register (i %) 

2011-12-31 1 461 18 463 032 12 637 1 919 206 0,076 

2010-12-31 1 790 23 516 883 13 137 1 919 094 0,093 
 

 Antal 

gäldenärer 

Totalskuld Genomsnittskuld 

per gäldenär 

Befolkning i 

motsvarande 

ålderspann 

Andel av befolkningen i 
ålderspannet 0-17 år 
som fanns registrerade 

Kronofogdemyndighetens 

register (i %) 

2011-12-31 40 550 1 145 741 271 28 255 1 031 059 3,9 

2010-12-31 41 316 1 131 983 524 27 398 1 016 060 4,1 

 

http://www.kronofogden.se/20106.html
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2.5 Skuldsatta före 18 års ålder? 

2.5.1 Antalet skuldsatta mot bakgrund av Kronofogdemyndighetens beslut 

Problem kring barns skuldsättning har florerat i den allmänna debatten det senaste 

decenniet. Främst har debatten handlat om att det varit möjligt för föräldrar att låta 

skuldsätta sina barn. Mot den bakgrunden var min bild att en betydande del av de unga 

vuxna som söker skuldsanering hade haft problem med skuldsättning redan före 18 års 

ålder. Min granskning visar dock snarast på motsatsen. 

Åtta av 121 gäldenärer hade skulder som uppkommit före 18 års ålder, men endast två 

av dessa hade skulder som uppkommit till följd av sin förmyndares handlande (se tabell 11 

och 12). Resterande sex gäldenärer hade skuldsatt sig på egen hand. Tre av dessa sex hade 

dömts för brott i ungdomsåren och därmed var ådragen skadeståndsskyldighet anledningen 

till den tidiga skuldsättningen. Resterande tre gäldenärer hade konsumtionsskulder. 

För fem av de åtta gäldenärerna hade endast en begränsad del av den totala skuldbördan 

uppkommit före 18 års ålder (se tabell 11). För två gäldenärer hade huvuddelen eller hela 

skuldbördan uppkommit innan de fyllt 18 år. Båda dessa gäldenärer hade en skuldbörda som 

bestod av skadestånd på grund av brott. För en av de åtta gäldenärerna framgick det 

emellertid inte av beslutet hur stor del av skuldbördan som uppkommit före 18 års ålder. 

Enligt 2011 års beslut har alltså de unga vuxna som söker skuldsanering i allmänhet fått 

problem med skuldsättning först efter 18 års ålder. I vart fall framgår det inte av besluten att 

skulderna uppkommit tidigare. 

Eftersom en skuldsättning till följd av en förmyndares handlande rimligen är till 

gäldenärens ”fördel” i skuldsaneringssammanhang borde åtminstone en sådan 

omständighet – om den framgick av gäldenärens ansökningshandlingar – nämnts i 

Kronofogdemyndighetens beslut.18 Mot den bakgrunden kan man anta att det sannolikt 

inte var fler än två gäldenärer som sökte skuldsanering 2011 som hade skulder på grund av 

en förmyndares handlande. 

 

2.5.2 Möjliga orsaker till resultatet 

Få av de gäldenärer som söker skuldsanering och är mellan 18 och 29 år verkar alltså ha 

varit skuldsatta före 18 års ålder. Orsakerna till det kan vara flera. En anledning kan vara att 

                                                             
 

18
 Den omständigheten att en gäldenär blivit skuldsatt till följd av en förmyndares handlande bör kunna tillmätas betydelse vid den 

skälighetsbedömning som föregår ett beslut om skuldsanering (4 § 1 st p 2 skuldsaneringslagen), därav borde en sådan 
omständighet (om den varit känd) ha skrivit ner i Kronofogdemyndighetens beslut.  
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de som var skuldsatta före 18 års ålder redan har kommit tillrätta med sin skuldsättning 

genom att de till exempel har betalat av skulderna eller fått skulderna avskrivna genom 

uppgörelser i godo. En annan anledning kan vara att de som var skuldsatta före 18 års ålder 

fortfarande är skuldsatta, men inte i sådan utsträckning att det vore troligt att skuldsanering 

skulle beviljas. Ytterligare orsaker kan vara att den här gruppen inte har haft kraft att 

ansöka, eller ens varit medveten om, att det finns en möjlighet till skuldsanering. 

Oavsett orsak kan alltså konstateras att de som hade skulder före 18 års ålder inte i 

någon nämnvärd utsträckning finns bland de unga vuxna som sökte skuldsanering och fick 

ett beslut under 2011. 

 

3 Skuldsaneringslagens syften 

3.1 Bakgrund till lagens tillkomst 

Möjligheten till skuldsanering infördes i svensk lag 1994. Dessförinnan saknades helt en 

sådan möjlighet för fysiska personer. I förarbetena till 1994-års skuldsaneringslag konsta-

terades att hushållen under 1980-talet hade ökat sin upplåning mycket kraftigt. Trots att 

utvecklingen sedan några år tillbaka hade vänt, ansågs hushållssektorns skuldsättning vara 

ett stort problem. Värdenedgången på fastighetsmarknaden samt en ökad arbetslöshet var 

under denna period ytterligare faktorer som ansågs förvärra problemen kring hushållens 

skuldsättning.19 Allt fler hade ådragit sig så stora skulder att de saknade möjlighet att 

någonsin betala dessa.20 Diskussioner kring införandet av en skuldsaneringslag hade under 

förarbetenas författande pågått under flera år.21 Såväl Danmark som Norge och Finland 

hade vid denna tidpunkt infört en rättslig reglering av skuldsanering för fysiska personer.22 

Mot denna bakgrund ansågs det finnas ett behov av att kunna få till stånd en sanering av 

skuldförhållandena i vissa ömmande fall.23 Genom 1994 års skuldsaneringslag (1994:334) 

blev det möjligt. Numera är dock 1994 års lag upphävd och ersatt av 2006 års 

skuldsaneringslag, som trädde i kraft den 1 januari 2007. Därefter har vissa ändringar ägt 

                                                             
 

19
 Prop 1993/94:123 s 35. Se även SOU 1988:55 som behandlar hushållens skuldsättning. 

20
 Hellners & Mellqvist s 18. 

21
 Prop 1993/94:123 s 36. 

22
 Prop 1993/94:123 s 39. 

23
 Prop 1993/94:123 s 37. 
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rum med ikraftträdande den 1 juli 2011.24 Det finns anledning att återkomma till de 

ändringarna senare i framställningen. 

 

3.2 Att ge gäldenären ekonomisk rehabilitering 

Skuldsaneringslagen har flera syften, men i förarbetena framhålls att lagens huvudsakliga 

syfte är att ge svårt skuldsatta ekonomisk rehabilitering. Lagens rehabiliterande syfte står 

dock inte uttryckligen i lagtexten. 25 

Genom en skuldsanering ges överskuldsatta en möjlighet att lösa sina ekonomiska 

problem. Därigenom får de också en chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv.26 

En skuldsanering kan ofta medföra positiva effekter såsom att gäldenären motiveras att 

göra rätt för sig nu och i framtiden.27 Den kan också bidra till att gäldenären rent allmänt 

får ett bättre fotfäste i sin tillvaro.28 I enlighet med förarbetena ska det förhållandet att 

gäldenären har ett stort behov av ekonomisk rehabilitering tillmätas betydelse vid den 

skälighetsbedömning som föregår ett beslut om skuldsanering.29 

 

3.3 Borgenärsgynnande 

Skuldsaneringslagen skapar förutsättningar för att borgenärskollektivet totalt sett kan få 

tillbaka mer av dem som är överskuldsatta än vad som annars vore fallet.30 I 2004 års 

betänkande Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande klargörs att lagens 

borgenärsgynnande avsikt inte var att varje skuldsaneringsbeslut skulle gynna varje enskild 

borgenär vars fordran omfattas av en skuldsanering. 31 Utredningens mening var i stället att 

lagens borgenärsgynnande syfte bör förstås utifrån ett helhetsperspektiv och att samhället i 

stort kan besparas kostnader. I betänkandet konstaterade också att lagen varit borgenärs-

gynnande ur ett helhetsperspektiv.32 

En fördel med ett skuldsaneringssystem är bland annat att borgenärerna slipper de 

kostnader som normalt är förenade med en indrivning. Före tillkomsten av skuldsanerings-

                                                             
 

24
 Prop 2010/11:31, SOU 2008:82. 

25
 Prop 1993/94:123 s 73. Se även SOU 2004:81 s 147 där det konstateras att skuldsaneringslagen väl främjat sitt rehabiliterande 

syfte. 
26

 Prop 1993/94:123 s 73. 
27

 Hellners & Mellqvist s 85. 
28

 Prop 1993/94:123 s 95. 
29

 Prop 1993/94:123 s 96. 
30

 Prop 1993/94:123 s 73. 
31

 SOU 2004:81 s 150. 
32

 SOU 2004:81 s 150. 
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lagen hade borgenärerna ofta onödiga kostnader för fruktlösa indrivningsförsök. Det 

innebar att Kronofogdemyndighetens resurser vid den tiden togs i anspråk utan mot-

svarande nytta för borgenärerna. Möjligheten till skuldsanering minskar dessutom 

incitamenten för en överskuldsatt gäldenär att skaffa sig inkomster som inte deklareras, på 

det sättet undviks skattebortfall och andra negativa samhällsekonomiska konsekvenser.33 

Ovanstående resonemang illustrerar det balanstänkande som skuldsaneringslagen vilar 

på. Å ena sidan ska gäldenären ges en möjlighet till rehabilitering, å andra sidan ska intresset 

av rehabilitering vägas mot borgenärernas berättigade intresse av att få största möjliga 

betalning. Skuldsaneringssystemet ska med andra ord gynna både gäldenären och borge-

närerna.34 Genom att kostnader på olika områden minskar gynnas även samhället i stort.35 

 

3.4 Prevention 

Enligt förarbetena till den första skuldsaneringslagen från 1994 finns också ett preventivt 

syfte som är att borgenärerna, genom blotta vetskapen om skuldsaneringsinstitutet, ska bli 

påminda om att löpande se över sin kreditprövning.36 Detta tycks dock inte ha skett. I det 

tidigare nämnda betänkandet från 2004 konstaterades att det inte finns något som tyder på 

att privatpersoners möjligheter att ta krediter har påverkats av skuldsaneringslagens 

införande, varför lagens preventiva verkan ifrågasattes.37 Oaktat detta var prevention ett 

syfte vid skuldsaneringslagens tillkomst.38 

 

3.5 Ett annat hänsynstagande 

I förarbetena betonas att en möjlighet till skuldsanering inte får skada den allmänna 

betalningsmoralen.39 Det finns dock inget som tyder på att så har skett. Orsakerna till att 

skuldsaneringsinstitutet inte tycks ha påverkat den allmänna betalningsmoralen kan vara 

flera. Enligt min mening kan en anledning vara att det finns en hög betalningsmoral som är 

djupt rotad i Sverige. Andra anledningar, som bland annat uttryckts av Lagrådet, kan handla 

om de stränga villkor som uppställs för en skuldsanering, samt kravet på ett femårigt 

                                                             
 

33
 Hellners & Mellqvist s 18. 

34
 Prop 1993/94:123 s 73. Se även Hellners & Mellqvist s 49. 

35
 Prop 1993/94:123 s 73. 

36
 Prop 1993/94:123 s 73. 

37
 SOU 2004:81 s 143. 

38
 Prop 1993/94:123 s 73. 

39
 Prop 1993/94:123 s 77 och 111. Se även bet 1992/93:LU49 s 11. 
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existensminimum. 40 Dessa anledningar borde tillsammans förhindra att skuldsanerings-

institutet får negativa effekter på betalningsmoralen. 

 

3.6 I viss mån motstående syften 

I förarbetena betonas att lagens rehabiliterande syfte klart måste framgå. Samtidigt tydlig-

görs att detta syfte måste vägas mot det berättigade intresse som de enskilda borgenärerna 

har av att få behålla sin fordringsrätt ograverad. Detta inte minst eftersom borgenärernas 

intresse i förlängningen även är ett samhällsintresse.41 Enligt min mening bör det dock 

betonas att gäldenärens möjlighet till rehabilitering i förlängningen också är ett samhälls-

intresse. Ekonomisk rehabilitering kan innebära att en tidigare överskuldsatt person får 

möjlighet att komma tillbaka till ett ekonomiskt aktivt liv. Utan tvekan ligger även detta i 

samhällets intresse. I viss mån blir det därmed motstående samhällsintressen som ska 

tillgodoses i lagstiftningen om skuldsanering. 

I förarbetena till den första skuldsaneringslagen betonades att det vid skapandet av ett 

skuldsaneringsinstitut var av största vikt att det ”utformas med ett rekvisit som på ett 

balanserat sätt tillgodoser dess i viss mån motstående intressen”.42 Ett balanserat och 

nyanserat förhållningssätt var därmed redan tidigt en viktig del av hur skuldsanerings-

institutet skulle utformas. Såväl rekvisitet om kvalificerad insolvens som skälighetsrekvisitet 

har utformats med det förhållningssättet för handen. Ett liknande förhållningssätt har 

också synts i Kronofogdemyndighetens beslutsbedömningar som granskats i denna 

uppsats. Senare i framställningen kommer det att finns anledning att återkomma till dessa 

nyanserade avvägningar.  

Huruvida lagens rehabiliterande syfte, genom utformningen av rekvisitet om kvalificerad 

insolvens och skälighetsrekvisitet, får stå tillbaka till förmån för borgenärernas intressen 

kommer att diskuteras senare i framställningen. 

 

  

                                                             
 

40
 Prop 1993/94:123 s 301 f. 

41
 Prop 1993/94:123 s 73. 

42
 Prop 1993/94:123 s 73. 
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4 Överskuldsättningens konsekvenser 

Överskuldsättning är ett problem såväl på individnivå som på samhällsnivå. En långvarig 

överskuldsättning leder ofta till personliga problem som inte bara orsakar den enskilde och 

hans eller hennes närstående lidande utan även förorsakar samhället stora kostnader. De 

samhällsekonomiska konsekvenserna av enskilda individers överskuldsättning är betydande. 

Enligt en beräkning som Kronofogdemyndigheten presenterade i rapporten Alla vill göra 

rätt för sig från 2008 kostar överskuldsättningen 30-50 miljarder kronor varje år.43 Notera att 

beräkningen endast är begränsad till två områden; ökade sjukvårdskostnader och 

produktionsbortfall.44 Således innefattas inte kostnader som myndigheter och borgenärer 

har för administration. Beräkningen tar heller inte hänsyn till att det vanligtvis även är 

anhöriga till den överskuldsatte som drabbas.45 

I förarbetena till den första skuldsaneringslagen talades det om ett antal samhälls-

ekonomiska vinster som införandet av en möjlighet till skuldsanering skulle medföra. Med 

tanke på att kraftigt överskuldsatta personer är överrepresenterade inom socialtjänsten och 

inom hälso- och sjukvården förväntades bland annat en minskning av samhällets kostnader 

för olika sociala insatser. För varje beviljad skuldsanering förväntades också en avtagande 

arbetsbörda med att handlägga mål om indrivning för Kronofogdemyndigheten. Även vissa 

skattemässiga effekter betonades i förarbetena. Sammanfattningsvis konstaterades att 

införandet av en skuldsaneringslag skulle leda till besparingar inom flera olika områden.46 

I enlighet med förarbetena ska skuldsaneringsinstitutet vara inriktat på den enskilde 

gäldenärens behov av rehabilitering, så att denne inte på nytt hamnar i en överskuld-

sättning.47 På så sätt kan skuldsaneringssystemet, enligt min mening, ses som en del i ett 

förebyggande arbete för att motverka fortsatt överskuldsättning för den enskilde. Men ett 

fungerande skuldsaneringssystem minskar i förlängningen också de samhällsekonomiska 

kostnader som överskuldsättning ger upphov till. Om en skuldsanering innebär att en ung 

person får sådan ekonomisk rehabilitering att fortsatt skuldsättning hejdas, och gäldenären 

kanske till och med motiveras att börja (eller fortsätta) förvärvsarbeta, har såväl den 

enskilde som samhället gjort en stor vinst.  

                                                             
 

43
 Kronofogdemyndighetens rapport 2008:1 s 57. 

44
 Kronofogdemyndighetens rapport 2008:1 s 57. 

45
 Kronofogdemyndighetens rapport 2008:1 s 57. 

46
 Prop 1993/94:123 s 189-191. 

47
 Prop 1993/94:123 s 73. 
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5 Beskrivning av skuldsaneringsinstitutet 

5.1 En villkorad form av äganderättsförändring 

Man kan beskriva en skuldsanering som en villkorad form av äganderättsförändring som 

alltid innebär ett ingrepp i den civilrättsliga avtalsrelationen. Som tidigare nämnts regleras 

möjligheten till skuldsanering i skuldsaneringslagen. Mot bakgrund av lagstiftningens 

ingripande karaktär bör, enligt förarbetena, möjligheten till skuldsanering reserveras 

personer med avsevärda skuldproblem.48 Huvuddragen i skuldsaneringsförfarandet 

presenteras nedan. Delar av resultaten från min granskning av 2011 års skuldsanerings-

beslut redogörs löpande för i detta avsnitt. 

 

5.2 Huvuddragen i ett skuldsaneringsförfarande 

Med skuldsanering avses att en fysisk person helt eller delvis befrias från betalningsansvar 

för de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § 1 st skuldsaneringslagen). En skuld-

sanering innebär inte att fordringsförhållandet mellan gäldenären och dess borgenärer 

upphör. Däremot förändras fordringsförhållandet genom skuldsaneringen.49 Ärenden om 

skuldsanering prövas av Kronofogdemyndigheten på ansökan av gäldenären (2 §). 

En fysisk person med hemvist i Sverige får enligt 4 § 1 st beviljas skuldsanering om 

”gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att 

betala sina skulder inom överskådlig tid” (ett rekvisit om kvalificerad insolvens), och att 

”det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att 

skuldsanering beviljas honom eller henne” (ett skälighetsrekvisit, även kallad den allmänna 

skälighetsbedömningen). Dessa två grundläggande rekvisit kommer att analyseras ingående 

nedan varvid det kommer att framgå att lagstiftningen uppställer stränga villkor för att bli 

beviljad skuldsanering.50 

Såvida gäldenärens betalningsförmåga inte är så dålig att han eller hon helt saknar 

betalningsmöjlighet, ska ett beslut om skuldsanering vara förenad med en specifik 

betalningsplan för gäldenären. I betalningsplanen regleras när och hur gäldenären ska 

                                                             
 

48
 Prop 2010/11:31 s 18. Se även prop 1993/94:123 s 92 där det framhålls att skuldsanering endast ska komma i fråga för personer 

med ”allvarliga och varaktiga skuldproblem”. 
49

 Hellners & Mellqvist s 53. 
50

 Hellners & Mellqvist s 22. 
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fullfölja sina skyldigheter gentemot borgenärerna (9 § 1 st p 4).51 Ett beslut om skuld-

sanering innebär att borgenärernas rätt att få betalt för sina fordringar inskränks till det 

fordringsbelopp som en eventuell betalningsplan föreskriver.52 Planen löper under fem år, 

om det inte finns särskilda skäl att bestämma en kortare tid (9 § 4 st). 

Under förutsättning att gäldenären har ett betalningsutrymme, ska denne betala delar av 

sina skulder i enlighet med den betalningsplan som bifogas beslutet om skuldsanering. 

Skuldsaneringen kan upphävas om gäldenären brister i sina skyldigheter enligt planen (24 § 

1 st p 4). Verkningarna av en skuldsanering blir således inte definitiva förrän gäldenären har 

fullgjort sina skyldigheter, varför skuldbefrielsen kan sägas vara villkorad under den tid 

betalningsplanen löper.53 

Hur stor del av den totala skulden som gäldenären kommer att betala är kopplat till hur 

stor betalningsförmåga gäldenären har. Betalningsförmågan bestäms med utgångspunkt i 

gäldenärens inkomst. 54 Alla inkomster utöver det så kallade förbehållsbeloppet är avsedda 

att fördelas till borgenärerna (9 § 2 st). Förbehållsbeloppet består dels av gäldenärens 

boendekostnad, dels av ett normalbelopp som är avsett att täcka gäldenärens allmänna 

levnadskostnader. Det som i dagligt tal kallas existensminimum är detsamma som 

Kronofogdemyndigheten betecknar som förbehållsbelopp. 

Som utgångspunkt har alla fordringar lika rätt (8 §).55 Det innebär att varje borgenär 

kommer att drabbas av en lika stor procentuell nedskrivning av sina fordringsbelopp.56 

Äganderättsförändringen, det vill säga att gäldenären helt eller delvis befrias från 

betalningsansvar, äger dock inte rum förrän skuldsaneringsperioden löpt ut.  

Staten eller någon annan institution kompenserar inte för den ”förlust” borgenärerna 

lider genom en skuldsanering. Förlusten ligger ensam på borgenärerna i fråga. Huruvida det 

är en reell förlust kan dock diskuteras eftersom ett större betalningsutrymme sannolikt inte 

kan förväntas uppstå i de fall Kronofogdemyndigheten beviljar skuldsanering. Formuler-

ingar som ”det kan inte anses missgynnande att vid denna tidpunkt bevilja gäldenären 

skuldsanering eftersom ett större betalningsutrymme sannolikt inte kan förväntas uppstå” 

är vanligt förekommande bland besluten om beviljanden. 
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 Prop 1993/94:123 s 2. 

52
 Hellners & Mellqvist s 53. 

53
 Prop 1993/94:123 s 106. 
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 Hellners & Mellqvist s 167. 
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 Prop 1993/94:123 s 76. 
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 Prop 1993/94:123 s 2. 
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Hellners och Mellqvist poängterar att en skuldsanering endast påverkar gäldenärens 

betalningsansvar, vilket i sammanhanget förtjänar att nämnas. 57 Det innebär till exempel att 

ett betalningsansvar som åvilar en borgensman inte påverkas av huvudgäldenärens 

skuldsanering (se 23 § 2 st). 

 

5.3 Kumulativa rekvisit 

Såsom framgått krävs det dels att gäldenären är kvalificerat insolvent, dels att det är skäligt 

att gäldenären beviljas skuldsanering. Rekvisitet om kvalificerad insolvens och skälighets-

rekvisitet är alltså kumulativa. 

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

fråga är det inte nödvändigt att Kronofogdemyndigheten utreder båda rekvisiten – så länge 

ett av dem inte kan anses uppfyllt. Av redogörelsen nedan framgår att Kronofogde-

myndigheten i praktiken ofta stannar vid att konstatera att just ett av rekvisiten inte är 

uppfyllt (i 65 av 92 avslagsbeslut, se tabell 20), och att gäldenären redan på den grunden 

inte kan beviljas skuldsanering. 

Min granskning visar att såväl rekvisitet om kvalificerad insolvens som skälighets-

rekvisitet var uppfyllt i 29 av 121 skuldsaneringsbeslut, och således beviljades 29 gäldenärer 

skuldsanering. I resterande 92 beslut, som alla ledde till avslag, såg det ut som följer 

(se tabell 20): 

- I 47 av 92 avslagsbeslut stannade Kronofogdemyndigheten vid att konstatera att 

gäldenären inte uppfyllde rekvisitet om kvalificerad insolvens. Huruvida det var skäligt 

att bevilja skuldsanering utreddes inte. 

- I 18 av 92 avslagsbeslut konstaterades, utan att rekvisitet om kvalificerad insolvens 

utreddes, att skälighetsrekvisitet inte var uppfyllt. 

- I 17 av 92 avslagsbeslut ansåg Kronofogdemyndigheten att varken rekvisitet om 

kvalificerad insolvens eller skälighetsrekvisitet var uppfyllt.  

- I tio av 92 avslagsbeslut ansåg Kronofogdemyndigheten visserligen att gäldenären 

uppfyllde rekvisitet om kvalificerad insolvens men Kronofogdemyndigheten ansågs inte 

att gäldenären uppfyllde skälighetsrekvisitet.  
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- Inte i något av de beslut där Kronofogdemyndigheten ansåg att rekvisitet om 

kvalificerad insolvens inte var uppfyllt, gjorde Kronofogdemyndigheten bedömningen 

att skälighetrekvisitet var uppfyllt. En anledning till det kan vara att gäldenären inte ska 

lockas att tro att han eller hon kommer att få skuldsanering bara skuldbördan blir 

större. 

Ovan framgår att den vanligaste avslagsgrunden var att gäldenären inte ansågs uppfylla 

rekvisitet om kvalificerad insolvens. 

Nedan följer en redogörelse av hur rekvisitet om kvalificerad insolvens ska förstås i 

ljuset av såväl förarbeten och doktrin som min granskning av Kronofogdemyndighetens 

skuldsaneringsbeslut från 2011. Därefter följer motsvarande redogörelse för skälighets-

rekvisitet. 

 

5.4 Rekvisitet om kvalificerad insolvens 

5.4.1 Begreppet insolvens  

Ett av huvudkriterierna för att beviljas skuldsanering är alltså att gäldenären är kvalificerat 

insolvent. Begreppet insolvens finns definierat i 1 kap 2 § st 2 konkurslagen (1987:672); 

”[m]ed obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och 

att denna oförmåga inte är endast tillfällig”. Samma insolvenskriterium gäller vid tillämp-

ning av skuldsaneringslagen.58 Insolvens är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning 

för skuldsanering. För att skuldsanering ska komma i fråga krävs dessutom att insolvensen 

bedöms bestå även längre in i framtiden, därav uttrycket kvalificerad insolvens.59 I 4 § 1 st p 

1 skuldsaneringslagen 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”. 

 

5.4.2 Förhållandet mellan betalningsförmåga och skuldbörda 

Rekvisitet om kvalificerad insolvens styrs inte av en viss storlek på gäldenärens skuldbörda. 

En sådan tanke har lagstiftaren tagit avstånd ifrån. I stället poängteras att varje fall måste 

bedömas individuellt, varvid förhållandet mellan den enskilde gäldenärens betalningsförmåga 

och dennes skuldbörda är avgörande.60 
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 Prop 1993/94:123 s 92, Hellners & Mellqvist s 69. 
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 Prop 1993/94:123 s 92. 
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 Prop 1993/94:123 s 92, Hellners & Mellqvist s 25 och 71. 
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Att bedöma huruvida gäldenären är kvalificerat insolvent är ofta en svår uppgift. Det är 

inte bara skuldens storlek som har betydelse, räntesatser och eventuella avgifter till 

Kronofogdemyndigheten ska också beaktas för att sedan vägas mot gäldenärens 

betalningsutrymme. Eftersom mer värdefulla tillgångar redan bör vara realiserade när 

gäldenären ansöker om skuldsanering är gäldenärens betalningsutrymme i praktiken 

detsamma som gäldenärens nuvarande och framtida inkomst, efter avdrag för 

förbehållsbeloppet.61 

 

5.4.3 Uttrycket ”överskådlig tid”  

5.4.3.1 Innebörden enligt förarbetena 

I propositionen till skuldsaneringslagen framgår att lagtextens uttryck ”överskådlig tid” 

markerar att prognosen över gäldenärens inkomstmöjligheter ska sträcka sig långt fram i 

tiden. Vidare kan man läsa att ”[d]et ska i princip inte gå att se att insolvensen någonsin ska 

upphöra”. 62 Propositionsuttalandet skiljer sig delvis från hur man i insolvensutredningen 

resonerade kring betalningsoförmågan. Där uttrycktes i stället att betalningsoförmågan 

”kan antas vara – om inte permanent – så bestående i ett längre tidsperspektiv (fem-tio 

år)”.63 Detta uttalande upprepade senare lagstiftaren i 1994 års proposition men utan att 

ange ett tidsperspektiv om ett visst antal år.64 Uttrycket ”överskådlig tid” ges därmed en 

kortare innebörd i insolvensutredningen. Enligt min mening blir innebörden i ”överskådlig 

tid” tvetydig när propositionen delvis formulerar sig på samma sätt som insolvens-

utredningen men gör det utan att ange tidsperspektivet om fem till tio år. Tyvärr är 

förarbetssuttalandena i denna del inte särskilt upplysande, vilket även Hellners och 

Mellqvist framhåller.65 

Även om förarbetena på denna punkt får anses oklara, kan dock konstateras att 

uttrycket ”överskådlig tid” i vart fall markerar att det ska göras en prognos över gäldenärens 

nuvarande och framtida betalningsmöjlighet, och att den prognosen ska sträcka sig långt 

fram i tiden.66 
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 Hellners & Mellqvist s 167. 

62
 Prop 1993/94:123 s 91 och 197. 
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 SOU 1990:74 s 275, Hellners & Mellqvist s 70. 

64
 Prop 1993/94:123 s 92 f och 197, Hellners & Mellqvist s 70. 
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 Hellners & Mellqvist s 74. 
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 Prop 1993/94:123 s 92. Se även Hellners & Mellqvist s 25. 
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5.4.3.2 Innebörden enligt NJA 2010 s 496 

I oktober 2010 meddelade Högsta domstolen en dom som har fått stor påverkan på hur 

rekvisitet om kvalificerad insolvens ska tolkas i allmänhet och hur uttrycket ”överskådlig 

tid” ska tolkas i synnerhet.67  I avgörandet uttalar sig Högsta domstolen om huruvida en 47-

årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare om 20 000 kronor 

kan anses uppfylla rekvisitet om kvalificerad insolvens. Kvinnan hade förfallna skulder om 

350 000 kronor och icke förfallna studieskulder om 280 000 kronor. Högsta domstolen 

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.”68 

 

Högsta domstolen skriver alltså ”det torde inte vara omöjligt för henne, att bortsett från 

studielånet, vara skuldfri på åtminstone 15 års sikt” [min kursivering]. Detta resonemang är 

enligt min mening oprecist och vagt formulerat. Inte minst med tanke på att denna dom 

skapade en ny praxis kring hur rekvisitet om kvalificerad insolvens ska tolkas borde man 

kunnat förvänta sig ett mer utförligt resonemang från Högsta domstolen. 

Denna nya praxis är strängare mot gäldenären än det ställningstagande som 

Kronofogdemyndighetens tidigare riktlinjer baserades på. Avgörandet föranledde därmed 

förändringar i Kronofogdemyndighetens bedömningar, och det ställningstagande som 

tidigare varit en riktlinje i bedömningarna av rekvisitet om kvalificerad insolvens upp-

hävdes.69 I princip innebär avgörandet från Högsta domstolen att en gäldenär, för att anses 

vara kvalificerat insolvent, måste sakna förmåga att betala sina skulder på 15 års sikt. 

 

5.4.4 Har gäldenärens ålder betydelse för bedömningen? 

Man skulle kunna tänka sig att bedömningen av huruvida en gäldenär är att anse som 

kvalificerat insolvent borde kunna påverkas av sådant som gäldenärens ålder. Denna fråga 
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 NJA 2010 s 496. 
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 NJA 2010 s 496. 
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 Kronofogdemyndigheten, Processägarens ställningstagande 2008-05-06, nr 14/08/Skusan, dnr 801 678-08/121. 
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har inte diskuterats i förarbetena, däremot har Högsta domstolen nyligen meddelat 

prövningstillstånd i ett skuldsaneringsärende som berör frågan. 70 Ärendet gäller huruvida 

en gäldenär, som vid tiden för skuldsaneringsansökan var 76 år, kan anses uppfylla kravet 

om kvalificerad insolvens. 

Mot bakgrund av den nya praxis som 2010 års dom från Högsta domstolen etablerade 

ansåg såväl Kronofogdemyndigheten, som tingsrätten och hovrätten att den 76-årige 

gäldenären inte kunde anses uppfylla det grundläggande kravet på kvalificerad insolvens.71 

Hovrätten konstaterade att förhållandet mellan skuldernas storlek och gäldenärens 

betalningsutrymme talade för att skulderna kan komma att vara betalda betydligt snabbare 

än inom 15 år. Dock påtalade hovrätten att det saknas vägledande praxis angående hur 

bedömningen av rekvisitet om kvalificerad insolvens bör påverkas av att gäldenären har 

uppnått en hög ålder.72 Det återstår att se om Högsta domstolen låter gäldenärens ålder 

påverka bedömningen av rekvisitet om kvalificerad insolvens. 

Om Högsta domstolen anser att hög ålder kan medföra en ”lättnad” när det gäller att 

uppfylla rekvisitet om kvalificerad insolvens skulle man motsatsvis kunna tänka sig att en 

låg ålder snarare verkar i omvänd riktning. Med tanke på att en ung person har fler 

potentiella arbetsföra år framför sig är det ett logiskt resonemang. Men det finns också 

utrymme att argumentera på ett annat sätt. Utgångspunkten för ett sådant resonemang blir 

då i stället att en ung person dels är mer känslig, dels har andra och ”kortare” tids-

perspektiv, varför låg ålder – snarare än att motivera en skärpt bedömning – skulle kunna 

motivera en lättnad i bedömningen. 

Ett liknande och högst relevant resonemang görs gällande i straffrätten vid straff-

mätning av unga lagöverträdare som regelmässigt får en så kallad ungdomsreduktion i 

enlighet med 29 kap 7 § brottsbalken. Denna bestämmelse tillåter sålunda ett allmänt 

hänsynstagande till låg ålder och innebär att gärningsmannens ungdom ska beaktas särskilt 

vid straffmätningen. 73 Bestämmelsen ska tillämpas om gärningsmannen inte hade fyllt 21 år 

vid gärningstillfället. 

                                                             
 

70
 Prövningstillstånd meddelades av HD 2012-09-17, mål nr Ö 5918-11. HD beräknas fatta beslut i frågan inom ett år från det 

datum då prövningstillståndet meddelades. 
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 Kronofogdemyndigheten, dnr S-4175-10-0100. Luleå tingsrätt, mål nr Ä 3339-10. Hovrätten för Övre Norrland, 
mål nr ÖÄ 730-11. 
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 Hovrätten för Övre Norrland, mål nr 730-12. 
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 Se Borgeke s 213, Jareborg & Zila s 150 ff där grunden till BrB 29:7 diskuteras. Se även SOU 2012:34 s 798 ff där utredningen  
anser att dagens system med en ungdomsreduktion bör vara kvar. 



29 

 
 

Det framstår till stor del som orimligt att en ung människa kan gå in i vuxenlivet med en 

skuldsättning som med dennes perspektiv framstår som evig. Det är inte svårt att förstå att 

incitamenten att förändra sin situation i ett sådant läge är små. Med hög sannolikhet gynnar 

detta förhållande varken den enskilde eller samhället. 

I propositionen till den första skuldsaneringslagen framgår det att skuldsanering endast 

bör komma i fråga för personer med ”allvarliga och varaktiga skuldproblem”.74 Man skulle 

kunna hävda att varaktigheten bör bedömas på ett annat sätt när gäldenären är ung. En ung 

person har andra tidsperspektiv och upplever säkerligen varaktighet annorlunda än en äldre 

person. I ett av Kronofogdemyndighetens ställningstaganden från 2008 (det vill säga före 

Högsta domstolens avgörande från 2010) fastställdes hur myndighetens bedömning av 

kvalificerad insolvens skulle göras vid den tidpunkten.75 I det ställningstagandet uttalade 

Kronofogdemyndigheten att det beträffande insolvensens varaktighet inte går att tillmäta 

förhållanden som ligger tio till femton år framåt i tiden betydelse. Kronofogdemyndigheten 

ansåg att en så långsiktig prognos alltid skulle vara så osäker att skuldsanering skulle vara 

utesluten och att perspektivet därför måste vara betydligt kortare. Vidare framhölls att ett 

kortare tidsperspektiv även är förenligt med det synsätt som framförs i såväl förarbeten 

som doktrin, samt att ett sådant synsätt även ligger i linje med skuldsaneringslagens 

rehabiliterande syfte. 

I ljuset av detta ställningstagande (som nu i och för sig är upphävt), och inte minst med 

lagens rehabiliterande syfte för ögonen, kan man enligt min mening argumentera för att 

Högsta domstolens tolkning av uttrycket ”överskådlig tid” innefattar en alltför långsiktig 

prognos – oavsett gäldenärens ålder. Dock är Högsta domstolens tolkning rådande praxis 

varvid 15 år är det riktmärke som gäller vid bedömningen av rekvisitet om kvalificerad 

insolvens.  

Det är inte desto mindre intressant att poängtera att Kronofogdemyndigheten endast i 

en begränsad del av besluten från 2011 gör en direkt hänvisning till Högsta domstolens 

avgörande från 2010. Dock står det klart att Kronofogdemyndigheten vid 2011 års 

bedömningar om huruvida gäldenären är kvalificerat insolvent gör en långsiktig prognos 

över gäldenärens framtida betalningsförmåga vilket är i linje med 2010 års avgörande. 

Man skulle kunna tänka sig att detta avgörande lett till att Kronofogdemyndighetens 

rättstillämpning blivit mer stelbent än tidigare, men eftersom min granskning endast 
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innefattar beslut från 2011 har jag svårt att uttala mig om det. Att prövningstillstånd 

meddelats i ärendet med den 76-åriga gäldenären skulle dock kunna tyda på att Högsta 

domstolen är villig att omvärdera hur rekvisitet om kvalificerad insolvens ska tolkas. 

Skuldsaneringslagens rehabiliterande syfte skulle enligt min mening främjas om 

individuell hänsyn till sådant som gäldenärens ålder och/eller hälsotillstånd till viss del 

skulle kunna påverka bedömningen av huruvida gäldenären kan anses kvalificerat insolvent. 

En sådan hänsyn torde inte heller gå emot förarbetena. Till någon del kan dock hänsyn 

som grundar sig i gäldenärens hälsotillstånd redan skönjas i skuldsaneringssammanhang, 

vilket utvecklas i nedanstående avsnitt. 

 

5.4.5 ”Kan antas” – en bevislättnad för gäldenären 

Det är gäldenären som har bevisbördan för hur pass bestående hans eller hennes 

betalningsoförmåga är.76 Gäldenären ska kunna framlägga tillräcklig utredning kring 

insolvensen och dess varaktighet för att Kronofogdemyndigheten ska kunna bedöma att 

det ”kan antas” att betalningsoförmågan kommer att bestå under överskådlig tid. Enligt 

Hellners & Mellqvist kan lagtextens uttryck ”kan antas” uppfattas som en lättnad i bevis-

hänseende för gäldenären. Att ”visa” att insolvensen skulle bestå långt in i tiden skulle vara 

en omöjlig uppgift för gäldenären.77 

Min uppfattning, efter att ha granskat 2011 års skuldsaneringsbeslut, är att en gäldenär 

vars fysiska eller psykiska hälsotillstånd snarast innebär att förvärvsförmågan kommer att 

försämras, tycks ha lättare att uppfylla sin bevisbörda för hur pass bestående hans eller 

hennes betalningsoförmåga är. Med tanke på det skulle man kunna påstå att en gäldenärs 

hälsotillstånd redan i dagsläget kan ha viss betydelse vid Kronofogdemyndighetens 

bedömning om huruvida gäldenären kan anses som kvalificerat insolvent. Men eftersom 

hälsotillståndet närmast hänger ihop med gäldenärens bevisbörda kan dess betydelse snarast 

ses som indirekt. 
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5.4.6 Särskilda prognossvårigheter 

5.4.6.1 Unga har ofta osäkra inkomster 

Bedömningen om huruvida gäldenären är att anse som kvalificerat insolvent innefattar en 

prognos över gäldenärens nuvarande och framtida inkomstmöjligheter. Unga personer har 

oftare än andra osäkra inkomster i form av vikariat eller timanställningar.78 Att bedöma en 

ung persons inkomstmöjligheter är därför i regel förenat med många fler oklarheter än att 

göra detsamma för en äldre person som är förtids- eller ålderspensionär. Vanligtvis har en 

pensionär endast en marginell inkomstökning, en någorlunda oföränderlig boendekostnad 

samt medicinkostnader upp till högkostnadsskyddet. En sådan gäldenärs betalnings-

utrymme blir därför förhållandevis enkelt att beräkna. 

 

5.4.6.2 Vilka påverkas av att prognossvårigheter hindrar skuldsanering? 

Enligt förarbetena ska en skuldsanering inte beviljas om det är förenat med större svårig-

heter att göra en någorlunda säker prognos över gäldenärens inkomstmöjligheter.79 Därmed 

kan det framstå som särskilt svårt att uppfylla kravet på kvalificerad insolvens för en person 

som är ung. Att rekvisitet om kvalificerad insolvens inte ansågs uppfyllt i 64 av 92 avslags-

beslut gör det än mer sannolikt att så faktiskt är fallet (se tabell 20). Med det dock inte sagt 

att ordningen bör ändras. 

En viktig fråga i sammanhanget är vilka unga som i praktiken påverkas av att prognos-

svårigheter kan sätta stopp för en skuldsanering. Det är en sak om en 19-åring, som knappt 

ansträngt sig för att försöka få ett arbete, inte kan anses kvalificerat insolvent med hän-

visning till prognossvårigheter. Det är en helt annan sak om ”kravet” på en någorlunda 

säker prognos innebär att de unga vuxna som är i störst behov av såväl ekonomisk 

rehabilitering som skuldsanering inte kan anses uppfylla rekvisiten för skuldsanering. 

Efter att ha granskat 121 skuldsaneringsbeslut är emellertid min uppfattning att 

prognossvårigheter inte hindrat skuldsanering för de allra mest utsatta unga vuxna som 

varit i stort behov av ekonomisk rehabilitering. 

Möjligheten till skuldsanering är en avvägning mellan gäldenärens och borgenärernas 

intressen. Med tanke på skuldsaneringslagens borgenärsgynnande syfte och vikten av att 

lagens utfall inte upplevs som stötande av allmänheten är denna ordning – där prognos-
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svårigheter hindrar en skuldsanering – trots allt en rimlig avvägning enligt min mening. 

Lagstiftaren har på goda grunder ansett att skuldsanering inte ska beviljas om gäldenärens 

inkomstmöjligheter är särskilt svårbedömda. 

Även med de unga gäldenärerna för ögonen bör alltså prognosen över gäldenärens 

framtida betalningsutrymme vara någorlunda tillförlitlig för att Kronofogdemyndigheten 

ska kunna konstatera att gäldenären är kvalificerat insolvent. Dock kvarstår att svårigheten 

att uppfylla rekvisitet om kvalificerad insolvens på grund av prognossvårigheter troligen 

påverkar unga i särskilt hög utsträckning eftersom de ofta har en osäker inkomst.80 

 

5.4.6.3 Gäldenärens livssituation avgörande 

Av de 121 beslut som granskats uttrycktes särskilda svårigheter att göra en prognos över 

gäldenärens framtida ekonomiska situation i 37 av dessa (se tabell 18). Inte i ett enda av 

dessa 37 beslut blev gäldenären beviljad skuldsanering. Mot bakgrund av det ovan nämnda 

förarbetsuttalandet är det resultatet dock föga förvånande – det går de facto i linje med 

förarbetena. 

I besluten om beviljande ses en tydlig trend; antingen tycks prognosen i det enskilda fallet 

enkel att göra (i 14 av 29 beslut, se tabell 18) eller så nämns inget om huruvida det är enkelt 

eller svårt att göra en prognos i det enskilda fallet (i 14 av 29 beslut, se tabell 18). Endast i 

ett av beviljandebesluten berörs svårigheten att ställa en prognos. Några särskilda prognos-

svårigheter uttrycktes dock inte i det beslutet varför Kronofogdemyndigheten trots vissa 

prognossvårigheter beviljade skuldsanering (se tabell 18). 

Att gäldenärens livssituation är sådan att den inte vållar några särskilda prognos-

svårigheter tycks därmed vara helt avgörande för att erhålla skuldsanering. Detta bekräftas 

inte minst av de 20 gäldenärer som saknade inkomst eller hade någon form av 

arbetslöshetsersättning vid ansökningstillfället (se tabell 15). Av min utredning framgår att 

ingen av dessa gäldenärer ansågs uppfylla kriterierna för skuldsanering. Detta resultat kan 

sägas hänga ihop med att skuldsanering enligt förarbetena inte ska beviljas om det är 

förenat med större svårigheter att göra en någorlunda säker prognos över gäldenärens 

framtida inkomster. Att ingen av dessa gäldenärer beviljades skuldsanering tycks därmed 

logiskt. 
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5.4.6.4 Orsaken till att gäldenären står utanför arbetsmarknaden 

I skuldsaneringssammanhang är det viktigt att skilja mellan personer som är i konjunktur-

betingad arbetslöshet eller annan tillfällig arbetslöshet, och personer som stått utanför den 

reguljära arbetsmarknaden mer långvarigt och av skäl som huvudsakligen inte handlar om 

konjunkturläget. 

I förarbetena framgår att konjunkturbetingad arbetslöshet i regel hindrar en skuld-

sanering eftersom en sådan arbetslöshet innebär särskilda prognossvårigheter. 81 En 

gäldenärs svårigheter på den reguljära arbetsmarknaden kan dock ha många olika orsaker 

och behöver inte hänga ihop med konjunkturen. Svårigheterna kan till exempel ha sin 

grund i en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.  

I förarbetena talas det endast om konjunkturbetingad arbetslöshet.82 Hellners & Mellqvist 

framhåller dock att man kan vara arbetslös av olika anledningar. Vid konjunkturbetingad 

arbetslöshet är det, precis som förarbetena betonar, svårt att göra en prognos över 

insolvensens varaktighet. Däremot innebär inte en arbetslöshet som är strukturell, det vill 

säga oberoende av konjunkturläget, samma prognossvårigheter.83 En sådan prognos kan 

tvärtom vara förhållandevis enkel att göra. 

Ett relativt vanligt exempel på en gäldenär som får skuldsanering är en person som till 

följd av funktionsnedsättning saknar såväl grundskole- och gymnasieutbildning som 

arbetslivserfarenhet. I ett sådant fall bedömer Kronofogdemyndigheten i regel att 

gäldenärens möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden är mycket små, 

varför gäldenären bedöms ha begränsad möjlighet att i framtiden öka sina inkomster mer 

än marginellt. Så länge gäldenären kan visa att svårigheterna att få ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden inte är tillfällig eller konjunkturbetingad tycks Kronofogde-

myndigheten inte anse att det föreligger några prognossvårigheter. 

Att konjunkturbetingad eller annan tillfällig arbetslöshet innebär prognossvårigheter och 

därmed hindrar skuldsanering står dock klart av såväl förarbetena som granskningen av 

Kronofogdemyndighetens beslut. Följaktligen blir det viktigt att Kronofogdemyndigheten 

undersöker varför den enskilde gäldenären står utan arbete. Enligt Hellners & Mellqvist 

måste frågan om insolvensen varaktighet bedömas med utgångspunkt i de förutsättningar 

som den enskilde gäldenären har att komma ut på arbetsmarknaden igen. Författarna 
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betonar att ålder, yrke, utbildning och kön är sådana faktorer som har stor inverkan på 

bedömningen.84 

Att insolvensens varaktighet också i praktiken bedöms utifrån den enskilda gäldenärens 

förutsättningar blir tydligt i min granskning. 20 av de 29 gäldenärer som beviljades skuld-

sanering hade haft stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden, i princip hade dessa 

gäldenärer aldrig arbetat (se tabell 17). Således var det inte fråga om någon konjunktur-

betingad arbetslöshet i dessa fall. 

 

5.5 Den allmänna skälighetsbedömningen 

5.5.1 En bedömning i det enskilda fallet 

Lagstiftaren valde att formulera ett positivt skälighetsrekvisit för att på ett tydligare sätt 

markera att en överskuldsättning inte ensamt är tillräcklig för att bli beviljad skuldsanering, 

utan att det också krävs att det är skäligt att skuldsanering beviljas i det enskilda fallet.85 

Skälighetsbedömningen (4 § 1 st p 2, och 3 st) ska göras med utgångspunkt i det enskilda 

fallet. För att skuldsaneringsinstitutet skulle bli ändamålsenligt och effektivt utformades 

skälighetsrekvisitet på ett sådant sätt att en gäldenär inte utesluts från lagens tillämpnings-

område endast på grund av någon enstaka omständighet.86 I förarbetena betonades också 

att det var viktigt att skuldsaneringssystemet utformades på ett sådant sätt att det skulle 

kunna vinna allmänhetens förtroende. En sådan utformning innebar bland annat att 

kriterierna inte fick vara så stela att skuldsanering tvunget måste beviljas eller vägras så 

snart vissa läsbara fakta var uppfyllda.87 

Det bör framhållas att skälighetsbedömningen måste vara total. Med det menas att det 

vid en sammanvägning av samtliga omständigheter bedöms som skäligt att i det enskilda 

fallet bevilja skuldsanering.88 
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 Hellners & Mellqvist s 76. 
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 Prop 1993/94:123 s 95 f. Jämför med ett negativt formulerat skälighetsrekvisit som i stället skulle vara utformat som om ”det 

inte är oskäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller 
henne”. 
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5.5.2 Gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering 

När Kronofogdemyndigheten bedömer huruvida det är skäligt att bevilja skuldsanering ska 

en avvägning göras mellan å ena sidan gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering, å andra 

sidan fordringsägarnas intresse av att erhålla största möjliga betalning.89 Även om min uppfattning är 

att Kronofogdemyndigheten på ett balanserat sätt väger dessa hänsyn mot varandra, 

förefaller myndigheten slarva med att särskilt uttrycka den enskilde gäldenärens behov av 

ekonomisk rehabilitering i sina beslut. En allmän skrivning om denna avvägning finns dock 

att tillgå i flera av de beslut där den enskilde gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering 

hade utelämnats. 

I endast 34 av 121 skuldsaneringsbeslut behandlas den enskilde gäldenärens behov av 

ekonomisk rehabilitering uttryckligen i beslutet (se tabell 19). I resterande 87 beslut nämns 

inget om huruvida den enskilde gäldenären hade ett behov av ekonomisk rehabilitering eller 

inte. Med tanke på att skuldsaneringslagens främsta syfte är rehabiliterande, kan det tyckas 

förvånande att Kronofogdemyndigheten inte regelmässigt uttalar sig om den enskilde 

gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering i sina beslut. Antingen har behovet inte ens 

utretts och då är det anledningen till att behovet inte nämns i beslutet, eller så har behovet 

visserligen vägts in i skälighetsbedömningen men utan att det har formulerats i beslutet. 

För min del förfaller den senare förklaringen vara mest trolig. 

Det bör dock noteras att det är betydligt mer förståeligt att Kronofogdemyndigheten 

inte uttalar sig om den enskilde gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering i de 47 

beslut där skälighetsrekvisitet aldrig utreddes (se tabell 19). Men även bortsett från dessa 

beslut saknas ett uttalande om gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering i 40 beslut 

(87-47=40 beslut). Tio av dessa 40 beslut var beslut där gäldenären beviljades skuldsanering 

(se tabell 19). Med tanke på att en skuldsanering är ett ingripande beslut för en borgenär 

borde Kronofogdemyndigheten – för att underbygga skäligheten i att en gäldenär beviljas 

skuldsanering – uttala sig om den enskilde gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering. 

På liknande sätt är det uppseendeväckande att rehabiliteringsbehovet inte utrycks i de 

resterande 30 besluten (se tabell 19) där gäldenären fick avslag eftersom det väcker frågor 

om Kronofogdemyndigheten verkligen vägde in gäldenärens behov av ekonomisk 

rehabilitering vid skälighetsbedömningen.  
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Den enskilde gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering bör enligt min mening 

alltid behandlas och särskilt uttryckas i de skuldsaneringsbeslut där Kronofogdemyndigheten 

uttalar sig om huruvida skälighetsrekvisitet är uppfyllt.  

 

5.5.3 Omständigheter som särskilt ska beaktas 

Vid skälighetsbedömningen (4 § st 1 p 2) ska särskilt beaktas ”omständigheterna vid 

skuldernas tillkomst”, ”de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullfölja sina 

förpliktelser” och ”det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av 

ärendet om skuldsanering” (4 § st 3). Om gäldenären brister i något av dessa hänseenden 

kan det medföra att gäldenären inte blir beviljad skuldsanering, även om gäldenären i övrigt 

uppfyller förutsättningarna.90 Trots att det ska fästas särskild vikt vid dessa omständigheter 

är det viktigt att framhålla att det rör sig om en allmän totalbedömning.91 

Av min utredning framgår att Kronofogdemyndigheten tar hänsyn även till andra 

omständigheter än de som särskilt ska beaktas vid skälighetsbedömningen. Enligt min 

mening gör Kronofogdemyndigheten en sådan helhetsbedömning som förespråkas i 

förarbetena där samtliga omständigheter vägs samman.92 

I de beslut där gäldenären fick avslag med hänvisning till bristande skälighet, har anled-

ningarna till oskäligheten undersökts (se tabell 21). I besluten syns anledningar av flera olika 

slag, varvid många kan hänföras till sådana förhållanden som enligt lagen särskilt ska 

beaktas såsom ”omständigheterna vid skuldernas tillkomst”. Ett tämligen vanligt exempel 

då gäldenären inte anses uppfylla skälighetsrekvisitet är då gäldenären har skadestånds-

skulder på grund av brott (se tabell 21). En närmare redogörelse av vilken betydelse brotts-

relaterade skadeståndsskulder har i skuldsaneringssammanhang kommer därför behandlas i 

ett eget avsnitt längre fram. Innan dess följer dock en redogörelse av de förhållanden som 

enligt 4 § st 3 ska beaktas särskilt vid skälighetsbedömningen. 

 

a. ”Omständigheter vid skuldernas tillkomst” 

”Omständigheterna vid skuldernas tillkomst” (4 § st 3) handlar om hur och varför en skuld 

har uppkommit och är, enligt förarbetena, mycket viktigt att beakta vid skälighets-

bedömningen. Det förhållandet att gäldenären i betydande omfattning skuldsatt sig i nära 
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anslutning till ansökan om skuldsanering är exempel på en omständighet som kan hänföras 

till skuldernas tillkomst. En sådan omständighet ska beaktas särskilt och verkar då 

hindrande för en skuldsanering. 93 Notera dock att lagstiftaren genom 2011 års reform tog 

bort skuldernas ålder som en omständighet som särskilt ska beaktas.94 

”Omständigheter vid skuldernas tillkomst” kan också handla om huruvida skulder 

härrör från en tidigare bedriven näringsverksamhet, vilket i så fall är ett förhållande som 

inverkar positivt vid skälighetsbedömningen. 95 

 

b. ”De ansträngningar gäldenären har gjort för att fullfölja sina förpliktelser” 

Lagen om skuldsanering bygger på att gäldenären har försökt att göra rätt för sig. Således 

bygger lagen på gäldenärens aktiva medverkan. Innan ett regelrätt skuldsaneringsförfarande 

inleds bör därför gäldenären själv ha försökt att reda ut de ekonomiska problem överskuld-

sättningen har medfört.96 

Att en gäldenär har undanhållit sig från borgenärernas betalningskrav, låtit närstående 

överta egendom eller på annat sätt förfarit illojalt mot borgenärerna talar emot skuld-

sanering när ”de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullfölja sina förpliktelser” 

(4 § st 3) särskilt ska beaktas. Däremot kan en gäldenärs försök att reda upp sin 

ekonomiska situation genom till exempel ansträngningar att betala av skulder trots knappa 

resurser inverka positivt vid skälighetsbedömningen.97 

 
c. ”Det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering” 

Som nämnts är gäldenärens aktiva medverkan en viktig del av skuldsaneringsinstitutet, 

varför en gäldenärs bristande medverkan kan leda till att ansökan om skuldsanering avslås. 

Exempel på bristande medverkan kan vara att gäldenären är passiv eller lämnar vilse-

ledande uppgifter om sina personliga eller ekonomiska förhållanden. Att gäldenärens skuld-

börda består av fordringar vars ursprung gäldenären har svårt att förklara skulle också 

kunna vara ett förhållande som bedöms som bristande medverkan.98 Enligt uppgift från 

Kronofogdemyndigheten är det dock ytterst få gäldenärer som inte medverkar på ett 
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tillfredställande sätt, varför detta hänsynstagande inte brukar vålla några bekymmer i 

praktiken. 

 

5.5.4 Skuldernas ålder och dess inverkan vid skälighetsbedömning 

Tidigare skulle skuldernas ålder särskilt beaktas vid skälighetsbedömningen. Lagstiftaren 

valde dock att ändra detta, vilket innebär att skuldernas ålder från och med den 1 juli 2011 

endast är en bland andra ospecificerade omständigheter som ska tas in i den allmänna 

skälighetsbedömningen. Ändringen innebär att nya skulder inte i sig är ett hinder mot 

skuldsanering.99 Skuldernas ålder har dock fortsättningsvis betydelse. Om huvuddelen av 

skulderna är färska kan det enligt Hellners & Mellqvist ligga nära till hands att anta att 

gäldenären inte gjort tillräckliga ansträngningar för att betala sina skulder.100 

Tanken med ändringen var att den som drabbas av en betydande skuldbörda, där 

huvuddelen av skulderna är nya, inte nödvändigtvis ska behöva vänta i flera år för att kunna 

beviljas skuldsanering.101 Ändringen kom främst till stånd för att personer som drivit 

företag skulle få en bättre chans att starta om. I propositionen till lagändringen betonades 

att en ekonomisk rehabilitering kan försvåras om gäldenären ska behöva vänta på skuld-

sanering tills skulderna blivit några år gamla. Dessutom framhölls att en sådan ordning kan 

leda till ett sämre utfall för borgenärerna.102 

Lagändringens utgångspunkt var således inte att underlätta för unga gäldenärer att få 

skuldsanering. Enligt min mening bör dock unga gäldenärer, vars skulder av naturliga skäl 

ofta är färska, rimligen också kunna gynnas av denna ändring. Dock har inte några sådana 

tendenser synts i besluten, snarare tvärtom. Endast 4 av 29 gäldenärer blev beviljade skuld-

sanering under det andra halvåret av 2011, det vill säga efter lagändringens ikraftträdande. 

Resterande 25 gäldenärer beviljades skuldsanering under det första halvåret av 2011 (se 

tabell 2). För mig framstår denna snedfördelning som svårförklarad. Möjligen kan det vara 

ren slump. 
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5.5.5 Brottsrelaterade skadeståndsskulder och dess inverkan vid skälighetsbedömningen 

5.5.5.1 Inverkan enligt förarbeten och doktrin 

Skadeståndsskulder på grund av brott är inte helt ovanliga bland de unga gäldenärer som 

ansöker om skuldsanering. I skuldsaneringsbesluten från 2011 framkom att 20 av 121 

gäldenärer hade en skuldbörda som åtminstone delvis bestod av brottsrelaterade 

skadeståndsfordringar (se tabell 13). Det finns anledning att återkomma till just dessa 20 

gäldenärer, men först redogörs för hur man i förarbeten och doktrin allmänt resonerar 

kring skadeståndsfordringar som grundar sig på brott. 

Frågan om hur brottsrelaterade skadestånd ska behandlas i skuldsaneringssammanhang 

påminner till viss del om frågan om vilken betydelse ett brottsligt förflutet bör ha. Av 

förarbetena till skuldsaneringslagen framgår att en person som dömts till ansvar för brott 

inte automatiskt ska vara förhindrad att beviljas skuldsanering. Således är ett brottsligt 

förflutet inte ett absolut hinder mot att bevilja en gäldenär skuldsanering.103 Denna utform-

ning förespråkades av lagstiftaren för att uppnå ett flexibelt regelsystem där hänsyn till 

egenarten av varje enskilt fall kan beaktas. Ett brottsligt förflutet bör dock, särskilt om det 

handlar om ekonomisk brottslighet, vara en omständighet som starkt talar emot att gälde-

nären i fråga ska beviljas skuldsanering. Den omständigheten vägs då in i den allmänna 

skälighetsbedömningen.104 

På liknande sätt bör skadeståndsfordringar som grundar sig på brott normalt hindra en 

skuldsanering. I förarbetena framhålls att det vore stötande att bevilja skuldsanering för en 

gäldenär som dömts för allvarlig brottslighet, som till exempel våldtäkt, och då ålagts att 

betala skadestånd.105 Men det finns fall där skuldsanering bör kunna beviljas trots viss 

förekomst av skadeståndsfordringar.106 När sådana fordringar ingår bland gäldenärens 

skulder ska dessas ålder tillmätas avgörande betydelse vid skälighetsbedömningen. Enligt 

förarbetena bör möjligheten att erhålla skuldsanering öka ju äldre en skadeståndsfordran 

är.107 Den omständigheten att en skuldsanering kan innebära att den skadelidande faktiskt 

får viss del av skadeståndet betalt bör också kunna beaktas.  

Enligt Hellners och Mellqvist bör inte enbart den omständigheten att gäldenären långt 

tillbaka i tiden dömts för brott som föranlett skadeståndskyldighet skymmas av det intresse 
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av ekonomisk rehabilitering som skuldsaneringslagen vilar på. Mot bakgrund av rättsfall på 

området har författarna ansett att behovet av ekonomisk rehabilitering har vägt tungt när 

skadeståndsskulderna varit förhållandevis gamla och gäldenären sedan dess rehabiliterats 

socialt och/eller medicinskt.108 

 

5.5.5.2 Inverkan mot bakgrund av Kronofogdemyndighetens beslut 

Som ovan nämndes hade 20 av 121 gäldenärer en skuldbörda som åtminstone delvis bestod 

av brottsrelaterade skadeståndsfordringar (se tabell 13). Av dessa 20 gäldenärer beviljades 

fyra skuldsanering. För en av dessa bestod näst intill hela skuldbördan av skadestånd på 

grund av brott. Resterande tre gäldenärer hade en skuldbörda som endast delvis bestod av 

skadeståndsskulder. 

I tre av dessa fyra beslut konstaterade Kronofogdemyndigheten uttryckligen ett stort 

behov av ekonomisk rehabilitering och i ett av dessa poängterades dessutom att 

rehabiliteringsbehovet var en omständighet som ska väga tungt vid skälighetsbedömningen. 

I samtliga fyra beslut är det dock tydligt att Kronofogdemyndigheten låtit gäldenärens 

behov av ekonomisk rehabilitering väga särskilt tungt. 

Dessa fyra gäldenärer utmärkte sig också genom att samtliga hade betalat delar av sina 

skulder genom utmätning. I flertalet av de beslut där skuldsanering inte beviljades ansågs 

däremot gäldenären inte ha gjort tillräckliga ansträngningar att avbetala sina skulder. Ännu 

vanligare anledningar till avslag var att Kronofogdemyndigheten konstaterade att det inte 

var skäligt att bevilja skuldsanering i nuläget med hänvisning till att skulderna var för färska 

och/eller att det inte förflutit tillräcklig tid från det att brotten begicks.109 Dessa anledningar 

kan sägas hänga ihop med varandra – i de fall skulderna är färska har gäldenären knappast 

hunnit anstränga sig för att betala på skulderna. 

De fyra beviljandebesluten visar att brottsrelaterade skadestånd per automatik inte är 

diskvalificerande för att kunna erhålla skuldsanering. Genom en nyanserad helhets-

bedömning kan unga gäldenärer med stort behov av ekonomisk rehabilitering beviljas 

skuldsanering trots skadeståndsskulder. Granskningen av Kronofogdemyndighetens 

bedömningar visar enligt min mening att lagstiftningen i denna del är en väl avvägd ordning 

som fungerar på ett tillfredställande sätt i praktiken. 

                                                             
 

108
 Hellners & Mellqvist s 94. 

109
 Detta visade sig vid en mer detaljerad granskning av just dessa 20 beslut. 
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I ett av besluten från 2011 beviljade Kronofogdemyndigheten skuldsanering till en 

gäldenär vars skuldbörda i princip uteslutande kunde hänföras till skadestånd på grund av 

brott (se tabell 13). I det fallet hade gäldenären sju år tidigare dömts för mordförsök och 

därmed ådömts att betala skadestånd till brottsoffret. Kronofogdemyndigheten ansåg att 

brottet låg ”relativt långt tillbaka i tiden” samt konstaterade att gäldenären inte begått något 

brott sedan dess. Vidare konstaterades att gäldenären på grund av långvarig sjukersättning 

haft små möjligheter att betala på sina skulder, men att han trots det betalat så mycket som 

varit möjligt. I anslutning till dessa konstateranden gjorde Kronofogdemyndigheten 

följande bedömning: 

 

”Även om det finns omständigheter i ärendet som talar emot skuldsanering finner 

Kronofogdemyndigheten vid en helhetsbedömning där särskild hänsyn tagits till […] 

[gäldenärens] stora behov av ekonomisk rehabilitering att det är skäligt att bevilja 

honom skuldsanering”. 

 

Det här beslutet illustrerar hur en gäldenärs behov av ekonomisk rehabilitering kan 

tillmätas sådan vikt vid skälighetsbedömningen att det kan överskugga omständigheten att 

gäldenären gjort sig skyldig till grov brottslighet som föranlett skadeståndsskyldighet. Tiden 

som förflutit sedan skadeståndsskyldigheten uppkom samt de ansträngningar som gälde-

nären gjort för att betala på skulden är emellertid faktorer som måste tillmätas avgörande 

betydelse vid en sådan här avvägning. 

Av detta beslut framgick också att gäldenären saknade såväl grundskole- och 

gymnasieutbildning som arbetslivserfarenhet, samt att han hade försörjt sig genom sjuk-

ersättning de senaste sju åren. Kronofogdemyndigheten behandlade visserligen inte dessa 

omständigheter i sina skäl för beslutet, men enligt min mening bör den här typen av 

omständigheter kunna tillmätas betydelse vid skälighetsbedömningen. Omständigheter av 

det här slaget talar för att ett större betalningsutrymme inte kommer att uppkomma, varför 

borgenärerna (som i det här fallet var brottsoffret och Skatteverket) inte kan sägas lida 

någon reell förlust om en skuldsanering skulle beviljas.  

Det nämnda beslutet innebär en synnerligen generös hållning gentemot en gäldenär med 

den här typen av skadeståndsskulder och väcker inte minst starka etiska frågor. Dock står 

det klart att den största delen av de gäldenärer som har brottsrelaterade skadeståndsskulder 

nekas skuldsanering. I 14 av de 16 avslagsbeslut där gäldenären hade en skuldbörda som 

åtminstone till någon del bestod av brottsrelaterade skadeståndsskulder (se tabell 13), 
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ansågs inte skälighetsrekvisitet uppfyllt just med hänvisning till att gäldenären hade 

skadeståndsskulder på grund av brott (se tabell 21). 

Av de 20 beslut som fattades av Kronofogdemyndigheten, där gäldenärens skuldbörda 

till någon del bestod av skadestånd, är samtliga uppbyggda på logiska resonemang som 

följer de avvägningar som enligt förarbetena ska göras vid den här typen av skulder. 

Besluten från 2011 visar att skadeståndsskulder är ett verkligt hinder mot skuldsanering, 

men att Kronofogdemyndighetens nyanserade helhetsbedömning innebär att en gäldenär 

med stort behov av ekonomisk rehabilitering ändå har relativt goda chanser till skuld-

sanering så länge skadeståndsskulderna inte är för färska.  

 

5.5.6 Studier och föräldraledighet och dess inverkan vid skälighetsbedömningen 

26 personer som ansökte om skuldsanering hade antingen studiemedel eller föräldra-

penning vid ansökningstillfället (se tabell 15). Endast en av dessa beviljades skuldsanering. 

Resterande 25 gäldenärer fick avslag. Den gäldenär som fick skuldsanering hade föräldra-

penning vid ansökningstillfället, men av beslutet framgår att gäldenären innan dess i princip 

varit arbetslös hela sitt vuxna liv och då erhållit aktivitetsstöd110 samt försörjningsstöd upp 

till gällande norm. 

Både rekvisitet om kvalificerad insolvens och rekvisitet om skälighet blir svåra att 

uppfylla för en gäldenär som ansöker om skuldsanering under sin studietid eller under 

pågående föräldraledighet. Att rekvisitet om kvalificerad insolvens är svårt att uppfylla har 

att göra med de prognossvårigheter som ofta föreligger i de här fallen. Att rekvisitet 

därmed inte kan anses uppfyllt följer av uppsatsens tidigare delar där prognossvårigheter 

har behandlats.111 Nedan följer ett typexempel på hur Kronofogdemyndigheten resonerar 

kring skälighetsrekvisitet när en gäldenär har sökt skuldsanering under pågående studier: 

 

”Vid en skälighetsbedömning ska särskilt beaktas de ansträngningar gäldenären gjort för 

att fullfölja sina förpliktelser gentemot borgenärerna. En gäldenär som saknar eller har 

begränsad inkomst ska ha ansträngt sig för att skaffa sig så goda inkomster som möjligt 

genom att aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande. Av förarbeten 

                                                             
 

110
 Aktivitetsstöd är en ersättning för en person som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

111
 Se avsnitt 5.4.6. 
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och praxis framgår att man bör kunna ställa höga krav på de uppoffringar som 

gäldenären måste göra i syfte att uppnå så stort betalningsutrymme som möjligt. 

[Gäldenären] har själv valt att studera på heltid. Hans förmåga att betala på sina skulder 

är därför väsentligt sämre än om han hade arbetat heltid. Mot bakgrund av att 

[gäldenären] under de senaste två åren arbetat heltid och haft regelbundna inkomster 

torde det vara möjligt för honom att erhålla ett arbete och på så sätt skapa utrymme för 

att betala av på sina skulder. Kronofogdemyndigheten anser därför att [gäldenären] inte 

gör tillräckliga ansträngningar för att betala på sina skulder. Vid en totalbedömning av 

hans personliga och ekonomiska förhållanden anser Kronofogdemyndigheten att det 

därför inte är skäligt att bevilja honom skuldsanering.” 

 

Ovanstående resonemang, som alltså är ett utdrag från ett av 2011 års skuldsaneringsbeslut, 

visar varför det i regel inte är förenligt med det allmänna skälighetsrekvisitet att beviljas 

skuldsanering samtidigt som man studerar. Liknande resonemang syns i de övriga besluten 

där gäldenären studerade vid tiden för ansökan. 

Det faktum att gäldenären kan sägas ha valt att begränsa sitt betalningsutrymme, trots 

arbetsförmåga, talar alltså för att skälighetsrekvisitet inte kan anses uppfyllt. En gäldenär 

vars inkomst är studiemedel saknar i princip betalningsförmåga under hela studietiden. 

Likaså är betalningsutrymmet normalt begränsat under en föräldrapenningsperiod. 

Under dessa premisser skulle borgenärerna, om skuldsanering beviljades, i princip inte få 

betalt alls. 

Inte i något av de 25 avslagsbeslut där gäldenären studerade eller var föräldraledig ansåg 

Kronofogdemyndigheten att skälighetsrekvisitet vara uppfyllt. Borgenärernas intresse av att 

få behålla sin fordringsrätt ograverad tycks därmed ha ansetts väga särskilt tungt när gälde-

nären begränsat sitt betalningsutrymme genom studier eller föräldraledighet.112 Enligt min 

mening är det precis den här typen av skälighetsavvägningar som gör att skuldsanerings-

lagen inte upplevs som stötande av allmänheten. 

Resonemangen i detta avsnitt, som till stor del bygger på Kronofogdemyndighetens 

beslut, har visat att det faktum att gäldenären studerar eller är föräldraledig påverkar 

möjligheterna att uppfylla såväl rekvisitet om kvalificerad insolvens som 

skälighetsrekvisitet. Även om det faktum att gäldenären bedriver studier eller är 

                                                             
 

112
 I sammanhanget kan påpekas att Kronofogdemyndigheten i flertalet av besluten betonar att beslutet i fråga inte hindrar att 

gäldenären söker skuldsanering på nytt när de nämnda förhållandena har ändrats. 



44 

 
 

föräldraledig med styrka talar för att skuldsanering inte kan beviljas, bör poängteras att en 

helhetsbedömning – där samtliga omständigheter vägs samman – måste göras i varje enskilt 

fall innan man kan ta ställning till om skälighetsrekvisitet är uppfyllt eller inte. 

 

5.6 Samspelet mellan rekvisiten 

Eftersom rekvisitet om kvalificerad insolvens och skälighetsrekvisitet är kumulativa finns 

ingen möjlighet att med hjälp av skälighetsrekvisitet ”kompensera” för bristande uppfyllelse 

av rekvisitet om kvalificerad insolvens. Det faktum att en gäldenär är i stort behov av 

ekonomisk rehabilitering kan därmed aldrig ”ersätta” en brist i kvalificerad insolvens. Det 

är alltså helt avgörande att gäldenären bedöms vara kvalificerat insolvent för att skuld-

sanering över huvud taget ska komma i fråga. Däremot kan personliga eller ekonomiska 

förhållanden som talar emot att det är skäligt att gäldenären beviljas skuldsanering (till 

exempel att gäldenären har brottsrelaterade skadeståndsskulder) ”uppvägas” av att 

gäldenären har ett särskilt stort behov av ekonomisk rehabilitering. Gäldenärens behov av 

ekonomisk rehabilitering är med andra ord en del av skälighetsbedömningen. 

Trots att rehabiliteringsbehovet inte kan påverka bedömningen av huruvida gäldenären 

uppfyller kravet på kvalificerad insolvens, knyter emellertid gäldenärens behov av 

rehabilitering an till rekvisitet om kvalificerad insolvens. I förarbetena påpekas att behovet 

av skuldsanering tydligast framgår när det finns ett uppenbart missförhållande mellan å ena 

sidan gäldenärens totala skuldbörda och å andra sidan hans eller hennes tillgångar och 

förvärvsförmåga.113 

 

  

                                                             
 

113
 Prop 1993/94:123 s 96. 
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6 Vilka beviljas skuldsanering? 

6.1 Två ”huvudtyper” av gäldenärer  

Detta avsnitt kommer att ägnas åt de resultat som blivit tydliga genom min granskning av 

2011 års skuldsaneringsbeslut. Avsnittets fokus vilar främst vilar på de 29 gäldenärer som 

beviljades skuldsanering. En detaljerad granskning av dessa gäldenärers beslut ger vid 

handen två ”huvudtyper” av gäldenärer vilka redogörs för i det följande. 

Den ena och mest förekommande gäldenären som beviljades skuldsanering är en person 

som haft stora svårigheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, varför han eller 

hon i princip aldrig har förvärvsarbetat (20 av 29 gäldenärer, se tabell 17). I regel har denna 

gäldenär en inkomst i form av aktivitetsstöd, aktivitetsersättning114 eller sjukersättning 

(17 av 29 gäldenärer, se tabell 15). Av de flesta beslut framgår dessutom att gäldenären 

hade haft denna typ av inkomster i mer än två år (14 av 29 gäldenärer, se tabell 16).115 

Några gäldenärer erhöll i stället försörjningsstöd upp till gällande norm, och det hade 

samtliga haft i mer än två år (4 av 29 gäldenärer, se tabell 15 och 16). 

Eftersom denna typ av ersättningar ofta är låga saknar dessa gäldenärer i regel 

betalningsutrymme eller så är det betalningsutrymme som finns mycket begränsat. Därmed 

uppfyller de kravet om kvalificerad insolvens trots en förhållandevis liten skuldbörda. 

Dessa gäldenärer är en bekräftelse på att det inte skuldbördans storlek som är utslags-

givande för att få skuldsanering, utan det förhållande som råder mellan den enskilde 

gäldenärens betalningsförmåga och dennes skuldbörda. Således är en relativt liten skuld-

börda ”tillräcklig” för att skuldsanering ska beviljas i dessa fall.116 

Med tanke på att den här typen av gäldenär saknar mer än en ytterst begränsad arbets-

livserfarenhet (se tabell 17) är det ofta svårt att se att han eller hon kommer att kunna 

skaffa sig en förvärvsinkomst de närmaste åren. Det är således tveksamt om dessa gälde-

närer verkligen har många potentiella år kvar i arbetslivet, vilket annars är ett argument som 

används mot skuldsanering för en gäldenär som tillfälligt är utan arbete. Att göra en 

inkomstprognos för en gäldenär som i princip stått utanför arbetsmarknaden i hela sitt 

vuxna liv bjuder krasst uttryckt inte på några större svårigheter. Statistiken talar sitt sorgliga 

                                                             
 

114
 Aktivitetsersättning är ersättning för en ung person som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år  på grund 

av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 
115

 I flera av dessa beslut framkommer dessutom att många gäldenärer hade haft denna typ av inkomster betydligt längre än i 2 år.  
Det är inte ovanligt att en gäldenär hade haft denna typ av inkomster sedan 18 års ålder. 
116

 Hellners & Mellqvist s 25 och 71. 
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men tydliga språk; dessa gäldenärer kommer sannolikt inte att komma ut i arbetslivet under 

den närmaste tiden.117 Man skulle kunna ställa sig frågan om det rehabiliterande inslag som 

en skuldsanering har rent av kommer för sent i dessa fall. Med det dock inte sagt att dessa 

gäldenärer inte behöver ekonomisk rehabilitering. Förhoppningsvis kan en skuldsanering 

medföra positiva hälsoeffekter. Enligt min mening är det dock osäkert om skuldsaneringen 

för dessa gäldenärer verkligen medför sådan ekonomisk rehabilitering som i slutänden leder 

till ett förvärvsarbete. 

Ett annat utmärkande drag för den här gruppen av gäldenärer är att flera har haft lång-

variga psykiska besvär. Av min granskning framkom att åtminstone 14 av 29 gäldenärer led 

av psykisk ohälsa (se tabell 23). Av dessa 14 gäldenärer hade samtliga en inkomst som 

bestod av aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning eller försörjningsstöd.  118 

Huruvida de psykiska besvären var en följd av överskuldsättningen, eller överskuldsätt-

ningen en följd av de psykiska besvären framgår sällan av Kronofogdemyndighetens beslut, 

och är säkerligen generellt svårt att avgöra. Att många hade en historia av psykisk ohälsa 

kan ses som ett tecken på att de här gäldenärerna – även utan sin överskuldsättning – är en 

utsatt grupp. 

Ytterligare ett tecken på utsatthet är att dessa gäldenärer i hög utsträckning har en ställ-

företrädare. Av de 21 gäldenärer vars inkomst bestod av aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, 

sjukersättning eller försörjningsstöd hade 11 gäldenärer en god man eller en förvaltare (se 

tabell 22). Detta resultat förtjänar en mer ingående analys och kommer därför att ägnas ett 

eget avsnitt nedan. 

Den andra typen av gäldenär som kan urskiljas bland de som får skuldsanering är en 

person med stora skulder som trots ett stadigvarande förvärvsarbete inte anses kunna 

betala sina skulder inom överskådlig tid (7 av 29 gäldenärer, se tabell 15). Inte heller för den 

här gruppen av gäldenärer föreligger några särskilda prognossvårigheter. Med utgångspunkt 

i gäldenärens nuvarande förvärvsinkomst är hans eller hennes betalningsförmåga ofta 

relativt enkel att utreda. Svepande argument som att en ung människa i allmänhet har 

många yrkesverksamma år framför sig tycks inte hindra en skuldsanering i de här fallen då 

Kronofogdemyndigheten redan vägt in det i sin bedömning. Vanligen arbetar den här 

gäldenären heltid varför även möjligheterna att öka sin inkomst är begränsade. 

                                                             
 

117
 Se t ex Arbetsförmedlingens prognos Arbetsmarknadsutsikterna 2012 s 99, 103 och 117. Se även SOU 2008:102 s 64 där det 

konstateras att är det sällsynt att någon lämnar sin aktivitetsersättning för att söka sig ut på arbetsmarknaden.  
118

 Detta framgår av en mer detaljerad granskning av dessa 14 beslut. 
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6.2 En viktig iakttagelse – många gäldenärer har god man eller förvaltare 

6.2.1 Ett anmärkningsvärt resultat 

Det råder brist på rikstäckande statistik över antal personer som har en god man eller en 

förvaltare enligt föräldrabalken.119 Den enda statistik som finns att tillgå presenterades 2006 

i en rapport från Riksrevisionen.120 Statistiken byggde på enkätsvar från kommunernas 

överförmyndare och baserades på siffror från 2004.121 Enligt enkätsvaren hade vid denna 

tidpunkt cirka 67 000 personer en ställföreträdare i form av en god man eller en 

förvaltare.122 Med hänsyn till befolkningsmängden vid denna tidpunkt (9 001 392 invånare) 

hade, utifrån enkätsvaren, cirka 0,75 procent av landets befolkning en god man eller en 

förvaltare år 2004.123 

Varken före eller efter Riksrevisionens rapport från 2006 har någon liknande statistik 

presenterats. Enligt 2009 års uppföljningsrapport finns det dock flera indikationer som talar 

för att antalet personer med någon form av ställföreträdare ökar – särskilt i fråga om 

förvaltarskap.124 

Mot bakgrund av statistiken som presenterades i 2006 års rapport samt de tendenser 

som framgår av uppföljningsrapporten torde uppskattningsvis omkring en procent av 

landets befolkning ha en god man eller en förvaltare. Det är med tanke på denna uppskatt-

ning som det för mig framstår som anmärkningsvärt att 18 av de 121 gäldenärer som 

ansökte om skuldsanering hade en god man (nio stycken) eller en förvaltare (nio stycken), 

och att så många som elva av dessa beviljades skuldsanering (se tabell 22). Av de som blev 

beviljade skuldsanering hade fyra gäldenärer en god man och sju gäldenärer en förvaltare. 

Således hade mer än en tredjedel av de gäldenärer som fick skuldsanering under 2011 

någon form av ställföreträdare. Resultatet är också uppseendeväckande med tanke på att 

det, mig veterligen, inte finns någon vetenskaplig forskning som kopplat samman frågan 

om förmyndarskap för unga vuxna med möjligheten till skuldsanering. 

Beroende på utgångspunkt kan resultatet tolkas på en mängd olika sätt. Eftersom det i 

princip inte finns någon vetenskaplig forskning kring frågor om godmans- och 

                                                             
 

119
 Det pågår dock en utredning Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare, dir 2012:16, som ska ta ställning till vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att det finns tillgång till relevant statistik över överförmyndarnas verksamhet. 
120

 Riksrevisionens rapport 2006:5. 
121

 Svarsfrekvensen var hög. Enkätsvar saknades endast från tre kommunala överförmyndare. 
122

 Riksrevisionens rapport 2006:5 bilaga 4: Statisticon AB:s kvalitetsdeklaration - Enkät angående tillsynen av överförmyndare i 
kommunerna. 
123

 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
124

 Riksrevisionens rapport 2009:31 s 55. 
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förvaltarskap har resultatet tolkats självständigt utifrån egna utgångspunkter som av mig 

ansetts vara relevanta.125 Resultatet som presenterats ovan har tolkats som följer. 

 

6.2.2 Medvetenhet genom ställföreträdaren 

Att en relativt stor del av de som söker skuldsanering (18 av 121 gäldenärer, se tabell 22) 

har en god man eller en förvaltare skulle kunna förklaras med att dessa personer blivit 

medvetna om att det finns en möjlighet att ansöka om skuldsanering genom sin gode man 

eller förvaltare. Det tyder på att gode män och förvaltare kan fylla en viktig funktion när 

det gäller att just uppmärksamma och motivera överskuldsatta gäldenärer att söka skuld-

sanering. 

Till viss del väcker det här resonemanget frågan om det ibland ”krävs” en god man eller 

en förvaltare för att personer i överskuldsättning ska bli medvetna om möjligheten till 

skuldsanering. Man skulle också kunna föreställa sig att de personer som inte har en ställ-

företrädare, men som kanske är i behov av en, inte skulle ha drivkraften att ansöka även 

om de blev medvetna om möjligheten. Betydelsen av att ha en god man eller en förvaltare 

som dels informerar om möjligheten till skuldsanering, dels motiverar gäldenären att an-

söka om skuldsanering bör rimligen inte underskattas. Att gäldenärer med god man eller 

förvaltare är välrepresenterade bland dem som ansöker om skuldsanering i allmänhet och 

de som får skuldsanering i synnerhet, stödjer denna uppfattning. 

 

6.2.3 Ett behov av tidigare insatser 

Att många av de som beviljades skuldsanering hade en god man eller en förvaltare är också 

ett tecken på att flera av de unga som får skuldsanering har någon form av funktions-

nedsättning som medför att de har svårt att hantera sin ekonomi själva. Det kan i sig ses 

som ett tecken på att skuldsaneringsinstitutet faktiskt kommer några av de allra mest utsatta 

tillgodo. 

Eftersom flertalet av de här personerna tycks ha fått en god man eller en förvaltare när 

skuldsättningen redan varit ett faktum väcks emellertid frågor om varför de inte fått hjälp 

och stöd tidigare. Resultatet skulle därmed kunna tolkas som att det finns ett behov av fler 

                                                             
 

125
 Det som finns på området är en avhandling av Torbjörn Odlöw, Ställföreträdare för vuxna: handledare eller kamrer? men den 

behandlar framför allt frågor om själva anordnandet av en ställföreträdare. Therese Fridström Montoya (doktorand vid Uppsala 
Universitet) bedriver forskning kring frågor om godmans- och förvaltarskap, men den är ännu inte publicerad. 
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förebyggande samhällsinsatser. Om den här gruppen hade fått hjälp tidigare hade viss 

skuldsättning säkerligen kunnat undvikas. En åtgärd skulle till exempel kunna vara att unga 

personer regelmässigt i anslutning till myndighetsdagen erbjuds stöd att hantera sin privat-

ekonomi. På så sätt skulle förhoppningsvis färre personer som står på tröskeln till vuxen-

livet hamna i skuldsättning och därmed skulle också färre behöva utnyttja möjligheten till 

skuldsanering.  

Att en stor andel av de unga vuxna som beviljas skuldsanering har en god man eller en 

förvaltare är enligt min mening å ena sidan en signal på att samhället har misslyckats med att 

fånga upp den här redan utsatta gruppen i tid, å andra sidan ett tecken på att godmanskap 

och förvaltarskap fyller en viktig funktion på det här området.  

Med stor sannolikhet hade den här gruppen redan vid 18 års ålder ett behov av en 

ställföreträdare. Men som samhället tycks se ut var dessa personer mer eller mindre 

”tvungna” att hamna i överskuldsättning för att det behovet skulle uppmärksammas. Man 

kan tycka att det bör finnas ett skyddsnät som fångar upp de här personerna innan de 

hamnar i en svårbemästrad skuldsättning. Mitt resultat signaler att det saknas ett finmaskigt 

skyddsnät. Ett skyddsnät som inte släpper igenom de allra mest utsatta och låter dem 

hamna i sådan svår skuldsättning att de redan innan de är 30 år fyllda är så skuldsatta att de 

uppfyller kraven för skuldsanering. Samhället har ett ansvar att se de människor som är 

särskilt utsatta och hjälpa dem i ett tidigt skede. Just den här gruppen av unga vuxna som 

har ett behov av god man eller förvaltare (och troligen har haft det behovet sedan 18-

årsdagen) bör få det tillgodosett i så god tid att svårbemästrad skuldsättning aldrig blir ett 

faktum. 

I propositionen Bättre möjlighet till skuldsanering från 2010 noteras att det bland dem som 

inte ansöker om skuldsanering finns personer som skulle kunna vara i behov av en god 

man eller en förvaltare.126 Denna notering stödjer ytterligare min argumentation om 

behovet av fler och tidigare insatser som handlar om att uppmärksamma några av sam-

hällets mest utsatta. 

Av de skuldsaneringsbeslut som legat till grund för min granskning framkommer dess-

utom att skuldsättningen i de flesta fall helt tycks ha upphört när gäldenären fått en god 

man eller en förvaltare. Det betyder att skuldsättningen för de här gäldenärerna troligen 

hade kunnat undvikas om behovet av en ställföreträdare hade uppmärksammats tidigare. 
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 Prop 2010/11:31 s 17. 
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På vilket sätt det förebyggande arbetet ska utformas är svårare att säga, men klart är att 

fokus måste läggas på att upptäcka den här gruppen i god tid. Det bör i sammanhanget 

nämnas att Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen 

(2001:937) att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör 

förordnas för någon. 

 

6.2.4 Ett resultat som väcker frågor 

Att en gäldenär som söker skuldsanering har en förvaltare skulle kunna ses som en slags 

försäkran om att gäldenären inte kommer att hamna i skuldsättning på nytt. Att gäldenären 

har en god man är dock inte samma försäkran, då denna gäldenär fortfarande kan ingå 

skuldförbindelser. Dock kan man tänka sig att den gode mannen kan bistå med viktig 

stöttning i de fall huvudmannen beviljas skuldsanering. Med tanke på ovanstående vore det 

intressant att undersöka i vilken utsträckning personer med förvaltare respektive god man 

förmår att hålla sig till sin betalningsplan och därmed fullfölja sin skuldsanering. Det är 

tydligt att mitt resultat väcker många frågor. 

I dag ställs relativt höga krav för att en person ska få en god man eller en förvaltare. En i 

det sammanhanget intressant fråga är om en sänkning av dessa krav skulle kunna innebära 

att fler överskuldsatta blev uppmärksamma på att det finns en möjlighet till skuldsanering. 

En annan fråga är om det i så fall skulle innebära att fler fick en möjlighet att sanera sina 

skulder. Frågor av det här slaget kan inte besvaras inom ramen för denna uppsats. Däremot 

visar de att den här delen av resultatet är intressant ur flera perspektiv, till exempel när man 

diskuterar hur reglerna om godmans- och förvaltarskap bör vara utformade.  

Ovan har presenterats möjliga tolkningar av mitt resultat att många unga gäldenärer som 

söker och får skuldsanering har en god man eller en förvaltare. Mer säkra slutsatser över-

lämnas emellertid till kommande forskning. Det vore högst intressant att mer djupgående 

undersöka sambanden mellan förmyndarskap för unga vuxna och möjligheten till 

skuldsanering – inte minst med tanke på att de tycks helt outforskade. 
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7 Sammanfattning och avslutande kommentarer 

7.1 Avsikten med detta avsnitt 

Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka vilka unga gäldenärer som i praktiken 

beviljas skuldsanering, samt om det utfallet kan sägas vara rimligt mot bakgrund av skuld-

saneringslagens rehabiliterande syfte. I det här avslutande avsnittet kommer de frågorna att 

få svar. I stor utsträckning kommer även de mer specifika frågeställningarna som syftet gav 

upphov till att besvaras. Emellertid kommer frågan om vad som kan utläsas om de gälde-

närer som fick avslag att lämnas därhän, för att ge plats åt vad som kan utläsas om de 

gäldenärer som beviljades skuldsanering. Beträffande de gäldenärer som fick skuldsanering 

har betydande uppmärksamhet ägnats åt de resultat som enligt min mening varit särskilt 

anmärkningsvärda. 

 

7.2 Vad kan utläsas om de unga gäldenärer som beviljades skuldsanering 2011? 

Efter att ha granskat samtliga skuldsaneringsbeslut, utom ett som var sekretessbelagt, som 

Kronofogdemyndigheten fattade under 2011 där sökanden var i åldern 18-29 år framträder 

i grova drag två ”huvudtyper” av gäldenärer som beviljas skuldsanering. 

Den ena och vanligaste förekommande gäldenären är en person som haft så stora 

svårigheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden att han eller hon i princip aldrig 

har förvärvsarbetat (20 av 29 gäldenärer, se tabell 17). I regel har denna gäldenär en 

inkomst bestående av aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller sjukersättning (17 av 29 

gäldenärer, se tabell 15). Av de flesta beslut framgår dessutom att gäldenären har haft 

denna typ av inkomster i mer än två år (14 av 29 gäldenärer, se tabell 16). Några gäldenärer, 

som också skulle kunna hänföras till den här gruppen, har försörjningsstöd som inkomst 

(4 av 29 gäldenärer, se tabell 15). Med tanke på att samtliga av dessa gäldenärer har en låg 

inkomst är en förhållandevis liten skuldbörda tillräcklig för att gäldenären ska anses 

kvalificerat insolvent. 

En person som i princip stått utanför arbetsmarknaden hela sitt vuxna liv bedöms ha 

mycket små möjligheter att få ett arbete. Så länge gäldenären i fråga kan visa att svårigheten 

att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden inte är tillfällig eller konjunkturbetingad 

föreligger det i regel inte några prognossvårigheter. De argument som generellt kan fram-

föras emot att bevilja skuldsanering för en ung person görs inte gällande i dessa fall. 

Argument som att en ung person har många arbetsföra år framför sig, samt har större 
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möjligheter att påverka sin inkomst än till exempel en pensionär är alltså inte gångbara 

argument när det gäller den här gruppen av gäldenärer.  

Den andra typen av gäldenär som beviljades skuldsanering är en person som har ett 

stadigvarande förvärvsarbete men som har skulder som är så stora att gäldenären trots sin 

förvärvsinkomst inte anses kunna betala skulderna inom överskådlig tid (7 av 29 

gäldenärer, se tabell 15).  

Inte heller för denna grupp av gäldenärer föreligger några särskilda prognossvårigheter. 

Med utgångspunkt i gäldenärens nuvarande förvärvsinkomst är hans eller hennes 

betalningsförmåga ofta relativt enkel att utreda. Argumenten om många arbetsföra år och 

större möjlighet att påverka sin inkomst har Kronofogdemyndigheten redan tagit in i 

bedömningen, vilket innebär att låg ålder inte heller för dessa gäldenärer tycks sätta stopp 

för en skuldsanering. Mot bakgrund av detta kan konstateras att en helt avgörande faktor för 

att få skuldsanering är att gäldenärens livssituation är sådan att den inte vållar några 

särskilda prognossvårigheter (se tabell 18).  

Det senaste decenniet har stora delar av den offentliga debatten kring skuldsättning 

fokuserat på det faktum att föräldrar har kunnat skuldsätta sina barn. Mot den bakgrunden 

är det särskilt intressant att konstatera att 2011 års skuldsaneringsbeslut visar att de unga 

vuxna som söker skuldsanering inte är personer som blivit skuldsatta som barn av sin eller 

sina förmyndare. Endast två av 121 gäldenärer hade en skuldbörda som till någon del 

kunde tillskrivas handlande av gäldenärens förmyndare (se tabell 12). 

Utan tvekan har dock frågor kring skuldsättning av barn förtjänat utrymme och 

diskussion. Man tänka sig att den mediala uppmärksamheten på området säkerligen bidrog 

till 2009 års ändringar i föräldrabalken, som innebar att barn fick ett starkare skydd mot 

skuldsättning än tidigare. Nu är det dock hög tid för ytterligare ett fokus. Ett fokus på de 

personer som hamnat i överskuldsättning som en slags följd av att deras behov av en 

ställföreträdare inte uppmärksammats i tid. 

Min granskning visar att många unga vuxna som söker skuldsanering har en god man 

eller en förvaltare. Granskningen visar också att majoriteten av dessa sökanden uppfyller 

kriterierna för skuldsanering. Att en stor andel av de unga gäldenärer som beviljas skuld-

sanering har en ställföreträdare förtjänar uppmärksamhet. 

Med tanke på att de här personerna tycks ha fått en ställföreträdare när svår skuld-

sättning redan varit ett faktum, väcks frågor om varför den här gruppen inte fått hjälp och 

stöd tidigare. Flertalet av de här personerna hade sannolikt ett behov av en god man eller 

en förvaltare redan den dag de fyllde 18 år. I flera beslut framkommer att skuldsättningen 
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helt tycks ha upphört när gäldenären fått en god man eller en förvaltare, varför skuld-

sättningen för de här gäldenärerna troligen hade kunnat undvikas om behovet av en ställ-

företrädare hade upptäckts tidigare. Men som samhället tycks se ut var dessa personer mer 

eller mindre ”tvungna” att hamna i överskuldsättning för att deras behov av en ställföre-

trädare skulle uppmärksammas. Ska det verkligen behöva vara så att man tydligt måste 

”misslyckas” innan man får hjälp? Vore det inte bättre om en persons behov av en ställ-

företrädare uppmärksammas tidigare? 

Det bör utan tvivel finnas ett skyddsnät som fångar upp de här personerna innan de 

hamnar i en svårbemästrad skuldsättning. Förhoppningsvis får de flesta som har ett behov 

av en ställföreträdare en sådan innan allt för stor skada är skedd – men uppenbarligen inte 

alla. Mitt resultat signalerar att det saknas ett finmaskigt skyddsnät som inte lämnar någon 

åt slumpen. Ett skyddsnät som inte släpper igenom några av de allra mest utsatta och låter 

dem hamna i sådan svår skuldsättning att de redan innan de fyllt 30 är så skuldsatta att de 

uppfyller kraven för skuldsanering. De här personerna är – redan utan sin överskuld-

sättning – en utsatt grupp som bör tillförsäkras ett särskilt stöd från samhället. Det är 

viktigt att förebyggande insatser görs på ett tidigt stadium för att undvika såväl lidande för 

den enskilde som onödiga kostnader för samhället. Ökad kunskap kring sambanden mellan 

ett förbisett behov av ställföreträdare och överskuldsättning är att önska för att skapa bättre 

förutsättningar för framgångsrika åtgärder. 

Frågor om och i så fall hur en ökad tillgänglighet av gode män och förvaltare skulle 

kunna stävja överskuldsättning bland några av de mest utsatta förtjänar att lyftas fram och 

bli en del av den offentliga debatten, på liknande sätt som barns skuldsättning har varit en 

het fråga det senaste decenniet. 

 

7.3 Vad kan sägas om unga vuxnas möjligheter att uppfylla rekvisiten om 

skuldsanering? 

Min granskning visar att Kronofogdemyndigheten i 64 av 92 avslagsbeslut ansåg att 

gäldenären inte uppfyllde rekvisitet om kvalificerad insolvens (se tabell 20). Med tanke på 

detta resultat, samt det faktum att unga personer oftare än andra har osäkra inkomster i 

form av vikariat eller timanställningar,127 är det sannolikt att rekvisitet om kvalificerad 

insolvens i regel blir svårare att uppfylla för en person som är ung. Detta beror på att osäkra 
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 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningar. 
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inkomster medför prognossvårigheter som i sin tur innebär att rekvisitet om kvalificerad 

insolvens inte kan anses uppfyllt.128 

En i sammanhanget central fråga är dock vilka unga som i praktiken påverkas av att 

prognossvårigheter hindrar en skuldsanering. Efter att ha granskat de 121 skuldsanerings-

beslut som legat till grund för denna uppsats är min bestämda uppfattning att prognos-

svårigheter inte har hindrat skuldsanering för de allra mest utsatta unga vuxna som haft ett 

stort behov av ekonomisk rehabilitering. Således ser jag det inte som något egentligt problem 

att många unga har svårare att uppfylla rekvisiten för skuldsanering med anledning av de 

prognossvårigheter som en osäker inkomst medför. Skuldsaneringsinstitutet är inte avsett 

för vem som helst som har skulder – det är avsett för de allra mest utsatta. 

Med tanke på skuldsaneringslagens borgenärsgynnande syfte och vikten av att lagens 

utfall inte upplevs som stötande av allmänheten, är en ordning – där prognossvårigheter 

hindrar en skuldsanering – en rimlig avvägning mellan gäldenärens och borgenärernas 

intressen. Lagstiftaren har på goda grunder ansett att skuldsanering inte ska beviljas om 

gäldenärens inkomstmöjligheter är särskilt svårbedömda. En sådan ordning tycks inte 

innebära att unga personer som ”borde få” skuldsanering nekas. Mot denna bakgrund 

anser jag, i likhet med förarbetena och rådande praxis, att prognossvårigheter 

fortsättningsvis ska verka hindrande för möjligheten att beviljas skuldsanering.  

En annan sak är att kravet för att anses kvalificerat insolvent gärna får sänkas. Även om 

skuldsaneringssystemet tycks fungera väl, vore det enligt min mening önskvärt om Högsta 

domstolen i fallet med den 76-årige gäldenären fastslår att ålder eller hälsotillstånd till viss del 

skulle kunna påverka bedömningen om huruvida en gäldenär är att anses som kvalificerat 

insolvent.129 I så fall skulle fler få möjlighet till skuldsanering, och det skulle troligen ske 

utan att borgenärernas intressen skulle behöva åsidosättas i någon nämnvärd utsträckning. 

I princip innebär 2010 års avgörande från Högsta domstolen att en gäldenär, för att 

anses vara kvalificerat insolvent, ska sakna förmåga att betala sina skulder på 15 års sikt. 

Enligt min mening vore även en generell sänkning av det riktmärket önskvärd.130 

Förändringar av det här slaget skulle gynna överskuldsatta i stort och därmed också de 

unga gäldenärer som lever i överskuldsättning. Dessutom rimmar de väl med förarbetena 

och skuldsaneringslagens rehabiliterande syfte. Även om nämnda förändringar vore önsk-
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 Prop 1993/94:123 s 92. 

129
 Se avsnitt 5.4.4. 

130
 Se avsnitt 5.4.3.2 och 5.4.4. 
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värda för att lagens rehabiliterande syfte än mer skulle främjas, är min uppfattning att lagen 

och dess tillämpning är rimlig med tanke på skuldsaneringslagens rehabiliterande syfte. 

 

7.4 Avslutningsvis 

Min granskning har genererat ny kunskap om vilka unga gäldenärer som beviljas skuld-

sanering. Det finns dock ett resultat som särskilt förtjänar att lyftas fram; 11 av 29 

gäldenärer som beviljades skuldsanering hade en god man eller en förvaltare. 

Genom att uppmärksamma det här förhållandet är min förhoppning att frågan om att få 

en god man eller en förvaltare i tid, innan svårbemästrad skuldsättning är ett faktum, förs 

upp på den politiska agendan. De som detta gäller kan visserligen tyckas få till antalet, men 

betänk att dessa personer är några av samhällets kanske mest utsatta – som i likhet med 

barn och andra skyddsvärda grupper – kan ha svårt att föra sin egen talan inte minst i 

dagens mediebrus. Betänk också att varje överskuldsättning som kan undvikas är en stor 

vinst såväl för den enskilde som för samhället. 

Sambanden mellan ett förbisett behov av ställföreträdare och överskuldsättning bland 

unga vuxna kräver djupare studier. Ökad kunskap kring dessa samband är nödvändig för 

att skapa framgångsrika åtgärder med syfte att fler ska få tidigare hjälp så att svår över-

skuldsättning aldrig blir ett faktum för dessa redan utsatta personer. 
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Barnombudsmannens och Kronofogdemyndighetens skrivelse till socialministern om 

landstingen och regionernas skuldsättning av barn 2009-03-04, dnr 9.2:0189 

Högsta domstolens protokoll vid tillståndsprövning, mål nr Ö 5918-11, meddelad 

2012-09-17 

Kronofogdemyndigheten, Processägarens ställningstagande 2008-05-06, nr 14/08/Skusan, 

dnr 801 678-08/12  

Riksskatteverkets skrivelse 2003-08-15, dnr 7445-03/100 
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9 Bilaga tabeller 

Nedanstående statistik bygger på de beviljandebeslut respektive avslagsbeslut som 

Kronofogdemyndigheten fattade under 2011 där sökanden var född mellan 1982 och 

1993. 

Totalt fattades 122 sådana beslut. Ett av dessa beslut var sekretessbelagt varför det 

inte varit en del av min granskning. Således bygger denna statistik på 121 beslut; 29 

beslut om beviljande och 92 beslut om avslag. 

 

Tabell 1 

Vilket beslut fattade Kronofogdemyndigheten? 

    Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Avslag 92 0 92 

Beviljade 29 29 0 

 

Tabell 2 

När under 2011 fattade Kronofogdemyndigheten beslutet? 

  Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Före lagändringarna den 1 juli 2011 46 4 42 

Efter lagändringarna den 1 juli 2011 75 25 50 

 

Tabell 3 

Distrikt 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Stockholm 24 6 18 

Östersund 23 6 17 

Kalmar 25 7 18 

Göteborg 31 8 23 

Malmö 18 2 16 
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Tabell 4 

Gäldenärens kön 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Man 63 14 49 

Kvinna 58 15 43 

 

Tabell 5 

Gäldenärens ålder 

    Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Medelvärde (i år) 26,5 27,2 26,3 

 

Tabell 6 

Är gäldenären ensamstående? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej 27 4 23 

Ja 94 25 69 

 

Tabell 7 

Försörjningsbörda för antal barn 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Ingen försörjningsbörda för barn 76 21 55 

Försörjningsbörda för ett barn 26 4 22 

Försörjningsbörda för två barn 11 1 10 

Försörjningsbörda för tre barn eller fler 8 3 5 
 

Detta resultat innefattar även förväntad försörjningsbörda för kommande barn om det 

framgår av beslutet att gäldenären eller dennes make/sambo är gravid. 
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Tabell 8 

Antal år sedan skuldsättningen i huvudsak började 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 107 27 80 

    Medelvärde 5,02 6,15 4,64 

 

Observera att betalningssvårigheter kan ha uppkommit först senare. Notera också att det i 

vissa beslut inte framgick när skuldsättningen i huvudsak började. Därav bygger denna statistik 

endast på de 107 beslut där detta framgick. 

 

Tabell 9 

Antal år sedan ny skuldsättning i huvudsak slutade 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 104 27 77 

    Medelvärde 1,78 1,93 1,73 
 

Notera att det i vissa beslut inte framgick när skuldsättningen i huvudsak slutade. Därav bygger 

denna statistik endast på de 104 beslut där detta framgick. 

 

Tabell 10 

Gäldenärens skuldbörda exklusive förfallna studiemedelsskulder (dvs 

den skuld som skulle omfattas av en eventuell skuldsanering) 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Medelvärde i kronor 328 113 363 839 316 851 
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Tabell 11 

Blev gäldenären skuldsatt före 18 års ålder? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej 113 26 87 

Ja, men endast en begränsad del av skuldbördan uppkom 

före 18 års ålder 5 3 2 

Ja, runt hälften av skuldbördan uppkom före 18 års ålder 0 0 0 

Ja, huvuddelen eller hela skuldbördan uppkom före 18 års ålder 2 0 2 

Ja, men oklart hur stor del av skuldbördan som uppkom före 18 års ålder 1 0 1 

 

Tabell 12 

Kan någon del av gäldenärens skuldsättning hänföras till 

handlande som kan tillskrivas gäldenärens förmyndare? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej 119 28 91 

Ja 2 1 1 

 

Tabell 13 

Bestod gäldenärens skuldbörda av brottsrelaterade skadeståndsfordringar? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Inga brottsrelaterade skadeståndsfordringar 101 25 76 

Delvis brottsrelaterade skadeståndfordringar 9 3 6 

Huvuddelen av skuldbördan bestod av brottsrelaterade 

skadeståndsfordringar 7 1 6 

Hela skuldbördan bestod av brottsrelaterade 

skadeståndsfordringar 4 0 4 
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Tabell 14 

Bestod gäldenärens skuldbörda av skulder som kan hänföras till tidigare bedriven 

näringsverksamhet? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej, ingen skuld kan hänföras till näringsverksamhet 107 26 81 

Ja, delar av skuldbördan kan hänföras till näringsverksamhet 5 1 4 

Ja, huvuddelen av skuldbördan kan hänföras till 

näringsverksamhet 9 2 7 

 

Tabell 15 

Gäldenärens grundinkomst 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Förvärvsarbete 27 7 20 

Aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller sjukersättning 29 17 12 

Studiemedel eller föräldrapenning 26 1 25 

Försörjningsstöd 19 4 15 

Saknar inkomst eller har arbetslöshetsersättning 20 0 20 

 

Tabell 16 

Gäldenärens grundinkomst kombinerat med tid gäldenären haft inkomsten 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Övriga: förvärvsarbete, aktivitetsstöd < 2 år, aktivitetsersättning < 2 år, 

sjukersättning < 2 år, försörjningsstöd < 2 år, studiemedel, 

föräldrapenning, arbetslöshetsersättning eller saknar inkomst 90 11 79 

Aktivitetsstöd > 2 år, aktivitetsersättning > 2 år eller sjukersättning > 2 år 22 14 8 

Försörjningsstöd > 2 år 9 4 5 
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Tabell 17 

Har gäldenären haft svårigheter att komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej, inga svårigheter 26 7 19 

Ja, vissa svårigheter 36 0 36 

Ja, stora långvariga svårigheter (har i princip aldrig arbetat) 36 20 16 

Huruvida gäldenären har haft svårigheter framgår inte av beslutet 23 2 21 

 

Tabell 18 

Uttrycks svårigheter att göra en prognos över gäldenärens framtida ekonomiska situation? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej, tvärtom tycks prognosen enkel att göra 30 14 16 

Nej, den nämns inte 48 14 34 

Ja, den nämns 6 1 5 

Ja, särskilda prognossvårigheter uttrycks 37 0 37 

 

Tabell 19 

Uttrycks gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering särskilt i beslutet? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej, det nämns inte 87 10 77 

Ja, det nämns 14 4 10 

Ja, ett stort behov uttrycks 20 15 5 
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Tabell 20 

Huruvida rekvisitet om kvalificerad insolvens och/eller skälighetrekvisitet var uppfyllt 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Båda rekvisiten ansågs uppfyllda 29 29 0 

Inget rekvisit ansågs uppfyllt 17 0 17 

Rekvisitet om kvalificerad insolvens uppfyllt, men 

skälighetsrekvisitet ansågs inte uppfyllt 10 0 10 

Skälighetsrekvisitet uppfyllt, men rekvisitet om 

kvalificerad insolvens ansågs inte uppfyllt 0 0 0 

Skälighetsrekvisitet ansågs inte uppfyllt, rekvisitet om 

kvalificerad insolvens utreddes inte 18 0 18 

Rekvisitet om kvalificerad insolvens ansågs inte 

uppfyllt, skälighetsrekvisitet utreddes inte 47 0 47 

 

Tabell 21 

Vad var huvudanledningen till att skälighetsrekvisitet inte ansågs uppfyllt 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Det var inte oskäligt eller skäligheten utreddes inte 75 29 46 

Brottsrelaterade skadeståndsskulder 14 0 14 

Svårigheter att bedöma gäldenärens framtida inkomstmöjligheter (mycket 

osäker prognos) 15 0 15 

Färska skulder 7 0 7 

Oskäligt på grund av andra anledningar såsom att: gäldenären inte 

medverkat, gäldenären inte gjort vad han eller hon kunnat för att betala 

på sina skulder, skulderna kan hänföras till ekonomisk brottslighet, 

gäldenären har ett brottsligt förflutet eller att gäldenären har inte gjort 

tillräckliga ansträngningar för att skaffa sig inkomster 10 0 10 
 

Observera att det kan finnas flera olika anledningar i ett och samma beslut till att 

Kronofogdemyndigheten inte ansåg att det var skäligt att bevilja skuldsanering. Det syns dock 

inte i denna tabell, varför detta resultat bör tolkas med viss försiktighet. Jag har valt det skäl 

som jag tolkade som Kronofogdemyndighetens starkaste skäl till att skälighetsrekvisitet inte 

kunde anses uppfyllt. Hur som visar tabellen att det kan finnas många olika anledningar till att 

Kronofogdemyndigheten anser att skälighetsrekvisitet inte är uppfyllt. 
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Tabell 22 

Hade gäldenären en god man eller en förvaltare vid ansökningstillfället? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Nej 103 18 85 

Ja, en god man 9 4 5 

Ja, en förvaltare 9 7 2 

 

Tabell 23 

Hade gäldenären har någon särskild ”problematik”? 

     Totalt Beviljat Avslag 

Svarande 121 29 92 

    Ingen ”problematik” som uttryckligen framkommer i beslutet 58 3 55 

ADHD, Aspergers syndrom eller någon annan form av funktionsnedsättning 10 6 4 

Någon form av före detta missbruk (narkotika, alkohol, spel) och/eller har 

ett kriminellt förflutet 28 4 24 

Psykisk ohälsa 18 14 4 

Annan ”problematik” 7 2 5 
 

Observera att det kan finnas gäldenärer som passar in på flera olika kategorier, till exempel 

kan en gäldenär både ha ADHD och lida av psykisk ohälsa. När flera kategorier har passat in på 

gäldenären har jag dock varit tvungen att välja ett av dessa alternativ. Det alternativet som 

”framträdde” tydligast i beslutet har då valts. Det innebär till exempel att det kan finnas fler än 

de 18 gäldenärer - som denna tabell visar - som lider av psykisk ohälsa. Således måste denna 

tabell tolkas med försiktighet. Dock kan man utifrån denna tabell konstatera att åtminstone 18 

gäldenärer av samtliga 121 gäldenärer lider av psykisk ohälsa.  
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* 
** 

* 
** 

I de beslut där gäldenären beviljades skuldsanering undersöktes också: 

 

Tabell 24 

Gäldenärens betalningsutrymme uttryckt i procent i 
förhållande till den totala skuldbördan 

       Beviljat   

Svarande 29 
 

  

 

 Medelvärde 14,9 
     28,7   

*   Med hänsyn till samtliga 29 gäldenärer som beviljades skuldsanering 
 **Med hänsyn till de gäldenärer som beviljades skuldsanering som 

hade ett betalningsutrymme över 0 procent 

 

Tabell 25 

Gäldenärens betalningsutrymme i kr per månad 
     

 
Beviljat   

Svarande 
 

29 
 

    Medelvärde 
 

898   

 

Tabell 26 

Det sammanlagda belopp i kronor som gäldenären ska 
betala till sina borgenärer under skuldsaneringsperioden 

       Beviljat   

Svarande 29 
 

  

 

 Medelvärde 72 447 
     140 065 

*   Med hänsyn till samtliga 29 gäldenärer som beviljades skuldsanering 
**Med hänsyn till de gäldenärer som beviljades skuldsanering som 
hade ett betalningsutrymme över 0 procent 

 

 

 


