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Förord
Härmed vill vi tacka Svante Helliksson och Anna-Karin Lindahl på KFM i Karlstad 
som vänligt tillhandahållit oss med information och material. Vi tackar de 
intervjuade på KFM, Konsumentverket och kommunen i Karlstad som trevligt och 
tillmötesgående har tagit emot oss. Dessutom vill vi tacka inkassobolagen som 
hjälpsamt svarat på våra frågor. Tack vare all hjälp och alla intervjuer har vår uppsats 
varit möjlig att genomföra.

Vi vill också tacka vår handledare Dan Nordin för stöd och vägledning under 
uppsatsens gång.

Susanne Andersen Christine Gauffin



Sammanfattning
Den första lagen om skuldsanering trädde i kraft 1994. Denna lag utvärderades vid 
ett flertal tillfällen där det framkom att processen var för krånglig och tog för lång 
tid. Utredningarnas mål var att få fram ett enklare och snabbare 
skuldsaneringsförfarande. Regeringen kom 2006 med ett lagförslag till den nya 
skuldsaneringslagen som sedan trädde i kraft den första januari 2007. Kraven är 
fortfarande desamma för de sökande men själva processen har förenklats. Den 
huvudsakliga skillnaden är att KFM är första instans, vilket innebär att gäldenären 
inte längre behöver göra något eget försök att lösa skulderna med borgenärerna.

Ett år har nu gått efter den nya skuldsaneringslagen infördes och målet med den nya 
lagen var som sagt att göra skuldsaneringsprocessen enklare och snabbare. Det 
intresserade oss att se om det i verkligheten blivit någon förändring och framför allt 
förbättring. Syftet med vår uppsats är därmed att se om den nya skuldsaneringslagen 
uppnått sitt mål med en snabbare och enklare hantering. För att ta upp andra sidan av 
skuldsaneringsprocessen ville vi undersöka borgenärernas del i förfarandet, därför 
blir vårt andra syfte att undersöka borgenärernas syn på skuldsanering och om lagen 
är borgenärsgynnande.

Vi har samlat in material om skuldsaneringsprocessen via djupintervjuer med KFM, 
Konsumentverket och kommunen samt tre stora borgenärer. Detta har vi gjort för att 
se om de svarar lika eller vad som skiljer de två områdena åt.

I teoridelen har vi tagit upp den teori som är relevant för skuldsaneringsprocessen 
och som kan användas för att i analysen kopplas ihop med empirin. Där tar vi också 
upp tidigare forskning om borgenärers synpunkter om skuldsanering.

Empirimaterialet, statistik och svaren från våra intervjuer, har tillsammans med 
teorin analyserats. Utifrån analysen har sedan slutsatser dragits av vårt material för 
att kunna besvara frågeställningarna.
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1. Inledning

I introduktionskapitlet beskriver vi bakgrunden till hur vi kom fram till vår 
problemformulering och syftet med uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Den svenska kreditmarknaden avreglerades under mitten av 1980-talet vilket gjorde 
att det blev mycket friare och lättare att låna pengar. Detta medförde att familjers 
nettoupplåning flerdubblades och många hamnade i en ekonomisk kris. Dessutom 
ökade arbetslösheten och fastighetsmarknaden förändrades under denna period vilket 
gjorde situationen ännu värre. (Lindell 1994)

Redan 1987 diskuterades införandet av en skuldsaneringslag som skulle hjälpa 
privatpersoner som var överskuldsatta. Anledningen till att en skuldsaneringslag blev 
aktuell var bland annat att människor blev utsatta för mycket högre ekonomiska 
risker då det gick att låna utan säkerhet. Inte förrän 1994 infördes en 
skuldsaneringslag för att hjälpa de som inte klarade av att betala sina skulder. Innan 
den trädde i kraft fanns det ingen lag som reglerade privatpersoners 
överskuldsättning. De alternativ de hade då var personlig konkurs och ackord. Med 
personlig konkurs menas att gäldenären (den som innehar skulden) inte kan betala 
sina skulder och att situationen inte är tillfällig. Vid konkurs förloras rätten att ta 
hand om sina tillgångar, en förvaltare utses och tillgångarna går till borgenärerna (de 
som gäldenären har en skuld hos). Vid en personlig konkurs försvinner inte
skulderna fast konkursen är avslutad och ofta finns då skulder kvar som gäldenären 
inte kan betala. Med ackord menas en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en 
gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Skillnaden mellan ackord och 
skuldsanering är inte så stor, men ackord kan sägas vara mer lämpligt för att lösa 
insolvensproblem som är förknippade med näringsverksamhet. (Hellners & Mellqvist 
2000)

Den första skuldsaneringslagen trädde alltså i kraft 1994 och i huvudsak skulle 
gäldenären själv försöka ta kontakt med borgenärerna för en överenskommelse. 
Skulle detta inte vara möjligt fick gäldenären hjälp hos Kronofogdemyndigheten, 
KFM1 för en frivillig skuldsanering, som innebar att borgenärerna fick förslag om 
skuldsanering som skulle godkännas. Godkände inte alla borgenärerna förslaget 
kunde det bli fråga om en tvingande skuldsanering, detta skedde i så fall hos 
tingsrätten. (Lindell 1994)

                                                
1 Myndigheten använder två beteckningar, Kronofogdemyndigheten och Kronofogden, vi kommer hädanefter 
använda förkortningen KFM.
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Sedan skuldsaneringslagen kom 1994 har den utretts vid ett flertal tillfällen, det 
framkom att processen var för krånglig och tog för lång tid. Utredningarnas mål var 
att få fram en enklare och snabbare skuldsaneringsprocess och 2006 kom regeringen 
med ett lagförslag till den nya skuldsaneringslagen som trädde i kraft den första
januari 2007. (Regeringen 2006a)

Den nya skuldsaneringslagen påminner om den gamla, den har dock anpassats efter 
erfarenheter de fått av den tidigare lagen. Kraven är fortfarande desamma för de 
sökande men själva processen har förenklats för att försöka få 
skuldsaneringsförfarandet att bli enklare och smidigare. Den huvudsakliga skillnaden 
med den nya skuldsaneringslagen är att KFM är första instans, vilket innebär att 
gäldenären inte längre behöver göra något eget försök att lösa skulderna med 
borgenärerna, istället kan de nu få hjälp av KFM direkt. Dessutom kan KFM besluta 
om tvingande skuldsanering, även om borgenärerna säger nej till skuldsanering är 
beslutet tvingande. (Mellqvist 2007)

1.2 Problemformulering
Att inte betala sin skuld i tid leder till stora konsekvenser inte bara för gäldenären 
och borgenären utan också för samhället. Överskuldsättning kan drabba gäldenären 
genom att denne bland annat inte kan ingå avtal som till exempel ta nya lån och hyra 
en lägenhet, mår dåligt, blir sjukskriven. Borgenären drabbas genom utebliven 
betalning och samhället genom att sjukdom leder till höga kostnader. Detta ger starka 
incitament för en skuldsaneringslag, vilken är nödvändig för att minska samhällets 
konsekvenser av överskuldsättning. Risken för samhället kan dock bli att 
betalningsmoralen försämras och att befolkningen inte längre har en god vilja att 
betala sina skulder. KFM är eventuellt intresserade av lättare kriterier för att få 
skuldsanering. (Kronofogden 2008a) Vi vill därför bland annat undersöka om den 
nya skuldsaneringslagen försämrat betalningsmoralen i Sverige och vad som skulle 
hända om det blir lättare att få skuldsanering. Detta problem leder oss därför in på 
skuldsaneringslagen och dess syften.

Det har nu gått ett år efter den nya skuldsaneringslagen infördes. Målet med den nya 
lagen var att göra skuldsaneringsprocessen enklare och snabbare. Vi blev 
intresserade av att se om det i verkligheten blivit någon förändring och framför allt
förbättring.
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För att ta upp andra sidan av skuldsaneringsprocessen ville vi undersöka 
borgenärernas del i skuldsaneringen. Det finns tre syften med lagen, den ska vara 
preventiv för samhället, rehabiliterande för gäldenären och gynnande för borgenären. 
Vi blev förvånade att lagen sades vara borgenärsgynnande då vi har svårt att se hur 
den kan gynna borgenärerna, därför ville vi undersöka vad borgenärerna själva anser 
om skuldsanering.

1.3 Syfte
Syftet med vår uppsats är att se om den nya skuldsaneringslagen uppnått lagstiftarens 
mål med ett snabbare och enklare skuldsaneringsförfarande, alltså om processen går 
snabbare från inledande till beslut av en skuldsanering.

Vi vill även undersöka borgenärernas syn på skuldsanering och på vilket sätt som 
lagen är borgenärsgynnande. Dessutom intresserar det oss att få en uppfattning om 
hur betalningsmoralen påverkas av en skuldsaneringslag.

1.4 Frågeställningen
 Har den nya skuldsaneringslagen uppnått sitt mål om en snabbare och enklare 

hantering av skuldsaneringsärenden?
 Är skuldsaneringslagen borgenärsgynnande?
 Hur påverkas betalningsmoralen om det skulle bli lättare kriterier att få 

skuldsanering?

1.5 Avgränsningar
Vi har avgränsat oss genom att inrikta oss på svensk rätt vad gäller skuldsanering och 
inte jämföra med internationella rättsregler. Vidare avgränsar vi oss att endast 
intervjua tre stora borgenärer och tar därmed inte med de mindre borgenärernas 
åsikter på grund av tidsbrist och vi anser att de inte har lika stor erfarenhet av 
skuldsanering. Det finns tre syften med skuldsaneringslagen och vi har främst 
inriktat oss på ett av dem då det skulle bli alldeles för omfattande att gå djupt in i alla 
tre.
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2. Metod

I metodkapitlet beskriver vi den vetenskapsmetod vi valt att använda för att skriva 
vår uppsats. Vi beskriver hur vi går till väga och tar även upp tillförlitligheten av vår 
metod.

2.1 Deduktiv datainsamling
Deduktiv metod utgår från redan existerande teori till empiri, det är utifrån teorin 
som undersökningen görs. Därefter samlas empiri in för att undersöka om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. (Jacobsen et al. 2002) Deduktiv 
teori utgår alltså från teorin och utifrån det forskaren vet inom detta område ställs
hypoteser upp. Utifrån hypotesen görs sedan datainsamlingen och i empirin 
undersöks om hypotesen stämmer eller ska förkastas. (Bryman & Nilsson 2002)
Uppsatsens arbete utgick från den deduktiva metoden då vi började med insamling 
av teori för att få en bild av hur verkligheten kring skuldsanering ser ut. Den utgick 
vi sedan ifrån när vi samlade in empirin för att se om våra förväntningar stämde 
överens med verkligheten.

En nackdel med deduktiv datainsamling kan vara att forskaren endast samlar in 
information som leder till att forskarens förväntningar bekräftas. I och med detta 
finns risk att forskaren förbiser viktig information. (Jacobsen et al. 2002)

Motsatsen till deduktiv metod är induktiv metod, vilket innebär att undersökaren går 
från empiri till teori. Forskaren utgår från tidigare empiri och teori för att skaffa 
förväntningar om hur omvärlden ser ut. (Jacobsen et al. 2002) Vi gick in i studien 
med en del förväntningar om hur slutresultatet kommer utformas eftersom lagens mål 
enligt propositionen redan finns skrivna, därför anser vi den deduktiva metoden mest 
lämplig för vår uppsats.

2.2 Utvärderande undersökning
Med en utvärderande undersökning menas att något mäts eller utvärderas. Det kan 
till exempel vara effekterna av en lagstiftning. (Lundahl & Skärvad 1999) Vi har valt 
denna metod då vi utifrån våra intervjuer vill utvärdera om den nya 
skuldsaneringslagen som kom 2007 har uppnått sitt syfte med ett enklare och 
snabbare skuldsaneringsförfarande. Vi vill även undersöka om skuldsaneringslagen 
är borgenärsgynnande vilket är ett av de tre huvudsakliga syftena i lagen.
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Utifrån Evert Vedungs teori om måluppfyllelsemodellen har vi utvärderat 
förändringen av skuldsaneringslagen för att kunna besvara våra frågeställningar. 
Måluppfyllelsemodellen används vid offentliga utvärderingar för att undersöka
huruvida målen med den politiska styrningen uppfyllts. (Vedung 1994) Ett år har nu 
gått med den nya skuldsaneringslagen som skulle innebära en snabbare och enklare 
process, vi har för avsikt att utvärdera om resultatet stämmer överens med målen och 
även ta hänsyn till de bieffekter som uppkommit utifrån våra förutsättningar.
Måluppfyllelsemodellen kommer även att användas för en undersökning om lagen 
uppfyller syftet med att vara borgenärsgynnande.

2.3 Primärdata och sekundärdata
Primärdata är material som forskaren själv har samlat in för att få svar på en specifik 
problemställning. Utredaren samlar in informationen för första gången genom 
intervju, observation eller frågeformulär. (Jacobsen et al. 2002) Vår primärdata 
består främst av de intervjuer vi gjorde på KFM, Konsumentverket, kommunen och 
med borgenärerna.

Sekundärdata däremot är material insamlat av andra. (Jacobsen et al. 2002) Det är 
data som finns på ”papper” till exempel böcker, tidskrifter och statistik. Det gäller att 
vara kritisk till de källor som används vid insamling av sekundärdata då den bland 
annat kan vara opartisk eller vinklad. (Lundahl & Skärvad 1999) För att få fram 
information om hur skuldsanering fungerar använde vi oss av sekundärdata som 
böcker inom området, broschyrer från KFM och Konsumentverket, statistik från 
KFM, tidigare forskning och rapporter som var relevant för oss.

2.4 Forskningsmetod
Det finns två olika forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod. Vid den 
kvalitativa metoden utförs ofta ett fåtal intervjuer då forskaren vill gå på djupet inom 
ämnet och det är genom ord de intervjuade beskriver vad de tycker. Här kan 
intervjuerna anpassas beroende på situationen vi befinner oss i. I den kvantitativa 
metoden mäts däremot verkligheten i siffror och där är det vanligt att många enkäter 
skickas ut. De är ofta underlag till jämförelser via diagram och tabeller. (Jacobsen et 
al. 2002) Vi utgår därför från den kvalitativa metoden då vi inte vill göra en statistisk 
undersökning utan vill få en djupare förståelse på området.
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Den kvalitativa metoden är mycket resurskrävande, vilket gör att vi inte har 
möjlighet att intervjua tillräckligt många personer för att säkerställa statistiken i 
empirin. (Jacobsen et al. 2002) Vi har därför valt vilka vi tycker är mest lämpliga och 
kunniga inom området. Kritik till att vi endast kan intervjua ett fåtal personer är att 
veta om de kan representera en hel grupp eller endast sig själva, det blir ett problem 
med generaliseringen (Bryman & Nilsson 2002).

En strukturerad intervju har gjorts där vi utgått från ett färdigställt frågeformulär
(bilaga 2 och 3) och intervjuat personerna ansikte mot ansikte. Detta har vi gjort för 
att kunna jämföra de svar vi fått vid de olika intervjuerna. Det finns även inslag av 
semi - strukturerad intervju, som ger intervjupersonen möjlighet att bidra med egna 
erfarenheter och för oss att ställa följdfrågor. En nackdel med en strukturerad intervju 
är att vi som intervjuare kan påverka deras svar till exempel genom att ställa ledande 
frågor. (Bryman & Nilsson 2002)

För att få en större tillförlitlighet har vi använt oss av triangulering, som innebär att 
mer än en källa används vid forskningen (Bryman & Nilsson 2002). Vi har intervjuat 
tre källor inom de två områden som vi är intresserade av. Vi har ställt likadana frågor 
till respektive område för att kunna jämföra de svar vi får. Vi tycker att det är 
intressant att se om de svarar lika eller vad som skiljer deras svar från varandra.

2.5 Tillvägagångssätt
Det första vi gjorde var att ta kontakt med KFM för att få information om 
skuldsanering. Där fick vi rekommendationer att ta kontakt med kronofogde Svante 
Helliksson som jobbar på KFM i Karlstad, han är väl insatt inom skuldsanering då 
han har jobbat med detta sedan den första skuldsaneringslagen kom. Vid det första 
personliga mötet med Helliksson fick vi böcker och rapporter inom området, därefter 
sökte vi efter tidigare forskning och annan litteratur som fanns om skuldsanering, 
alltså sekundärdata. Med hjälp av detta kunde vi sedan formulera 
problemformuleringen och syftet.

För att få mer kunskap om skuldsanering besökte vi KFM ytterligare en gång, där vi 
träffade Svante Helliksson och Anna-Karin Lindahl och fick ännu mer material som 
behandlade ämnet. Vi fick även hjälp med kontakter på Konsumentverket och 
kommunen som var lämpliga för oss att intervjua. De hjälpte oss också med vilka 
som är de största borgenärerna och som var passande att intervjua.
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För att besvara vårt första delsyfte som är att ta reda på om den nya 
skuldsaneringslagen har medfört ett snabbare och enklare skuldsaneringsförfarande 
valde vi att intervjua personer som är insatta och har jobbat ett flertal år med
skuldsanering. Därför valde vi att intervjua Svante Helliksson och Anna- Karin 
Lindahl på KFM, Karin Hällsten på Konsumentverket och Ulrika Johansson på 
kommunen, samtliga i Karlstad. Vi gjorde en personlig intervju och använde en 
bandspelare för att kunna återge det på ett korrekt sätt.

Det andra delsyftet är att undersöka om lagen är borgenärsgynnande. För att besvara 
denna fråga valde vi att intervjua tre stora borgenärer, inkassobolag som har stor 
kunskap inom skuldsanering. På grund av stora avstånd valde vi att skicka 
frågeformuläret med bakgrund via e-post. En nackdel med att den intervjuade skriver 
ner sina svar är att svaren blir mindre spontana, de blir mer reflekterade och 
genomtänkta. Att svaren blir mer genomtänkta kan vara negativt då intervjuaren har 
möjlighet att vinkla sina svar. (Jacobsen et al. 2002)

Empirimaterialet, statistiken och svaren från våra intervjuer har tillsammans med 
teorin analyserats. Utifrån analysen har vi sedan dragit slutsatser för att besvara våra 
frågeställningar.

2.6 Tillförlitlighet
Med tillförlitlighet menas att undersökningen måste gå att lita på det vill säga att vi
får samma resultat om undersökningen skulle upprepas (Jacobsen et al. 2002).

Vi har försökt undvika en orättvis bild av en skuldsanering genom att se det både 
från borgenärernas synvinkel och gäldenärernas synvinkel genom KFM, 
Konsumentverket och kommunen.

Vi har valt att göra ett lämplighetsurval, alltså vi har själva utsett intervjupersonerna 
som vi tycker är mest passande med hjälp av Svante Helliksson och Anna-Karin 
Lindahl. Dock är vi medvetna att om vi hade frågat andra hade eventuellt andra svar
mottagits.

Intervjuerna med KFM, Konsumentverket och kommunen skedde genom personlig 
intervju med bandspelare för att inte missa någon viktig detalj. Detta kan emellertid 
medföra en stelhet och tillbakadragenhet hos respondenterna.
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Intervjuerna med borgenärerna skedde via e-post, detta kan vara negativt då vi inte 
får samma diskussionsmöjlighet med till exempel följdfrågor och kanske inte erhåller
så spontana svar. Vi valde att intervjua fyra stora inkassobolag på grund av att de är 
mycket insatta i ämnet skuldsanering. Av de fyra tillfrågade skedde ett bortfall då vi 
inte mottog något svar från en av dem, vilket i vårt fall betydde att en ganska stor 
andel föll bort. Då vi valde att endast intervjua stora borgenärer med hög erfarenhet 
ser vi enbart deras uppfattning men vi är medvetna att mindre borgenärer kan ha 
andra åsikter.
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3. Teori

Först förklarar vi hur en skuldsaneringsprocess fungerar och vad de olika 
intressenterna har för roll i processen. Vi fördjupar oss särskilt i borgenärernas roll 
och vad de har för del i skuldsaneringen. Tidigare forskning på området tas upp och 
teoridelen avslutas med två modeller som sedan kopplas ihop med empirin i 
analysen.

3.1 Skuldsaneringsförfarandet idag
”Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar 
kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.” (Kronofogden
2007a)

Enligt 1 § i Skuldsaneringslagen (bilaga 1) innebär skuldsanering att en gäldenär helt 
eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av 
skuldsaneringen. För att få skuldsanering krävs det att dessa krav uppfylls:

 Endast en fysisk person som är folkbokförd i Sverige kan beviljas 
skuldsanering.

 Gäldenären är överskuldsatt och anses inte överhuvudtaget kunna betala sina 
skulder på många år.

 Det ska vara skäligt med hänsyn till gäldenärens ekonomiska och personliga 
förhållanden.

 I stort sett kan skuldsanering ske endast en gång i livet.

(Mellqvist 2007)

Uppfyller gäldenären de ovanstående kraven godkänns och inleds en skuldsanering
av KFM. Vid ett avslag får gäldenären en motivering om varför skuldsaneringen inte 
godkänns. Ett avslag betyder inte att personen aldrig kan få skuldsanering, bara att 
denne inte är berättigad till det den här gången. Gäldenären har rätt att överklaga 
beslutet till tingsrätten.

I nästa skede skriver KFM ett förslag om skuldsanering som ofta innehåller en 
återbetalningsplan som gäldenären måste godkänna.

KFM meddelar sedan borgenärerna angående skuldsaneringen, som också måste 
godkänna eller inte godkänna återbetalningsplanen på skulden, det vill säga vad de 
erhåller av sin fordran. Om de inte godkänner planen måste de motivera varför, det 
accepteras inte att bara ge ett avslag. Skulle de inte ge en motivering vid avslag kan 
KFM tolka det som ett godkännande. (Kronofogden 2007b)
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Återbetalningsplanen brukar oftast löpa under fem år (Kronofogden 2007b). Efter de 
här åren så skrivs alla skulder av, även de som inte är fullt återbetalda och gäldenären 
blir alltså skuldfri efter dessa fem år. Återbetalningsplanen visar det som gäldenären 
har möjlighet att betala tillbaka på sina skulder under fem år. Antingen innebär det 
att borgenärerna får tillbaka en del av sin fordran eller så kan det vara ett nollbud. Ett 
nollbud innebär att borgenärerna inte kan få några pengar alls av gäldenären. 
Nollbudet beror på att gäldenären inte har något betalningsutrymme alls. (Mellqvist 
2007)

Under de fem åren som den skuldsanerade betalar av på skulderna får gäldenären 
leva på existensminimum och alla pengar utöver detta belopp går till skulderna.
Existensminimum/förbehållsbelopp är det beloppet som ska täcka alla 
levnadskostnader till exempel mat, försäkringar, kläder och hygienartiklar förutom 
bostadskostnaden. (Mellqvist 2007)

Om gäldenärer får det bättre eller sämre ställt under skuldsaneringsperioden kan 
denne ansöka om ändring av återbetalningsplanen hos KFM. (Kronofogden 2007b)

3.2 Intressenterna
Lagstiftarnas syfte med skuldsaneringslagen är att ”Skuldsaneringslagen skulle vara 
rehabiliterande för gäldenären, preventivt för kreditgivningen och gynnande för 
borgenären.”(Regeringen 1994) Ett antal grupper/intressenter är engagerade i 
skuldsaneringsprocessen och dessa grupper vill alla få sin del av skuldsaneringen till 
exempel gäldenären vill bli skuldfri och borgenären vill få så mycket som möjligt av 
sin fordran.

3.2.1 Intressentmodell
Vi har valt att utgå från intressentmodellen när vi ska studera de olika intressenternas
roller för att förstå hur skuldsaneringslagen fungerar och hur den har utvecklats. En 
intressentmodell beskriver relationen mellan de olika parterna. Desto större beroende 
desto mer makt. Intressentmodellen visar beroendet av ett företags intressenter och 
dess resurser, intressenterna och organisationen är i ett beroendeförhållande till 
varandra. Skuldsaneringens intressenter är de organisationer och parter som har 
någon form av utbytesrelation mellan sig. (Bruzelius et al. 2004) I detta fall är 
skuldsaneringen till exempel mycket beroende av KFM, de har därmed en hög 
maktposition. KFM är första instans och har tvingande beslutsrätt vad gäller 
skuldsanering.
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Enligt upphovsmannen till den svenska intressentmodellen handlar det om bidrag 
och belöning mellan intressenter och företag, det är det som gör att företaget håller 
samman. (Rhenman et al. 1973) I vårt fall är det samhället, KFM, kommunen, 
Konsumentverket och domstolen som ger bidrag till att skuldsaneringssystemet kan 
fungera medan gäldenären och borgenären är intresserad av belöningen som vi 
nämnde ovan. Gäldenären vill bli av med sina skulder och borgenären vill få ut så 
mycket som möjligt av sin fordran.

Nedan har vi ställt upp de intressenter som vi tycker är viktigast ur 
skuldsaneringssynpunkt.

Figur 3.1 Intressentmodellen

SkuldsaneringGäldenär

Samhället

Kommun

Kronofogde-
myndigheten

Konsument-
verket

Domstol

Borgenär
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3.2.2 Gäldenären
Gäldenären är den som har en skuld till borgenären och denne ska medverka aktivt 
vid skuldsaneringen genom att bland annat lämna uppgifter om sina personliga och 
ekonomiska förhållanden. Om inte gäldenären gör det kan det uppfattas som negativt 
vid bedömningen. De får inte heller medvetet undanhålla information som är relevant 
för utredningen om skuldsanering. Ett viktigt kriterium är att gäldenären inte får ha 
några värdefulla tillgångar när skuldsanering påbörjas. Har gäldenären till exempel 
en större bostad än vad som är nödvändigt förväntas det att denne byter bostad för att 
få ner de kostnaderna. Oftast har dock detta åtgärdats vid tidigare kontakt med KFM. 
(Hellners & Mellqvist 2000)

3.2.3 Borgenären
Borgenären är den som gäldenären har en skuld hos. När en gäldenär beviljas 
skuldsanering och inleder en skuldsaneringsprocess ska detta kungöras i Post- och 
Inrikes Tidningar enligt 15 § skuldsaneringslagen (bilaga 1). Där uppmanas 
borgenären att skriftligen anmäla sin fordran till KFM senast en månad efter 
kungörelsen. Skulle någon ha missat detta ingår dennes fordran inte i 
skuldsaneringen. Alla kända borgenärer ska direkt meddelas om ansökan om 
skuldsanering avslås, avvisas eller avskrivs. (Hellners & Mellqvist 2000)

3.2.4 KFM:s roll
Som första instans är det KFM som handlägger skuldsaneringsärenden, det är hit som 
ansökningarna skickas. Idag handlägger de även eventuella omprövningsärenden 
som första instans, vilket bland annat sker då någon borgenär motsätter sig förslaget 
om skuldsanering. Skillnaden mot den äldre lagstiftningen är att 
omprövningsärenden då handlades hos domstolen. Den nya lagstiftningen innebär 
därmed ett ökat förtroende för KFM. Både skuldsanerings- och omprövningsärenden 
kan överklagas hos tingsrätten. (Mellqvist 2007)

3.2.5 Kommunernas roll
Kommunerna skall bidra med information, vägledning och rådgivning om 
skuldsanering. Enligt skuldsaneringslagen 2 § (bilaga 1) ska kommunen ge 
gäldenärerna skäligt med stöd och hjälp som behövs. I lagtexten står även att 
kommunerna ska ge råd och anvisning under handläggningen och även under de fem 
åren då återbetalning sker av skulderna. Det är i praktiken kommunen som 
bestämmer hur de vill organisera budget- och skuldrådgivarna. Riksdagen har med
detta gett kommunerna ett relativt stort ansvar angående skuldsanering. Det kan dock
variera från kommun till kommun vad gäldenären kan räkna med att få för stöd då 
kompetens och resurser kan vara olika. (Mellqvist 2007)
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3.2.6 Konsumentverkets roll
Konsumentverket samarbetar med kommunerna, där de har det övergripande 
ansvaret för kommunernas arbete med skuldsanering. De har till exempel kurser för 
budget- och skuldrådgivare och de har utarbetat ett handläggningsprogram med olika 
delar som budgetråd, kreditråd, skuldsanering och ärendestatistik som ska hjälpa 
kommunerna. Det är upp till Konsumentverket hur de vill fördela ansvaret och hur de 
vill organisera verksamheten och en nära kontakt finns ofta med KFM gällande 
skuldsaneringsfrågor. (Mellqvist 2007)

3.2.7 Domstolens roll
Enligt den nya skuldsaneringslagen är domstolen idag inte längre första instans för 
omprövningsärenden. Dock kan både skuldsanerings- och omprövningsärenden 
överklagas till tingsrätt vilket sedan kan gå vidare till hovrätten och Högsta 
domstolen för prövning. De har en viktig roll då internationella krav säger att de 
enskilda ska ha en chans att kunna få en domstolsprövning. (Mellqvist 2007)

3.2.8 Samhället
Jämfört med tidigare är det idag mycket lättare att låna pengar, men riskerna är också 
större bland annat på grund av de varierande räntorna. När välfärden ökar 
konsumerar vi ännu mer ofta beroende på status. De som då inte fått lika stora 
inkomstökningar får därmed låna pengar för att inte hamna efter när det gäller den 
sociala statusen och förbättring av livsstilen. Konsumtion kan därför vara ett sätt att 
inte hamna utanför socialt, men det kan leda till överskuldsättning. 
Överskuldsättning ger inte bara konsekvenser till de drabbade utan även kostnader 
för samhället. (Morgan, R & Christen, M, 2003 refererad i Kronofogden 2008a).

Beräkningar som KFM gjort i sin rapport 2008:1 ”Alla vill göra rätt för sig” visar att 
ungefär 400 000 personer kommer inom de närmaste två månaderna ha problem att 
betala räkningar, amorteringar och räntor. Under det senaste året har nio procent, 
vilket motsvarar 585 000 personer ofta varit i denna situation då de inte har kunnat 
betala sina räkningar.

Alla gäldenärer som intervjuats i KFM:s rapport ”Alla vill göra rätt för sig” känner 
lidande på något sätt vid överskuldsättning. Det kan vara utanförskap, stress, skam 
eller sjukdom. När det leder till sjukdom blir det en kostnad för samhället på grund 
av ökade sjukvårdskostnader och kostnader för att de inte kan arbeta. Enligt en 
beräkning kan det kosta samhället 7,6 miljarder kronor årligen för 
sjukvårdskostnaden av överskuldsatta. (Det är då beräknat på 400 000 personer och
en genomsnittsinkomst minus genomsnittskostnad). (Kronofogden 2008a)
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Enligt en annan beräkning räknas att bruttonationalprodukten per sysselsatt är 
560 000 kr vilket är bidraget till produktionen. Räknas det med att tio procent av de 
överskuldsatta inte arbetar är kostnaden för dessa 22 miljarder kronor. Totalt kan det 
kosta samhället mellan 30-50 miljarder kronor för produktionsbortfall och ökade 
sjukvårdskostnader vid överskuldsättning. Dessa siffror från KFM:s rapport är endast 
antagningar och ingen exakt beskrivning av verkligheten, men det visar ändå att det 
blir stora konsekvenser för samhället vid överskuldsättning. (Kronofogden 2008a)

3.3 Borgenären

3.3.1 Borgenärsgynnande
Ett av syftena med en skuldsanering är att den ska vara borgenärsgynnande. Enligt 
propositionen 2005/06:124 ska återbetalningsplanen göra att borgenärerna får så 
mycket som möjligt av sin fordran. Vid en skuldsanering får borgenärerna lika stor 
andel procentuellt av vad gäldenären har möjlighet att betala. (Regeringen 2006b)
Alternativet till skuldsanering kan vara personlig konkurs, där de borgenärer som har 
förmånsrätt först har rätt att få pengar. Detta kan leda till att vissa borgenärer inte får 
några pengar alls och dessutom försvinner aldrig skulderna för gäldenären utan de 
finns kvar även efter en personlig konkurs. (Kronofogden 2008b)

Den nya skuldsaneringslagen kan tyckas borgenärsgynnande därför att det första 
steget när gäldenären själv skulle ta kontakt med borgenärerna är borttaget. Detta gör 
att borgenärerna aldrig behöver upprätta en återbetalningsplan flera gånger. Den nya 
lagen ska vara enklare och effektivare, vilket betyder att processen och 
handledningstiden ska vara kortare och därmed får borgenärerna sina pengar 
snabbare. (Regeringen 2006b)

3.3.2 Borgenären som aktör i skuldsaneringsprocessen
KFM kungör om skuldsanering i Post- och Inrikes Tidningar. Första steget för 
borgenären blir att anmäla sin fordran till KFM. De som inte anmäls och som inte 
gäldenären nämner ingår inte i skuldsaneringen. Därefter skickar KFM ut antingen 
en återbetalningsplan som oftast är över en femårsperiod eller ett nollbud. Ett nollbud 
innebär att gäldenären inte har någon möjlighet att betala tillbaka något alls.
(Mellqvist 2007)

Borgenärerna ska godkänna eller inte godkänna förslaget om skuldsanering och 
godkänner alla borgenärer förslaget sker en frivillig skuldsanering, om inte kan det 
bli fråga om tvingande skuldsanering. Godkänner borgenärerna förslaget inleds en 
skuldsanering med hjälp av KFM. Borgenären kan under vissa förutsättningar som vi 
beskriver nedan ge avslag på förslaget om skuldsanering. (Mellqvist 2007)
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3.3.3 Omprövning av skuldsanering
Det finns fem fall när en borgenär kan begära omprövning enligt 24 § 
skuldsaneringslagen (bilaga 1):

1) Om gäldenären gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenären, har gjort sig 
skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, eller i 
hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans 
avgörande.

2) Om gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets 
handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären.

3) Om gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighetsbeslut i 
fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att 
lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller 
underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats.

4) Om gäldenären inte följer betalningsplanen såvida avvikelsen inte är ringa 
eller

5) Om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter 
skuldsaneringen och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses 
vid beslutet.

Om något av dessa fall kan användas som skäl kan det göra att förslaget om 
skuldsanering ändras eller så upphävs skuldsaneringen. Borgenärerna måste motivera 
varför de inte godkänner förslaget om skuldsanering annars har de ingen möjlighet 
att yrka om avslag eller ändring av skuldsaneringen. (Regeringen 2006b)

Skillnaden från förr är att nu är KFM första instans vid omprövningsärenden. Skulle 
någon borgenär åberopa någon av de fem ovanstående fall kan KFM ändå besluta om 
tvingande skuldsanering om de inte finner motiveringen från borgenären tillräcklig. 
Borgenärerna får då acceptera KFM:s beslut och rätta sig efter det. (Regeringen 
2006b) Det finns dock möjlighet för både borgenär och gäldenär att överklaga 
beslutet till tingsrätten (Mellqvist 2007).

3.4 Likabehandlingsprincipen
Enligt propositionen 2005/06:124 menar lagstiftarna att ett skäl till att lagen är 
borgenärsgynnande beskrivs i likabehandlingsprincipen.

3.4.1 Huvudregeln
Enligt 8 § första stycket skuldsaneringslagen har alla fordringar som ska vara med i 
skuldsaneringen lika rätt. Med detta menas att alla borgenärer ska få lika stor 
procentuell andel av sina fordringar.
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3.4.2 Undantag
Det finns dock undantag till denna regel, till exempel att det finns vissa fordringar 
som inte är med i skuldsaneringen som bland annat familjerättsligt underhåll vilket 
det står mer om i 7 § tredje stycket skuldsaneringslagen (bilaga 1). Dessa fordringar 
som inte ingår i skuldsaneringen får en mer fördelaktig hantering i processen.

I 8 § andra stycket skuldsaneringslagen (bilaga 1) står ytterligare två undantag. Det 
första är att en borgenärs fordran kan få sämre rätt om borgenären samtycker till 
detta.

Det andra undantaget är småfordringar, om de inte överstiger ett visst belopp kan 
KFM bestämma att borgenärens fordran inte ingår i skuldsaneringen. Istället får 
borgenären betalt för dessa före andra fordringar. (Mellqvist 2007)

3.5 Tidigare forskning

3.5.1 Några skäl till varför borgenärerna invänder mot frivillig 
skuldsanering
I en undersökning gjord av Tommy Roxenhall försöker han få reda på varför 
borgenärer inte godkänner frivillig skuldsanering, trots att gäldenären uppfyller 
kraven enligt den tidigare lagstiftningen. Han gjorde fyra fallstudier där han bland 
annat intervjuat några borgenärer som sagt nej till skuldsanering där visade resultatet 
av studien att invändningarna berodde på både informella och formella skäl. 

De informella skäl som framgick av undersökningen var att det saknades förtroende 
eller tillit till konsumenthandläggarna och KFM. Att de saknar förtroende eller tillit 
beror till stor del på att relationerna mellan borgenär och utredare är ytliga och 
kortvariga. Tommy Roxenhall drar slutsatsen att om relationen är god och långvarig 
skapas ett förtroende mellan dem.

Ett annat informellt skäl är att borgenärerna menar att det inte är rättvist, har en 
person lånat pengar ska det betalas tillbaka. Dessutom tyckte en att det var orättvist 
om alla borgenärer behandlas lika.

Med formella skäl menar borgenärerna att något av de fem kraven för gäldenären att 
få skuldsanering inte är uppfyllt, till exempel att skälighetskriteriet inte uppnåtts. 
(Roxenhall 1996)
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3.5.2 Skuldsanering en studie ur borgenärssynpunkt
I ett examensarbete skrivet av Åsa Johansson och Lenita Lindfors år 2000
intervjuades bland annat två banker om deras åsikt om skuldsaneringsprocessen
utifrån den första lagen. Inte någon av bankerna anser att lagen är 
borgenärsgynnande, den ena tyckte till och med tvärtom. Däremot tycker de att lagen 
var gynnande och rehabiliterande för gäldenären. Ett annat resultat vid intervjuerna 
visade att de inte tyckte att skuldsaneringslagen påverkat privatpersoners 
betalningsmoral negativt. (Johansson & Lindfors 2000)

3.5.3 Så uppfattar gäldenärer och borgenärer skuldsanerings-
processen – en utvärdering
I rapporten ”Så uppfattar gäldenärer och borgenärer skuldsaneringsprocessen – en 
utvärdering” har Skatteverket år 2004 utifrån den tidigare lagstiftningen gjort en 
kvalitativ undersökning med djupintervjuer av 44 gäldenärer och 18 borgenärer och 
en kvantitativ undersökning med telefonintervjuer av 1077 gäldenärer och 200 
borgenärer.

Gäldenärerna anser att lagen uppfyller syftet med att vara rehabiliterande medan de 
större borgenärerna menar att många skuldsatta återkommer med nya skulder. 
Majoriteten tycker dock att skuldsanering är rehabiliterande för gäldenärens 
ekonomi. I grunden anser borgenärerna att skuldsaneringslagen är bra för samhället.

Borgenärerna är mer positivt inställda till KFM och mer negativa till budget- och 
skuldrådgivare. De tycker att KFM har högre och mer jämn kompetens än vad 
budget- och skuldrådgivarna har. Jämförs det med vad gäldenären anser är det 
tvärtemot vad borgenärerna tycker. De tycker att de får en bättre relation med 
budget- och skuldrådgivaren än vad de får med KFM. De menar att KFM bara ser till 
den ekonomiska situationen och att de har en mer opersonlig kontakt med dem. Det 
är detta, att KFM har en neutral relation som borgenärerna menar är positivt. 

Även i denna rapport anser borgenärerna att syftet att lagen ska vara 
borgenärsgynnande inte uppfylls. Borgenärerna vill bland annat införa en 
upplysningsskyldighet under betalningsperioden då borgenärerna tycker det är svårt 
att ha efterbevakning av gäldenärens ekonomi. Upplysningsskyldighet bör gälla då 
gäldenären får en avsevärt ökad inkomst. (Skatteverket 2004)

3.5.4 Alla vill göra rätt för sig
För att få mer vetskap om överskuldsättningens konsekvenser gjorde KFM en rapport 
2008, ”Alla vill göra rätt för sig”. KFM vill att det ska bli ännu snabbare och lättare
att få skuldsanering i framtiden. De tror inte en sådan förändring skulle göra att 
betalningsmoralen försämras. Betalningsmoralen är enligt rapporten hög i Sverige 
jämfört med andra länder och det finns inget som tyder på att den skulle försämras.
Det utgås ifrån att ingen vill vara skuldsatt och behöva leva i ett liv med utanförskap 
och stress som överskuldsättning kan innebära.
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I ”Alla vill göra rätt för sig” framhålls att flertalet undersökningar visar att 
överskuldsättning inte är något som i första hand drabbar fattiga. Det finns inga 
gemensamma drag för överskuldsatta som utbildning, familjesituation och ålder. Det 
finns heller inga tendenser att det är en särskild typ av människa när det gäller 
psykologiska och personliga egenskaper.

Enligt en undersökning i rapporten måste en lösning ske snabbt vid ett 
skuldsaneringsförfarande för att den enskilde inte ska tappa motivationen och i 
fortsättningen vilja göra rätt för sig. KFM anser därför att det finns ett behov att få 
den skuldsatte involverad i skuldsaneringsprocessen i ett tidigare skede. Dessutom 
vill de lätta på kraven för att få en person skuldsanerad. Bland annat funderar KFM
på om skriftlig handläggning är rimligt med tanke på de inblandades situation. Skulle 
det vara muntligt och generera i fler fysiska möten med KFM skulle det även göra 
hela skuldsaneringsprocessen snabbare. (Kronofogden 2008a)

3.6 Moral Hazard
Moral Hazard är en modell inom nationalekonomin och innebär att en försäkring 
uppmuntrar till ett mer riskfyllt beteende. Riskbeteendet förändras i och med en 
försäkring till försäkringsbolagets nackdel. (O'Sullivan & Sheffrin 2006)

I Iain Ramsays artikel ”Models of Consumer Bankruptcy: Implications for Research 
and Policy” beskriver han tre modeller av skuldsanering som kan förklara relationen 
av skuldsaneringssystemet som laglig och social institution. De tre modellerna är: 
skuldsanering som ett resultat av ett avvikande beteende, skuldsanering som ett 
konsumentskydd och skuldsanering utifrån ett välfärdsperspektiv. (Ramsay Iain 
1997)

Ramsay menar att det är många olika omständigheter som är orsaken till 
överskuldsättning. Vid skuldsanering menar han att borgenärerna lättare kan avstå 
från en utebliven betalning än vad gäldenären måste offra för att kunna betala 
skulden, borgenären har alltså bättre förutsättningar att bära risken. Ramsay menar 
även att om borgenärerna får stå för de uteblivna betalningarna kan de bli benägna att 
motverka detta genom att inte låna/sälja till vem som helst. Detta skulle kunna
resultera i en minskning av det ekonomiska problemet moral hazard. Moral hazard 
problemet i detta fall är att skuldsaneringen skyddar låntagaren från allvarliga 
konsekvenser. (Ramsay Iain 1997)

Risken att folk överskuldsätter sig kan öka i och med vetskapen att det finns en 
skuldsaneringslag. Skuldsaneringen kan beskrivas som en försäkring på att 
gäldenären blir av med sina skulder.
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3.7 Utvärdering - Måluppfyllelsemodellen
Utvärdering är enligt Evert Vedung en noggrann efterhandsbedömning av 
genomförande, slutprestationer och utfall. Vedung (1994) nämner 
måluppfyllelseutvärdering, vilken ger analysen två frågor. De två frågorna som ställs 
är, stämmer utfallen överens med de ursprungliga målen och beror detta i så fall på 
den insatta åtgärden. Med hjälp av denna modell ska vi utvärdera förändringen som 
skett från den tidigare till den nuvarande lagen utifrån våra förutsättningar. 

Fördelar med måluppfyllelsemodellen är bland annat ur demokratiargumentet då de 
inblandade får reda på om målen som utlovats uppnåtts. En annan fördel är att se det 
ur forskningsargumentet då utvärderaren genom empiri kan visa en objektiv lösning 
på problemet. En tredje fördel är att det är en enkel modell att komma ihåg och att 
nyttja.

En av måluppfyllelsemodellens svagheter är att den inte beaktar kostnaderna. Det 
finns en risk att målen inte är tillträckligt klara, detta kan göra det svårt för 
utvärderaren att upprätta en korrekt bedömning. En tredje svaghet är att ett politiskt 
beslut kan få bieffekter, vilket utvärderaren måste ta hänsyn till för att få en 
helhetsbild av vad som skett. Utvärdering av en lag kräver stora resurser, vi har 
varken den kunskap eller tid som behövs vilket gör att vi endast undersöker 
förändringen av skuldsaneringslagen.

Att offentlig politik kan leda till bieffekter tycker Vedung (1994) är en självklarhet. 
För att kunna ta hänsyn till dessa tar han upp bieffektsmodellen som beskriver hur 
oväntade bieffekter ska beaktas och bedömas. Den påminner om 
måluppfyllelsemodellen, skillnaden är att bieffektsmodellen även tar hänsyn till 
bieffektskonsekvenserna. (Vedung 1994)

Stämmer resultaten överens med…

Programmål?

Andra 
värdekriterier?

Figur 3.2 Bieffektsmodellen (Vedung 1994)
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Intressentmodellen som vi nämner i början av teorikapitlet tar hänsyn till alla 
områdets berörda parter, medan måluppfyllelsemodellen/bieffektsmodellen beaktar 
enbart enskilda grupper såsom beslutsfattare respektive användare (Vedung 1994). I 
intressentmodellen beskriver vi skuldsaneringens alla berörda parter för att få en 
överblick och helhetssyn över relationerna i skuldsaneringsprocessen. För att besvara 
våra frågeställningar använder vi oss av måluppfyllelsemodellen som relaterar till 
vårt syfte att utvärdera förändringen av den nya skuldsaneringslagen.(Vedung 1994)

I propositionen till den nya och den tidigare skuldsaneringslagen har lagstiftaren 
ställt upp målen och syftena med lagen och det är dessa vi är intresserade av att se 
om de uppfylls. För att undersöka om målen stämmer överens med resultatet har vi 
intervjuat KFM, Konsumentverket, kommunen och tre stor inkassobolag. Utifrån 
dessa intervjuer försöker vi skaffa oss en objektiv bild om lagen uppnår sina mål och 
syften och vi är medvetna om att hänsyn ska tas till eventuella bieffekter som 
uppkommer. 
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4. Skuldsanering i Sverige

Här visas statistik om antalet ansökningar och beslut om skuldsanering i Sverige och 
även mer ingående om borgenärernas omprövningsärenden, med detta vill vi visa 
förändringen i och med den nya lagen.

4.1 Statistik

Antalet ansökningar om skuldsanering i Sverige

År Antal ansökningar
om skuldsanering

2007 6 848
2006 3 830
2005 4 178
2004 3 678
2003 3 195
2002 3 227
2001 3 176
2000 3 520

(Kronofogden 2008b)
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Antalet beslut om skuldsanering i Sverige

År Antal beslut om
skuldsanering

2007 2 452
2006 1 538
2005 1 516
2004 1 353
2003 1 231
2002 1 304
2001 1 518
2000 1 337

(Kronofogden 2008b)

Studeras diagrammen ovan ser vi en likhet i både att antalet ansökningar och antalet 
beslut har ökat dramatiskt för 2007. Ansökningarna har ökat med ungefär 80 % 
jämfört med 2006 och besluten har ökat med ungefär 60 % jämfört med 2006. 

Enligt den nya skuldsaneringslagen har KFM fått utökat ansvar och kan besluta om 
en tvingande skuldsanering. Därmed har domstolen en mindre roll i 
skuldsaneringsprocessen. De handhar nu endast överklagande från gäldenär eller 
borgenär. Statistik från KFM visar att domstol har beslutat om skuldsanering, för 
2007 i 176 fall, för 2006 i 575 fall och för 2005 i 796 fall (Kronofogden 2008b). Här 
ses en stor skillnad från 2006 till 2007 vilket visar att domstolen inte har en lika stor 
roll som tidigare.
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4.1.1 Statistik ur borgenärssynpunkt
Enligt Susanne Eriksson2 fattade KFM under 2007 beslut i 590 omprövningsärenden. 
Både gäldenären och borgenären kan ansöka om omprövning. 220 av 
omprövningsärendena 2007 var ansökningar från borgenärer vilket betyder att 370 av 
ansökningarna kom från gäldenärer. I ungefär 52 % av de 220 
omprövningsansökningarna från borgenärerna var grunden till ansökan att 
betalningsplanen inte följts, i 42 % att gäldenären fått förbättrad ekonomi och i 6 % 
är grunden för ansökan upphävande på grund av något av de fem fallen i 24 § 
Skuldsaneringslagen som vi beskrivit ovan.

Nedan har vi ställt upp statistik över omprövningsärenden där borgenären ansökt om 
omprövning av en pågående skuldsanering detta beror oftast på att gäldenären fått 
bättre ekonomi eller inte betalar vilket vi ser i siffrorna ovan där 52 % av 
omprövningsansökningarna berodde på att betalningsplanen inte följts och 42 % då 
gäldenären fått förbättrad ekonomi.

Typ av beslut för de 220 omprövningsärendena från borgenärer fördelade sig så här: 
- Ändring 47 st. – ändring är om gäldenären får det bättre eller sämre ställt under 
skuldsaneringen, då ändras betalningsplanen.
- Upphävande 54 st. – upphävande är att rättsläget återgår till det som gällde innan 
beslutet om skuldsanering meddelades.
- Avslag 67 st. – avslag är om KFM bedömer att gäldenären inte uppfyller kraven för 
skuldsanering då avslås ansökan med en motivering om varför. Ett avslag betyder 
inte att skuldsanering aldrig kan beviljas, det går att söka igen.
- Avskrivning 43 st. – avskrivning är att gäldenären tar tillbaka sin ansökan om 
skuldsanering då avskrivs ärendet genast från vidare behandling.
- Avvisning 9 st. – avvisning är om gäldenären trots ett föreläggande inte 
kompletterar sin ansökan på det sätt som det var sagt. Ansökan ska då avvisas.

Under 2007 var det 483 ansökningar om skuldsanering som var invändningsärenden. 
Invändningsärenden är en ansökan om skuldsanering där KFM har beviljat 
skuldsanering till en gäldenär trots att en eller flera borgenärer motsatt sig detta. För 
januari och februari 2008 var det 73 stycken sådana.

                                                
2 Susanne Eriksson KFM Stockholm via e-post den 8 april 2008
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5. Empiri

I empirin sammanställer vi gjorda intervjuer med KFM, Konsumentverket och en 
person på kommunen. Detta gjorde vi för att få en djupare förståelse för 
skuldsaneringslagen och se förändringen efter den nya lagen inträdde och om den 
uppnått sitt syfte om enklare och snabbare skuldsanering. Det intresserade oss att se 
skuldsanering ur två olika perspektiv därför har vi även intervjuat tre borgenärer.

5.1 Intervju med KFM, Konsumentverket och kommunen

5.1.1 KFM
Hos KFM intervjuade vi Svante Helliksson och Anna-Karin Lindahl i Karlstad. 
Svante Helliksson har jobbat med skuldsanering sedan den första 
skuldsaneringslagen kom 1994 och hans roll i processen var att ta emot ansökningar 
och utreda om en skuldsanering skulle inledas. Inleds en skuldsanering fortsätter 
jobbet för att fatta ett beslut om den.

Anna-Karin Lindahl har jobbat som budget- och skuldrådgivare på kommunen sedan 
1998 men idag jobbar hon som kommunikatör på KFM vilket hon gjort sedan hösten 
2007. Hennes roll var att hjälpa gäldenären med det första steget i 
skuldsaneringsprocessen fram till den nya lagen kom. Hon hjälpte gäldenären att 
försöka hitta en frivillig uppgörelse med borgenärerna. Sedan den nya lagen inträdde 
hjälper budget- och skuldrådgivarna bland annat gäldenären att fylla i ansökan till
KFM om skuldsanering.

Enligt Helliksson och Lindahl finns det ingen typisk person som blir överskuldsatt. 
Oftast tror folk att det är låginkomsttagare som får skuldsanering, men så är inte 
fallet, det kan lika gärna vara höginkomsttagare. Det är oerhört svårt att säga vem 
som hamnar i denna situation och det beror oftast på olyckliga omständigheter som 
inträffar i livet. Svante Helliksson häpnar när han får höra vissa historier och han 
menar att de flesta är ärliga personer som mår dåligt av att vara överskuldsatt.



29

Helliksson menar att skuldsaneringsprocessen ännu inte riktigt uppnått sitt syfte med 
snabbare hantering. Varför processen inte blivit snabbare beror enligt honom på att 
det blev en kraftig ökning av ansökningar när den nya skuldsaneringslagen kom 
2007. Detta var de inblandade inte riktigt beredda på, men med nyanställningar 
kommer det i framtiden uppnå sitt syfte med att gå snabbare. Ett skäl till att 
ansökningarna ökade så mycket från 2006 till 2007 var att folk väntade med sin 
ansökan till efter den nya lagen kom. Ett annat skäl var att när det första steget i 
skuldsaneringsprocessen försvann kändes det lättare för gäldenärerna att söka 
skuldsanering. Statistiken visar detta då det var få ansökningar det sista halvåret 
2006.

En svaghet med den nya lagen menar Helliksson och Lindahl är att budget- och 
skuldrådgivaren får för liten roll i processen nu när det första steget tagits bort och 
gäldenären får därmed inte den naturliga kontakten med budget- och 
skuldrådgivaren. Enligt den nya lagen ska de ha kontakt med gäldenären, men det är 
upp till gäldenären själv att ta första steget till kontakten. KFM fattar beslut om 
skuldsanering, men hjälper inte gäldenären att ändra sitt beteende vilket budget- och 
skuldrådgivarna gör.

I och med den nya lagen så har KFM inte längre samma kontakt med budget- och 
skuldrådgivarna som förut, detta saknar Helliksson. Han uppskattade att kunna 
diskutera ärenden med dem.

Styrkor med skuldsaneringslagen är att personer kommer tillbaka till arbetslivet och
få bli en ”vanlig Svensson”. De får en andra chans och Lindahl menar att en person 
inte kan straffas hur mycket som helst.

Lindahl och Helliksson anser båda att det varken är för lätt eller för svårt att få 
skuldsanering. De tycker oftast att en återbetalningstid på fem år är rimlig. Ibland 
skulle det dock kunna vara skäligt med en kortare tid, till exempel för en person i 
pensionsåldern.

De intervjuade tror inte att förtroendet för KFM har förändrats i och med att de fått 
ett större ansvar nu när den nya lagen kom. De menar att borgenärerna fortfarande 
kan överklaga till tingsrätten.

Tre syften med skuldsaneringslagen är att den ska vara preventiv för samhället, 
rehabiliterande för gäldenären och gynnande för borgenären. Lindahl håller med om 
att den är rehabiliterande för gäldenären, men är mer tveksam till om den är 
preventiv för samhället, hon menar att det inte är speciellt svårt att låna pengar idag. 
Helliksson har svårt att säga att lagen är borgenärsgynnande, det som KFM kan göra 
är att upprätta så bra utredningar som möjligt.
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I avsnittet ”Alla vill göra rätt för sig” diskuterade vi att KFM vill att det ska bli 
lättare att få skuldsanering. Både Helliksson och Lindahl är överens om att det inte 
ska vara allt för lätt att få skuldsanering. De vill dock att väntetiden ska minska, men 
annars är de mycket nöjda med lagen.

5.1.2 Konsumentverket
Vi har intervjuat Karin Hällsten som är utredare på Konsumentverket. Hon var med 
och startade verksamheten i Karlstad 1994 då den första skuldsaneringslagen kom. 
Hällsten var på kommunen fram till 2006 och sedan kom hon till Konsumentverket 
där hon nu arbetar med överskuldsättningsfrågor och som stöd för budget- och 
skuldrådgivare.

Konsumentverket har en stark roll i skuldsaneringsprocessen enligt Hällsten. De 
upprättar bland annat informationsmaterial, grundutbildning och fortsättningskurser 
för budget- och skuldrådgivare. Konsumentverket tillhandahåller verktyg för att 
budget- och skuldrådgivarna ska kunna klara sitt jobb till exempel HEP - systemet 
som är ett budget- och kalkylprogram.

Karin Hällsten tycker att marknadsföringen påverkar överskuldsättning negativt då 
den kommer med nya fenomen hela tiden bland annat sms - lån som gör det enkelt 
att överskuldsätta sig. Hon menar att det ofta är olyckliga omständigheter som är 
orsaken till överskuldsättning till exempel skilsmässa eller sjukdom, de skuldsatta 
klarar då inte av att finansiera det de tidigare gjort.

Hällsten anser att det har blivit bättre efter att den nya skuldsaneringslagen kom. Den 
är mer synlig än förut och fungerar bättre så till vida att det finns en möjlighet att gå 
direkt till KFM och ansöka om skuldsanering. Nu behöver gäldenären inte längre gå 
via budget- och skuldrådgivarna om de känner att de klarar av situationen själva. 
Kommunen har ett åtagande att de ska hjälpa till innan skuldsaneringen, under hela 
skuldsaneringsprocessen och under betalningsplanen.

Hällsten tycker att lagen i stort har uppnått sitt syfte om enklare och snabbare 
hantering, det negativa är att kommunen har långa väntetider. Väntetiderna har ökat 
på grund av den ökade anstormningen av ansökningar men hon anser att 
kommunerna borde varit förberedda på detta.

Konsumentverket har enligt Hällsten haft ett uppdrag att stödja rådgivarna med 
informationsblad, utbildning och liknande. De hjälpte budget- och skuldrådgivarna 
till viss del men ändå inte fullt ut. Nu finns det i lagstiftningen att de ska ge råd och 
stöd så nu är det lättare att vara med att påverka och ifrågasätta, men de har däremot
inget tillsynsansvar för kommunerna. 
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Arbetsbelastningen har verkligen ökat för Konsumentverket sedan den nya 
skuldsaneringslagen kom och de ser möjligheterna med att de nu kan stötta budget-
och skuldrådgivarna ännu mer.  Varför antalet ansökningar ökade så mycket från 
2006 till 2007 tror Karin Hällsten beror på de massiva informationsinsatserna. 
Propositionen till den nya skuldsaneringslagen hette ett enklare och snabbare 
skuldsaneringsförfarande. Många trodde därför att det skulle bli mycket enklare att få 
skuldsanering. De som fått avslag tidigare trodde nu att deras ansökan skulle gå 
igenom. Det är snabbare men inte enklare med tanke på kraven att få skuldsanering,
som fortfarande är desamma.

Hällsten tycker inte att det ska vara för enkelt att få skuldsanering, har en person
blivit överskuldsatt måste denne försöka göra något åt sin situation. Hon anser att en 
återbetalningstid på fem år är rimlig i de flesta fall. Är gäldenären svårt sjuk eller 
gammal så är fem år en lång tid, det kan då vara skäligt med tre år, vilket har 
förekommit i något enstaka fall.

Karin Hällsten menar att förtroendet för KFM har förändrats positivt i och med 
införandet av den nya lagen. KFM har ett annat agerande utåt till gäldenären, de ska 
arbeta förebyggande och gäldenären ska få hjälp och känna sig trygg hos dem.

Hällsten tycker att skuldsaneringslagen är både ekonomiskt och socialt 
rehabiliterande. Många känner skam och drar sig undan när de är överskuldsatta och 
efter en skuldsanering kommer gäldenären tillbaka och kan umgås på ett likvärdigt 
sätt med andra. Hon tycker att lagen är borgenärsgynnande då borgenärerna får det 
maximala de har möjlighet att erhålla från gäldenären med tanke på dennes
ekonomiska förhållande under fem år. De slipper bevaka fordringarna och det finns 
ett slut på det som innebär kostnader för borgenärerna.

Hällsten tror inte att betalningsmoralen kommer att förändras om det skulle bli 
aktuellt att göra det lättare att få igenom en skuldsanering. När den nya lagen kom 
sades det att betalningsmoralen i samhället skulle försvinna helt men det gjorde den 
inte. De flesta vill ändå göra rätt för sig.

5.1.3 Kommunen
Vi har intervjuat Ulrika Johansson som är budget- och skuldrådgivare på kommunen 
i Karlstad. Hon har jobbat som budget- och skuldrådgivare i åtta år, varav de sista i 
Karlstad.

Johansson berättar att budget- och skuldrådgivarens roll i skuldsaneringsprocessen är 
att hjälpa gäldenären med bland annat att utreda skuldsituationen och se över 
gäldenärens löpande ekonomi. De hjälper även till med att fylla i ansökan om 
skuldsanering till KFM och finns som stöd under betalningstiden. Det är gäldenären 
själv som får ta kontakt med budget- och skuldrådgivaren om de vill ha stöd och 
hjälp.
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Budget- och skuldrådgivaren har inte någon efterbevakning av gäldenären under 
betalningstiden. Ulrika Johansson menar att gäldenären vet att budget- och 
skuldrådgivaren finns och att de kan vända sig dit om det sker några förändringar av 
gäldenärens ekonomiska situation.

Johansson tycker inte att det finns någon typisk person som blir överskuldsatt, det 
kan i princip vara vem som helst. Hon ser ofta fall med gamla företagare som gick i 
konkurs på 90-talet, unga par som har tagit korta krediter och familjer som fått sälja 
sitt hus på exekutiv aktion. Det kan även vara andra orsaker inblandade som sjukdom 
och skilsmässa.

Ulrika Johansson tycker att den nya skuldsaneringslagen är bra, främst för att det 
första steget är borttaget vilket medför en tidsvinst i skuldsaneringsprocessen. Inför 
den nya lagen blev det dock en missvisande bild i massmedia då folk trodde att det 
skulle bli enklare att få skuldsanering. Hon tror att denna missuppfattning var 
orsaken till de ökade ansökningarna. De ökade ansökningarna har gjort att väntetiden 
har blivit mycket längre hos kommunerna, budget- och skuldrådgivarna. Väntetiden 
kan variera stort i olika kommuner, till exempel i Karlstad är väntetiden fyra 
månader medan det i någon kommun är ett och ett halvt år. I och med detta uppnår 
inte alltid lagen sitt syfte om snabbare hantering men däremot går själva 
skuldsaneringsprocessen hos KFM snabbare, från inledande skuldsanering till ett 
beslut.

Budget- och skuldrådgivarnas arbetssätt har inte förändrats enligt Johansson, medan 
arbetsbelastningen har ökat betydligt. Efter ett år med den nya skuldsaneringslagen 
kan tyckas att ansökningarna borde avta, men detta har inte skett. Det fortsätter 
komma en ständig ström av skuldsaneringsansökningar.

Ulrika Johansson tror inte att förtroendet för KFM har förändrats i och med de nya 
bestämmelserna där de har en större befogenhet.

Johansson tycker att lagen är ekonomiskt och socialt rehabiliterande om gäldenären 
jobbar med sin löpande ekonomi. Gäldenärens ekonomiska beteende behöver 
förändras innan en skuldsanering påbörjas. Däremot tycker hon inte att den är 
speciellt preventivt för samhället och inte heller borgenärsgynnande då merparten av 
skulderna skrivs av. Det som kan tyckas vara borgenärsgynnande enligt Johansson är 
att borgenärerna får det de har möjlighet att få av sin fordran utifrån gäldenärens 
situation.

Johansson anser att en betalningstid på fem år är rimlig och tycker att kriterierna för 
att få skuldsanering är bra, det ska varken vara för lätt eller för svårt. Det pratas om 
att det kan bli aktuellt i framtiden att göra det lättare att få skuldsanering, där tycker 
hon att det är bra som det är idag. Det får inte bli för lätt att få skuldsanering, då finns 
det en risk att betalningsmoralen försämras i samhället. Sammanfattningsvis tycker 
Johansson att skuldsaneringslagen är bra för de överskuldsatta.
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5.2 Intervju med borgenärer

5.2.1 Kredit - Inkasso AB
Kredit - Inkasso AB ingår i Handelsbanken Finans som är ett dotterbolag till 
Handelsbanken. Vi har intervjuat Bo Tyboni, gruppchef för efterbevakningsgruppen 
och Magnus Furelius, handläggare för efterbevakningsgruppen i Kredit – Inkasso AB 
via e-post.

Kredit – Inkasso hanterade 1 653 stycken skuldsaneringar år 2007. När de får in ett 
skuldsaneringsärende från KFM kontrollerar de att insolvens- och skälighetskriterier 
är uppfyllda och granskar förslaget i stort. De accepterar KFM:s förslag om 
kriterierna för skuldsanering är uppfyllda. För att Kredit – Inkasso ska säga nej till 
betalningsplanen måste det vara formalia fel i förslaget.

Tyboni och Furelius menar att det ofta är olyckliga omständigheter och oförutsedda 
händelser i människors liv som leder till överskuldsättning. De kan konstatera att ett 
mindre antal skuldsaneringsärenden beror på överkonsumtion.

Under betalningstiden övervakar Kredit – Inkasso gäldenärens ekonomi. Vid 
väsentligt förbättrad ekonomi för gäldenären begär de omprövning och vid utebliven 
betalning enligt betalningsplanen begär de upphävning av skuldsaneringen. De 
överklagar relativt sällan KFM:s beslut.

Tyboni och Furelius menar att ansökningarna har ökat drastiskt från 2006 till 2007 
beror huvudsakligen på att det första steget när gäldenären själv tar kontakt med 
borgenärerna är borttaget samt all fokus som är i media. För Kredit – Inkasso har det 
varit en ökning på tjugofem procent av skuldsaneringsärenden år 2007 jämfört med 
2006.

Kredit – Inkasso anser att utredningarna ibland är bristfälliga. De menar att KFM:s 
kontroller borde vara mer omfattande och därmed göra utredningen grundligare. De 
tycker att KFM i större utsträckning ska kontrollera till exempel löneförhållanden 
och boendeförhållanden, och kräva att gäldenären styrker dessa uppgifter. Kredit –
inkasso anser att utredningarna varierar för mycket mellan de olika 
Kronofogdemyndigheterna, de vill därför ha en större enhetlighet i deras arbete. På 
grund av de bristfälliga utredningarna tycker de att det är för lätt att få skuldsanering.
Däremot handlägger KFM omprövningsärenden snabbare än vad domstolarna 
tidigare gjorde.

Kredit – Inkasso tycker att hanteringen av skuldsaneringsärenden är enklare och går 
snabbare. Idag får de färre steg - ett förslag än tidigare vilket gör att hela 
skuldsaneringsprocessen går fortare. Dessutom tycker de att det är bra att KFM nu 
får besluta om tvingande skuldsanering.
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Kredit – Inkasso tycker inte att förtroendet för KFM har förändrats i och med KFM:s 
ökade befogenheter. Dessutom har de positiva erfarenheter av kontakterna med 
budget- och skuldrådgivarna och KFM.

Tre syften med skuldsaneringslagen är att den ska vara preventiv för samhället, 
rehabiliterande för gäldenären och gynnande för borgenären. Kredit – Inkasso är 
tveksamma till att något av dessa tre syften uppfylls. Allmänheten verkar idag ofta 
tro att alla skulder kan skrivas av om de inte kan betalas. Rehabiliteringen fungerar 
ofta dåligt, flera gäldenärer verkar ha för avsikt att ta nya lån när 
skuldsaneringsperioden är slut. Dessutom tycker de att borgenären missgynnas vid en 
skuldsanering, speciellt vid de så kallade nollbesluten. För att lagen ska kunna anses 
som borgenärsgynnande vill de att betalningstiden ska förlängas till sju år istället för 
fem år som det är idag.

Kredit – Inkasso har en negativ inställning till skuldsanering då borgenärerna tvingas 
att skriva ned sin fordran och de är heller inte positiva för de så kallade nollbuden då 
det inte känns bra att skriva av en fordran helt, men enligt lagen har de inget val. 
Dessutom ser de att den ekonomiska rehabiliteringen för gäldenären inte alltid 
fungerar. De kan dock inte bortse från att de ibland får en mindre utdelning i ärenden 
där de annars inte skulle fått någon betalning alls, till exempel vid en löneutmätning 
har skattefordringar företräde framför enskilda mål.

Om det skulle bli aktuellt att göra det enklare att få skuldsanering tror Kredit –
Inkasso att betalningsmoralen kommer att försämras. De menar att kriterierna för att 
få skuldsanering inte får ändras till förmån för gäldenären, ju lättare det blir att få 
skuldsanering desto mindre kommer folk att anstränga sig för att följa de 
ursprungliga avtalen. Avslutningsvis menar Kredit – Inkasso att för samhället i stort 
måste det primära vara att ingångna avtal ska hållas och skulder betalas i sin helhet. 
Skulle skuldsaneringar beviljas på oskäliga grunder skulle detta leda till ekonomisk 
kollaps i samhällsstrukturen.

5.2.2 Intrum Justitia Sverige AB
Intrum Justitia är ett svenskt företag inom kundfordringshantering och deras 
tjänsteutbud omfattar kreditinformation, fakturering och kravhantering. Vi har 
intervjuat Maja Nordangård, utbildningsansvarig och Birgitta Andersson, 
specialhandläggare på Intrum Justitia Sverige AB via e-post.

När Intrum Justitia får besked om att skuldsanering är inledd anmäls fordringarna 
som finns och bevakas hos dem samt meddelar borgenärerna som det berörs. De 
handlägger i genomsnitt cirka 1500 nya skuldsaneringsärenden per år.

Nordangård och Andersson menar att det inte är någon typisk person som blir 
överskuldsatt. En överskuldsättning grundar sig ofta i oförutsedda händelser som 
starkt påverkar den personliga ekonomin, till exempel sjukdom i familjen och 
enskilda företag som går i konkurs.
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Intrum Justitia ställer sig positiv till skuldsaneringsförfarandet som sådant, men 
ställer dock krav på korrekt utredning och bedömning. Intrum Justitia accepterar 
oftast KFM:s förslag till skuldsanering. De gånger de motsätter sig förslaget om 
skuldsanering beror det på att förslaget grundar sig på felaktiga uppgifter eller om 
väsentliga uppgifter utelämnats. Vid nollbud motsätter de sig inte heller förslaget om 
en korrekt utredning är gjord.

Intrum Justitia anser att en femårig återbetalningstid är rimlig och de ställer sig 
positiva till att omprövning kan resultera i förlängd återbetalningstid. De anser inte 
att återbetalningstiden ska förkortas.

Intrum Justitia bevakar gäldenärens ekonomi, om ekonomin väsentligt förbättras 
ansöker de om omprövning och om gäldenären inte sköter sin betalningsplan ansöker
de om upphävning. Sedan den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft har de inte 
överklagat något av KFM:s beslut om skuldsanering till tingsrätten.

Att antalet ansökningar och beslut om skuldsanering ökat väsentligt från 2006 till 
2007 tror Nordangård och Andersson beror på att kravet på frivilligt förslag har 
slopats. De ser även en ökning av förslag till skuldsanering hos Intrum Justitia.

Intrum Justitia upplever att bemötandet hos KFM är mycket bra och sakkunskapen är 
god. De är nöjda med KFM:s utredningar och har stort förtroende för deras 
bedömningar i skuldsaneringsarbetet. Däremot upplever de att kontakten med 
budget- och skuldrådgivarna har minskat i och med den nya lagen.

Efter ett år med den nya skuldsaneringslagen upplever Intrum Justitia att processen 
har blivit kortare både för borgenärer och för gäldenärer. Processen har förkortats 
och det är nu en kortare handläggningstid från ansökan till beslut. De är generellt 
nöjda med den nya lagen men en svaghet är att det fokuseras mycket på gäldenärens 
historia om varför skulderna uppkommit istället för prognoser om framtiden.

Intrum Justitia tycker att lagen uppnår syftena med att vara preventiv för allmänheten 
och rehabiliterande för gäldenären. Däremot anser de att en skuldsanering aldrig kan 
anses vara borgenärsgynnande. Under skuldsaneringsperioden blir vissa fordringar 
prioriterade, till exempel tandvårdskostnader. För att lagen ska anses 
borgenärsgynnande menar de att det hade blivit mer rättvist om betalningsplanen då 
hade frysts och återupptagits när räkningen är betald så att borgenärerna alltid får ta 
del av fem års betalning.

Intrum Justitia upplever att det är en rättvis nivå på KFM:s bedömning, de tycker att 
det varken är för lätt eller för svårt att få skuldsanering. Den allmänna 
betalningsmoralen anser de vara generellt god.
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5.2.3 Lindorff
Lindorff Group AB hanterar kundfordringar och andra finansiella tjänster genom 
outsourcing. Anna Lundén, jurist på Lindorff, har svarat på våra frågor om 
skuldsanering via e-post. Hon har arbetat med skuldsanering sedan 1996.

När KFM annonserar i Post- och Inrikes Tidningar skickar de bevakningar i samtliga 
ärenden som de handlägger för den aktuella gäldenären. Därefter tar de ställning till 
det förslag som KFM skickar ut och bildar en uppfattning om skuldsaneringslagens 
rekvisit är uppfyllda för att sedan meddela KFM. Lindorff hanterar ungefär 4 000 
skuldsaneringsärenden per år.

Lindorff brukar acceptera KFM:s betalplan, i över 90 % av alla förslag. Det är inte 
själva betalplanen som avgör om de accepterar ett förslag eller inte, det är om 
gäldenären uppfyller kriterierna och om de anser det vara skäligt. En orsak till att de 
kan säga nej till ett skuldsaneringsförslag är att de tycker att det brister i underlaget.

Lindorff bevakar gäldenärens ekonomi under skuldsaneringsperioden och de begär 
omprövning i de fall där de tror att det skulle medföra en mycket större utdelning. 
Det är dock sällan de överklagar till tingsrätten.

Lindorff har en positiv inställning till skuldsanering. Det finns en lagstiftning som de 
måste hålla sig till och en skuldsanering medför att utifrån gäldenärens 
betalningsutrymme så fördelas pengarna till samtliga borgenärer. Innan 
skuldsaneringslagen kom fanns en risk att ingen betalning erhölls alls. Dessutom ska 
alla fordringar som ingår behandlas lika.

Anna Lundén tycker inte att det finns en typisk person som blir överskuldsatt. Det 
finns människor som försätter sig i den situationen men också de som hamnar i den 
sitsen beroende på faktorer som de inte kan råda över.

Varför det blev en så stor ökning av skuldsaneringsansökningar och beslut 2007 
jämfört med 2006 tror Anna Lundén beror på att många väntade med att söka 
skuldsanering tills den nya lagen trädde ikraft.

Enligt Lundén går skuldsaneringsprocessen snabbare och de har förtroende för 
KFM:s utredningar. Men hon tycker det är synd att första steget tagits bort, det egna 
försöket att hitta en lösning med sina fordringsägare. Det kan finnas ett 
rehabiliterande syfte med det. Skuldsanering är en process, där gäldenären ska 
komma till insikt med sin situation och hur och varför denne hamnade där, detta kan 
vara ett led i att undvika att inte hamna där igen. En del gäldenärer behövde faktiskt 
inte gå vidare till KFM för att de lyckades på egen hand hitta en lösning.
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Anna Lundén tror att allmänheten tycker att det är bra att skuldsanering finns men att 
det är för lätt att få. Hon tror inte att skuldsaneringslagen är preventiv för 
allmänheten och därmed påverkar folks beteende när det gäller skuldsättning. Hon 
menar att lagen är rehabiliterande för vissa, det finns exempel på folk som står på 
bankkontoret dagen efter skuldsaneringsperiodens slut för att låna nya pengar men 
långt ifrån alla skuldsätter sig igen.

Lundén menar att skuldsaneringslagen är borgenärsgynnande till viss del, då de får 
betalt för fordringar som de inte skulle fått betalt för i annat fall om inte lagen fanns.
Gäldenären får betala en del och borgenären får avstå en del, lagen kan inte vara 
borgenärsgynnande till hundra procent.

Lundén tycker att en återbetalningstid på fem år är rimlig och är nöjd med 
skuldsaneringslagen som den är. Hon menar att det är en bra nivå på den och tycker 
inte att det ska bli lättare att få skuldsanering. Det finns alltid personer som kommer 
att tycka det är för lätt eller för svårt att få skuldsanering. Lundén avslutar med att 
säga att samhällets största problem är att det är alldeles för lätt att skuldsätta sig.
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6. Analys

I analyskapitlet kommer vi med hjälp av teorin analysera de gjorda intervjuerna och 
vad som kom fram i dessa för att se om det har blivit ett enklare och snabbare 
skuldsaneringsförfarande och om skuldsaneringslagen är borgenärsgynnande.

Intressenter

KFM, Konsumentverket och kommunen är alla intressenter i 
skuldsaneringsprocessen och Rehnmans (1973) intressentmodell visar relationen 
mellan dessa. KFM handlägger skuldsaneringsärenden, kommunen ska bidra med 
information, vägledning och rådgivning om skuldsanering till gäldenären och 
Konsumentverket har det övergripande ansvaret över kommunernas arbete med 
skuldsanering. Hällsten beskriver att Konsumentverket alltid har haft ett uppdrag att 
stödja budget- och skuldrådgivarna, men nu står det i lagstiftningen vilket gör att 
rådgivningen blivit intensivare och det är lättare att vara med och påverka och 
ifrågasätta. Helliksson och Lindahl på KFM tycker att de fått en mindre kontakt med 
budget- och skuldrådgivarna i och med det nya arbetssättet. Medan Johansson på 
kommunen inte tycker att deras arbetssätt förändrats någonting. Borgenärernas 
relation i Rehnmans (1973) intressentmodell är att det är hos dem som gäldenären 
har sin skuld. Borgenärernas intresse i skuldsaneringsprocessen är att få tillbaka så 
stor andel som möjligt av sin fordran.

Snabbare och enklare skuldsaneringsförfarande?

Måluppfyllelsemodellen säger enligt Vedung (1994) att vid utvärdering av en 
lagändring ska målet jämföras med resultatet. Propositionen 2005/06:124 hette ett 
enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande. KFM, Konsumentverket och 
kommunen håller med om att själva processen från inledande till beslut har blivit 
kortare. Däremot har väntetiderna ökat betydligt hos kommunen på grund av den 
stora anstormningen av ansökningar sedan den nya skuldsaneringslagen kom. De 
intervjuade borgenärerna anser att skuldsaneringsprocessen har förkortats och att 
hanteringen nu är enklare och går snabbare.
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Vedung (1994) beskriver i bieffektsmodellen att offentliga politiska beslut ofta leder 
till bieffekter vilket skett med de ökade ansökningarna, effekterna ska beaktas vid en 
utvärdering. För att ta hänsyn till denna bieffekt behöver den inkluderas i 
måluppfyllelsemodellen. Den stora anstormningen av antalet ansökningar och beslut
2007 jämfört med 2006 syns tydligt i statistiken för den aktuella perioden. Helliksson 
tror att detta beror på att många väntade med sin skuldsaneringsansökan till efter den 
nya lagen trätt i kraft. Hällsten och Johansson menar att ökningen beror på det stora 
fokuset i media. Massmedia framställde den nya skuldsaneringslagen som att det 
skulle bli mycket enklare att få skuldsanering, därför sökte bland annat många som 
fått avslag igen.

Borgenärerna är överens om att ökningen beror på den förenklade processen, att 
gäldenären slapp det första steget att själv ta kontakt med borgenärerna vilket i 
propositionen 2005/06:124 anses som borgenärsgynnande. Bieffekten av att det 
första steget i skuldsaneringsprocessen eliminerades resulterade i fler ansökningar. 

Skuldsaneringslagens tre syften

I propositionen 1993/94:123 till skuldsaneringslagen skrivs att det finns tre syften 
med lagen. Dessa är att skuldsaneringslagen ska vara preventiv för samhället, 
rehabiliterande för gäldenären och gynnande för borgenären.

Enligt Vedung (1994) innebär måluppfyllelsemodellen att jämföra de uppställda 
målen för lagändringen med det uppnådda resultatet.  KFM, Konsumentverket och 
kommunen anser att skuldsaneringslagen är rehabiliterande för gäldenären, både 
ekonomiskt och socialt. De hade däremot svårare att svara på om lagen är preventiv 
för samhället. Justitia anser att lagen är preventiv och rehabiliterande, medan Kredit 
– Inkasso och Lindorff däremot inte tycker att den är så rehabiliterande då flera 
gäldenärer tar nya lån när skuldsaneringsperioden är slut.

Helliksson har svårt att säga att lagen är borgenärsgynnande, det KFM kan göra är att 
upprätta så bra utredningar som möjligt. Johansson på kommunen tycker inte att 
lagen är borgenärsgynnande men det som kan tyckas vara det enligt henne är att 
borgenärerna får det de har möjlighet att få av sin fordran. Hällsten på 
Konsumentverket anser dock att lagen är borgenärsgynnande då borgenärerna får det 
de kan få av sin fordran under fem år. I propositionen 2005/06:124 menar lagstiftaren
att lagen är borgenärsgynnande på grund av just detta. Alla borgenärer får även lika 
stor andel av vad gäldenären har möjlighet att betala enligt likabehandlingsprincipen. 
Dessutom kan den nya skuldsaneringslagen tyckas borgenärsgynnande nu när det 
första steget i förfarandet är borttaget, vilket förenklar processen, borgenärerna får 
därmed sina pengar snabbare.
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Justitia och Kredit – Inkasso anser båda att skuldsaneringslagen inte är 
borgenärsgynnande. I Johansson och Lindfors (2000) framkom att de intervjuade 
borgenärerna också ansåg att lagen inte är borgenärsgynnande. Även i Skatteverket 
(2004) anser borgenärerna att syftet att lagen ska vara borgenärsgynnande inte 
uppfylls. Lindorff menar däremot att lagen är gynnande för borgenärerna till en viss 
del då borgenären får betalt för fordringar som de inte annars skulle fått betalt för, 
gäldenären får betala en del och borgenären får avstå en del, detta står även som en 
fördel för borgenärerna i propositionen.

Finns det någon typisk skuldsatt person?

Helliksson och Lindahl på KFM, Hällsten på konsumentverket och Johansson på 
kommunen är alla överens om att det inte finns någon typisk person som blir 
överskuldsatt. De menar att det ofta är olyckliga omständigheter som är orsaken. 
Intrum Justitia AB, Kredit – Inkasso AB och Lindorff är också överens om att det 
inte finns någon typisk person som blir överskuldsatt. De menar att det ofta beror på 
oförutsedda händelser som inte kan rådas över. Enligt Kronofogden (2008) visar 
flertalet undersökningar just detta att det inte finns någon typisk person som hamnar i 
en situation där de inte kan betala sina skulder. Även Ramsay (1997) menar att 
orsaken till överskuldsättning ofta beror på olyckliga omständigheter.

Betalningsmoralen

KFM, Konsumentverket och kommunen tycker alla att kriterierna för att få 
skuldsanering idag är rimliga. Justitia och Lindorff tycker att det är en bra nivå på 
kriterierna för att få skuldsanering och menar att folk i allmänhet vill göra rätt för sig. 
De tycker att det varken är för lätt eller för svårt att bli beviljad en skuldsanering. 
Alla är som sagt överens om att kriterierna för skuldsanering är bra som de är och att 
de inte ska förändras. Däremot vill KFM, Konsumentverket och kommunen att 
väntetiden ska bli kortare. 

Enligt Kronofogden (2008) vill de att det ska bli ännu snabbare och lättare att få 
skuldsanering i framtiden. I dagsläget har svenskarna en god betalningsmoral enligt 
Kronofogden (2008) och ingenting tyder på att den skulle förändras. Lindahl och 
Hällsten anser inte att betalningsmoralen försämras om kriterierna för att få 
skuldsanering skulle bli lättare. Johansson tror emellertid att det finns en risk att 
betalningsmoralen kan försämras om denna förändring sker. Enligt moral hazard 
modellen finns det dock en risk att skuldsanering blir en försäkring på att bli av med 
skulderna vilket därmed kan öka riskbeteendet i samhället vilket Ramsay (1997) 
beskriver.
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Kredit – Inkasso tycker däremot att det är för lätt att få skuldsanering och de menar 
även att betalningsmoralen i samhället har försämrats. Ju lättare det blir att få 
skuldsanering desto mindre kommer folk att anstränga sig för att följa de 
ursprungliga avtalen. Moral hazard modellen enligt Ramsay (1997) stödjer Kredit –
Inkassos åsikter angående betalningsmoralen då risken att folk överskuldsätter sig 
kan öka i och med vetskapen att det finns en skuldsaneringslag.

Förtroendet för KFM

Helliksson tror inte att förtroendet för KFM har förändrats i och med att de har fått 
befogenhet som första instans. Han menar att borgenärerna fortfarande har möjlighet 
att överklaga till tingsrätten. Hällsten tror att synen på KFM har förändrats till det 
positiva då de har ett annat agerande för gäldenären, de ska nu både få hjälp och 
känna sig trygga hos KFM. Justitia, Kredit – Inkasso och Lindorff har alla förtroende 
för KFM och deras nya befogenheter med den nya skuldsaneringslagen. Roxenhall 
(1996) beskriver dock att det ibland saknas förtroende för KFM, han menar att detta 
till stor del beror på att relationerna mellan borgenär och utredare hos KFM är ytliga 
och kortvariga.

Inställning till skuldsaneringslagen

Nu när den nya skuldsaneringslagen funnits ett år har de intervjuade olika åsikter 
angående förändringen. Lindorff anser att den nya lagen generellt är bättre än den 
gamla, men tycker dock att det egna försöket att hitta en lösning med sina 
borgenärer, steg - ett, borde ha varit kvar. Justitia är nöjda då processen har blivit 
kortare för både borgenär och gäldenär. Kredit- Inkasso efterlyser däremot en större 
enhetlighet i KFM:s arbete, de menar att utredningen varierar för mycket mellan de 
olika Kronofogdemyndigheterna. Enligt Skatteverket (2004) har borgenärerna en 
positiv uppfattning till KFM. De tycker att KFM har en högre och mer jämn 
kompetens fast här jämfört med budget- och skuldrådgivarna.

Sammanfattningsvis har Justitia, Lindorff, KFM, Konsumentverket och kommunen
en positiv inställning till skuldsanering. Kredit – Inkasso har däremot en negativ syn 
på skuldsanering eftersom borgenärerna tvingas att skriva ned sin fordran. Lindorff 
ställer sig positiv till skuldsanering på grund av att utifrån betalningsutrymmet hos 
gäldenären fördelas pengarna till alla borgenärer och alla fordringar som ingår i 
skuldsaneringen ska behandlas lika precis som likabehandlingsprincipen enligt 
skuldsaneringslagen säger.
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7. Avslutande diskussion

I slutsatsen kopplar vi ihop vår uppsats med syftet som beskrevs i första kapitlet. Vi 
tar upp egna reflektioner kring skuldsanering och ger även förslag till vidare 
forskning.

7.1 Slutsats
Syftet med vår uppsats är att utvärdera den nya skuldsaneringslagen. Vi vill 
undersöka om lagstiftarens mål om ett snabbare och enklare 
skuldsaneringsförfarande uppnått och om lagen är borgenärsgynnande, samt ville vi 
med studien undersöka hur betalningsmoralen påverkas av en skuldsaneringslag.

Enligt de intervjuade framkommer att skuldsaneringsprocessen från inledande av 
skuldsanering till beslut går snabbare. KFM, Konsumentverket och kommunen har 
dock sett en bieffekt med den nya lagen, vilket var att ansökningarna ökade drastiskt. 
Detta medförde att väntetiderna steg framför allt hos kommunerna. Varför antalet 
ansökningar ökade så mycket tror vi beror på det stora fokuset i media och flera 
trodde att det nu skulle bli lättare att få skuldsanering. Dessutom blev det enklare och 
mindre besvärligt för gäldenären att ansöka om skuldsanering då bland annat det 
första steget i processen är borttaget. Vi tror även detta har påverkat de ökade 
ansökningarna. Genom nyanställningar och när lagen fått etablera sig tror vi detta 
syfte kommer vara helt uppnått. Den nya skuldsaneringslagen har endast funnits i ett 
år och det tar tid innan det nya arbetssättet etablerat sig.

Vad gäller betalningsmoralen i Sverige visar undersökningar att den är god idag och 
det håller vi med om, vi tror inte att den har förändrats i och med den nya 
skuldsaneringslagen men skulle det i framtiden lättas på kriterierna att få 
skuldsanering tror vi att det finns en risk att betalningsmoralen försämras. 
Skuldsaneringen kan bli som en försäkring och folk blir inte längre lika benägna att 
betala för sina skulder då de vet att det reder upp sig.
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Det råder delade meningar om skuldsaneringslagen är borgenärsgynnande eller inte 
men de flesta kan inte påstå att den är det. Vår uppfattning är att en skuldsanering 
aldrig kan vara borgenärsgynnande till hundra procent då borgenärernas fordringar 
skrivs ned. Till viss del kan vi hålla med lagstiftaren att lagen är borgenärsgynnande 
då borgenären trots allt erhåller det de har möjlighet att få av gäldenären med tanke 
på dennes ekonomiska situation och eftersom processen har förkortats får 
borgenärerna sina pengar snabbare. Hade inte en skuldsaneringslag funnits skulle 
eventuellt inte borgenären erhålla någonting alls, vilket kan ske vid en personlig 
konkurs. Dessutom ska alla borgenärer behandlas lika, de som ingår i en 
skuldsanering får lika stor andel, vilket vi tycker är rättvist och också kan anses 
borgenärsgynnande. Däremot vid det så kallade nollbudet kan vi inte anse att det 
gynnar borgenärerna på något sätt då de inte får några pengar alls. 

Vi uppfattar att en skuldsaneringslag är till för att hjälpa gäldenären och anser därför 
att det huvudsakliga syftet inte kan vara att gynna borgenärerna. På grund av detta 
ställer vi oss frågan om det är skäligt eller nödvändigt att det i lagstiftningen finns ett 
krav på att skuldsaneringslagen ska vara borgenärsgynnande.

7.2 Egna reflektioner
Från början var vi lite skeptiska till en skuldsanering men efter arbetets gång har vår 
åsikt successivt förändrats. Vår första uppfattning var att gäldenären får ta sitt ansvar 
och ”skylla sig själv” medan borgenärerna beroende på storlek drabbas hårt av en 
skuldsanering. Efter de gjorda intervjuerna med KFM, Konsumentverket och 
kommunen började vår uppfattning ändras. Våra fördomar om vilka som blir 
överskuldsatta försvann då vi insåg att nästan vem som helst kan hamna i en sådan 
situation och det är oftast olyckliga omständigheter som är orsaken. Vi tycker de är 
värda en andra chans. Det förvånade oss att två av tre borgenärer vi intervjuade hade 
en relativt positiv inställning till skuldsanering. Vi trodde att de skulle vara mer 
negativa till det då de får skriva ned sin fordran.

Sammanfattningsvis har vi nu en positiv uppfattning om att det finns en 
skuldsaneringslag och tror att den nya lagen i framtiden kommer att ha uppnått sitt 
syfte om ett snabbare och enklare skuldsaneringsförfarande.
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7.3 Vidare forskning
För vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att om några år utvärdera 
om skuldsaneringslagen uppnått sitt syfte om ett enklare och snabbare 
skuldsaneringsförfarande. Lagen är relativt ny när vi gör vår uppsats och enligt oss 
har den ännu inte riktigt uppnått sitt mål, dock tror vi att detta syfte inom den 
närmaste framtiden kommer att uppfyllas. Därför anser vi att det är av intresse att 
utvärdera detta om några år.

Vi har endast intervjuat tre stora borgenärer och det skulle vara intressant att höra hur 
skuldsanering påverkar lite mindre företag och framför allt de privata borgenärerna.

Ett annat intressant ämne att forska om är hur betalningsmoralen i samhället 
förändras i och med en skuldsaneringslag. Vad händer med betalningsmoralen om 
det blir lättare att få skuldsanering?
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Bilaga 1

Skuldsaneringslag (2006:548)

Allmänna bestämmelser

1 § Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för 
betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

2 § KFM prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut 
om skuldsanering.

Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och 
anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet 
gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan 
enligt 9 §.

Konsumentverket skall stödja och ge vägledning för den budget- och 
skuldrådgivning som kommunerna skall svara för.

3 § Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till föreskrifter om 
eftergift eller nedsättning i någon annan författning.

En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan författning godta ett förslag 
om skuldsanering enligt denna lag.

Allmänna villkor för skuldsanering

4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk 
person, om

1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha 
förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden 
att skuldsanering beviljas honom eller henne.

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket anses ha 
hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, 
omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att 
fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under 
handläggningen av ärendet om skuldsanering.
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5 § I fråga om den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren i 4 §, att 
skuldsanering får beviljas endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet.

6 § En gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436) om 
näringsförbud får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gäldenär som 
tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för skuldsanering.

Skulderna

7 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla fordringar 
på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas 
enligt 14 § andra stycket att inleda skuldsanering. Skuldsanering medför att rätten till
ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan fordran bortfaller för tiden efter nämnda dag.

Vid skuldsaneringen får det bestämmas att en fordran som avses i första stycket och 
som är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller inte är förfallen till 
betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga om en sådan fordran får 
borgenären utan hinder av föreskrifter i annan författning bevilja anstånd med 
betalningen under den tid betalningsplanen enligt 9 § löper.

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsliga underhåll,

2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 
7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker 
till för betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsanering har 
meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egendom 
som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att 
borgenären tillhandahåller en motprestation, eller

5. en fordran som är tvistig.

Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när Försäkringskassan eller ett utländskt 
offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till underhållsbidrag.

Innehållet i en skuldsanering

8 § Alla fordringar som enligt 7 § omfattas av skuldsaneringen har lika rätt.

Utan hinder av första stycket får en fordran

1. ges sämre rätt, om borgenären samtycker, eller
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2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 9 § första stycket 
avser ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna 
och övriga omständigheter.

I 23 § finns bestämmelser om vad som skall gälla i fråga om fordringar som inte har 
anmälts i ärendet.

9 § Vid en skuldsanering skall det bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 7 § skall omfattas av skuldsaneringen,

2. vad som enligt 8 § skall gälla för dem,

3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna, och

4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av varje borgenärs 
fordran skall betalas.

Det belopp som skall fördelas mellan borgenärerna skall bestämmas så att 
skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter
avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för dennes och dennes familjs
försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken om 
förbehållsbelopp vara vägledande. Det får bestämmas vid skuldsaneringen att 
förbehåll även skall göras för betalning av en fordran som, enligt 7 § tredje stycket
eller beslut som fattas med stöd av 7 § andra stycket, inte omfattas av 
skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 3 skall det framgå hur stor procentandel av 
fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4 skall löpa under fem 
år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en kortare tid.

Ansökan om skuldsanering

10 § En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos KFM.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.
Lag (2006:745).

11 § Ansökan skall innehålla

1. de uppgifter om gäldenären som anges i 33 kap. 1 § första och andra styckena 
rättegångsbalken samt uppgift som visar att gäldenären har hemvist i Sverige,
2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift om varje 
borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefon,

3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter,

4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket, och
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5. de uppgifter om gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska 
förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövning av frågan om skuldsanering 
skall inledas.

Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på heder och samvete.

Bristfällig ansökan

12 § Om en ansökan är bristfällig, skall KFM förelägga gäldenären att avhjälpa 
bristen. Av föreläggandet skall det framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet 
inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

KFM skall avvisa en ansökan om skuldsanering, om den är så bristfällig att den inte 
kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett föreläggande
att avhjälpa bristen. Lag (2006:745).

Avslag på ansökan

13 § Om det framgår av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig utredning 
att gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 eller 5 § eller inte får beviljas 
skuldsanering på grund av 6 §, skall KFM avslå ansökan.

Om det, sedan beslut har meddelats enligt 14 § andra stycket om att inleda 
skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt denna lag 
inte är uppfyllda, skall KFM avslå ansökan. Ansökan får också avslås, om 
gäldenären inte inställer sig personligen vid ett sammanträde eller om gäldenären i 
övrigt inte medverkar vid ärendets handläggning. Lag (2006:745).

Inledande av skuldsanering

14 § KFM skall i den utsträckning det behövs inhämta upplysningar om gäldenärens 
personliga och ekonomiska förhållanden från andra myndigheter. KFM får också, om 
det finns särskilda skäl, hålla ett sammanträde enligt 17 § för att avgöra om 
skuldsanering skall inledas.

Om KFM inte enligt 12 § avvisar eller enligt 13 § första stycket avslår en ansökan 
om skuldsanering, skall myndigheten snarast besluta att skuldsanering skall inledas.
Lag (2006:745).

15 § När ett beslut har meddelats om att inleda skuldsanering skall KFM genast 
genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar uppmana var och en som har en 
fordran mot gäldenären att skriftligen anmäla den till KFM senast en månad från 
dagen för kungörelsens införande. Om det finns särskilda skäl, kan KFM införa 
kungörelsen även i en eller flera ortstidningar. KFM kan också förlänga fristen till 
två månader, om det finns särskilda skäl. Lag (2006:745).
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Utredningen hos KFM

16 § Har skuldsanering inletts, skall KFM se till att ärendet blir så utrett som dess 
beskaffenhet kräver. Lag (2006:745).

17 § KFM skall kalla gäldenären att inställa sig personligen vid ett sammanträde, om 
det kan antas vara till fördel för utredningen. Vid sammanträdet skall gäldenären 
lämna de ytterligare upplysningar som behövs för att avgöra frågan om
skuldsanering.

Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress gäldenären senast har uppgivit 
i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen skall gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om att 
ansökan kan avslås om gäldenären inte inställer sig personligen.

18 § KFM får till sammanträde enligt 17 § kalla även en borgenär, annan myndighet 
eller någon annan som kan bidra till utredningen av ärendet. Kallelsen behöver inte
delges.

Beslut om skuldsanering

19 § När det finns en tillräcklig utredning, skall KFM tillsammans med gäldenären 
upprätta ett förslag om skuldsanering som innehåller de uppgifter som anges
i 9 §. Lag (2006:745).

20 § Förslaget om skuldsanering skall sändas till samtliga kända borgenärer vars 
fordringar omfattas av skuldsaneringen med föreläggande för dem att yttra sig över 
förslaget inom viss tid. I föreläggandet skall det anges att ett uteblivet yttrande inte 
hindrar ett beslut om skuldsanering. Föreläggandet skall delges borgenärerna. Om en 
fordran som anmälts enligt 15 § inte omfattas av skuldsaneringen, skall borgenären 
underrättas om detta.

21 § Efter utgången av den tid som avses i 20 § skall KFM pröva om gäldenären 
skall beviljas skuldsanering.

Ett beslut om skuldsanering skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Lag 
(2006:745).
Förbud mot exekutiva åtgärder

22 § Efter KFMs beslut om att inleda skuldsanering får utmätning för fordringar som 
uppkommit dessförinnan inte äga rum innan frågan om skuldsanering är
avgjord, om inte, efter överklagande, rätten på begäran av en borgenär bestämmer 
annat. Om utmätning ändå sker, är åtgärden utan verkan.

Första stycket gäller inte fordringar som enligt 7 § tredje stycket inte omfattas av 
skuldsaneringen.

Det som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut om betalningssäkring 
och verkställighet av ett sådant beslut. Lag (2006:745).
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Verkan av skuldsanering

23 § En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för betalningen av de skulder 
som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned. Genom 
skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalningen av fordringar som 
inte är kända i ärendet, om inte fordringen är sådan som avses i 7 § tredje stycket.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller 
någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Omprövning av skuldsanering

24 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om skuldsanering 
kan KFM upphäva beslutet eller, i fall som avses i 4 och 5, ändra det som har
bestämts i en fråga som avses i 9 § första stycket 2-4, om

1. gäldenären

a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,

b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv 
förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans 
avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets 
handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,

3. gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i fråga om 
skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift 
trots att gäldenären är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller
underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa, eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättrats efter beslutet om 
skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid 
beslutet.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från dagen för 
skuldsaneringen. Om löptiden för betalningsplanen har förlängts enligt 26 §, gäller i 
stället den tiden.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säkerhet som tredje 
man har ställt för betalning av belopp som avses i 9 § första stycket 3 ogiltig, om inte 
tredje mannen kände till eller borde känt till de omständigheter som anges i första 
stycket 1 eller medverkade till att gäldenären åsidosatt sina förpliktelser enligt första 
stycket 2. Lag (2006:745).
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25 § På ansökan av gäldenären kan KFM ändra det som har bestämts i en fråga som 
avses i 9 § första stycket 2-4, om

1. gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förändrats efter beslutet om 
skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid 
beslutet, eller

2. det finns synnerliga skäl. Lag (2006:745).

26 § Vid ändring av ett beslut om skuldsanering får löptiden för betalningsplanen 
förlängas till som längst sju år.

27 § En ansökan om upphävande eller ändring enligt 24 eller 25 § av ett beslut om 
skuldsanering skall göras skriftligen hos KFM. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. det beslut som avses, och

2. de omständigheter som åberopas till stöd för upphävande eller ändring.

Om en ansökan är bristfällig tillämpas 12 §. Lag (2006:745).

28 § Bestämmelserna i 16-18 §§ gäller i tillämpliga delar även vid KFMs 
handläggning av ärenden om upphävande eller ändring av ett beslut om 
skuldsanering.
Lag (2006:745).

Överklagande

29 § KFMs slutliga beslut får överklagas till tingsrätten i den ort där gäldenären är 
bosatt. Detsamma gäller KFMs beslut att inleda skuldsanering. Om gäldenären inte 
är bosatt i Sverige, får beslutet överklagas till Stockholms tingsrätt. Överklagandet 
skall ges in till KFM inom tre veckor från dagen för beslutet. Vid överklagande 
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. 
KFM skall inte vara part i domstolen.

Ett beslut varigenom en ansökan om skuldsanering förklaras vilande får inte 
överklagas. Lag (2006:745).

30 § Om tingsrätten bifaller ett överklagande av gäldenären, skall den återförvisa 
ärendet till KFM. Om KFM avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 13 § 
andra stycket och tillräcklig utredning finns, får tingsrätten dock besluta om 
skuldsanering.

Ett beslut av tingsrätten att återförvisa ett ärende till KFM får inte överklagas. Lag 
(2006:745).

31 § /Upphör att gälla U:2008-11-01/ genom lag (2006:556)./ Hovrätten får inte 
pröva ett överklagande av ett beslut av en tingsrätt, om inte hovrätten meddelat 
prövningstillstånd.



54

Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut som rör någon 
annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare eller 
ett beslut genom vilket ett överklagande har avvisats.

Övriga bestämmelser

32 § Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller en av gäldenären dessförinnan gjord 
ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan gäldenären har 
ansökt om skuldsanering, skall skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Om ackordet
fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om gäldenären avlider, förfaller en av gäldenären gjord ansökan om skuldsanering.

33 § Återkallar gäldenären en ansökan om skuldsanering, skall ärendet genast 
avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan förfaller enligt 32 
§.

34 § Avslås eller avvisas en ansökan om skuldsanering eller avskrivs ärendet från 
vidare handläggning sedan en kungörelse har utfärdats enligt 15 §, skall samtliga 
kända borgenärer genast underrättas.

35 § En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man tillförsäkrar 
någon borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, bättre villkor än enligt 
skuldsaneringen är ogiltig.

36 § Socialnämnder och andra myndigheter skall till KFM eller domstol som 
handlägger ett ärende om skuldsanering enligt denna lag på begäran överlämna 
sådana uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden som 
behövs för prövning av ärendet. Lag (2006:745).

37 § Ett beslut om skuldsanering får verkställas utan hinder av att det inte har vunnit 
laga kraft.

Övergångsbestämmelser

2006:548

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då skuldsaneringslagen (1994:334) 
skall upphöra att gälla.

2. För ärenden om skuldsanering som har överlämnats till tingsrätten före 
ikraftträdandet och för ärenden om omprövning där ansökan har getts in till 
tingsrätten före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om förfarandet vid
tingsrätten.
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3. Har löptiden för en betalningsplan vid en skuldsanering som beslutats enligt äldre 
bestämmelser bestämts till en längre tid än fem år, gäller äldre bestämmelser i fråga 
om den tid inom vilken en ansökan om omprövning skall ges in.

2006:556

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande 
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
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Bilaga 2

Intervjuguide KFM, Konsumentverket och kommunen

1) Bakgrund: Namn, yrke, antal yrkesverksamma år?
2) Vad har ni för roll i skuldsaneringsprocessen?
3) Varför tror du folk blir överskuldsatta, finns det någon typisk person som får 

skuldsanering?
4) Nu när den nya lagen har kommit, vad anser du generellt om den? Har det blivit till 

det bättre och i så fall vad?
5) Har den nya lagen uppnått sitt syfte om snabbare och enklare hantering, på vilket 

sätt?
6) Vilka styrkor respektive svagheter tycker du att lagen har?
7) Hur har ert arbetssätt förändrats med den nya skuldsaneringslagen?
8) Har arbetsbelastningen förändrats för er, på vilket sätt?
9) Enligt statistik har antalet ansökningar och beslut om skuldsanering ökat väsentligt 

från 2006 till 2007, varför tror du att det har gjort det?
10) Tycker du att det är för lätt eller för svårt att få skuldsanering?
11) Hur upplever gäldenärerna det nya sättet?
12) Har ni någon efterbevakning av gäldenären under betalningstiden?
13) Tycker du att en återbetalningstid på fem år är rimlig?
14) Tror ni att förtroendet för KFM har förändrats i och med att de har fått befogenhet 

som första instans?
15) Är skuldsanering rehabiliterande och förebyggande, på vilket sätt?
16) Är lagen borgenärsgynnande, i så fall på vilket sätt?
17) Hur fungerar kontakten med borgenärerna?
18) Vi har läst om att det kan bli aktuellt att göra det lättare att få skuldsanering, vad 

tycker ni om det? Tror ni att betalningsmoralen i samhället kan förändras då?
19) Något annat ni vill tillägga?
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Bilaga 3

Intervjuformulär borgenärerna

Hej!

Vi är två tjejer från Karlstads Universitet, Susanne Andersen och Christine Gauffin. 
Vi läser tredje året på ekonomiprogrammet och skriver vår C-uppsats nu. Här 
kommer våra frågor enligt överenskommelse. Vi beskriver nedan lite kort om 
skuldsaneringslagens bakgrund och syftet med vår uppsats. Har du några frågor är 
det bara att höra av dig till oss.

Bakgrund
1994 trädde den första skuldsaneringslagen i kraft. I huvudsak skulle gäldenären 
själv försöka ta kontakt med borgenärerna för en överenskommelse. Skulle detta inte 
vara möjligt ska gäldenären få hjälp hos KFM för en frivillig skuldsanering, som 
innebär att borgenärerna får förslag om skuldsanering som skall godkännas. 
Godkänner inte alla borgenärer förslaget kan det bli fråga om en tvingande 
skuldsanering, detta sker i så fall hos tingsrätten.

Sedan skuldsaneringslagen kom 1994 har den utretts vid ett flertal tillfällen. Det 
framkom att processen var för krånglig och att den tog för lång tid. Utredningarnas 
mål var att få fram en enklare och snabbare skuldsaneringsprocess. 2006 kom 
regeringen med ett lagförslag till den nya skuldsaneringslagen som trädde i kraft den 
1 januari 2007.

År 2006 kom det in 3 830 skuldsaneringsansökningar och 1 538 av dessa fick 
skuldsanering. År 2007 ser vi en väsentlig ökning, då det kom in 6 848 ansökningar 
och 2 452 av dessa fick skuldsanering.

Kraven är fortfarande samma för de sökande men själva processen har förenklats. 
Den huvudsakliga skillnaden med den nya lagen är att KFM är första instans, vilket 
innebär att gäldenären inte nu behöver göra något eget försök att lösa skulderna med 
borgenärerna. Istället kan de nu få hjälp av KFM direkt. Dessutom kan de besluta om 
tvingande skuldsanering.

Det finns tre huvudsakliga syften med skuldsaneringslagen; den ska vara preventiv 
för allmänheten, rehabiliterande för gäldenären och borgenärsgynnande. En av våra 
frågeställningar är att se om syftet att lagen är borgenärsgynnande uppfylls. Oftast 
fokuseras det på gäldenären i skuldsaneringssammanhang, vi blev därför intresserade 
att även se det ur borgenärers synvinkel. Vi vill också undersöka om syftet med den 
nya lagen uppfyllts, att skuldsaneringsprocessen ska gå snabbare och enklare.
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Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill svara på dessa frågor och hoppas att det 
är okej att vi använder er som referenser i vår uppsats.

1) Bakgrund: Namn, befattning, vad har du för roll i skuldsaneringsprocessen?
2) Ungefär hur många skuldsaneringsärenden handlägger ni per år?
3) Hur går ni till väga när ni får ett ärende från KFM?
4) Varför tror du folk blir överskuldsatta? Finns det någon ”typisk” person som blir 

överskuldsatt?
5) Kan du berätta om hur företagets inställning till skuldsanering ser ut? Positiv, negativ 

– varför?
6) Hur brukar ni ställa er till KFM:s betalningsplan? Brukar den oftast accepteras eller 

inte accepteras? Varför säger ni i så fall nej?
7) Vad anser ni om så kallade 0-förslag, när ni inte får någon del alls av er fordran hos 

gäldenären?
8) Tycker ni att en återbetalningstid på fem år är rimlig?
9) Om gäldenären beviljats skuldsanering, bevakar ni gäldenärens ekonomi under tiden 

då skuldsanering pågår? Brukar ni begära omprövning/upphävning? I vilka fall?
10) Händer det att ni överklagar till tingsrätten? I så fall, hur många fall och tycker ni att 

det fungerar bra?
11) Enligt statistik har antalet ansökningar och beslut om skuldsanering ökat väsentligt 

från 2006 till 2007, varför tror du att det har gjort det?
12) Ser ni någon skillnad hos er på antal ärenden efter inträdet av den nya lagen?
13) Hur upplever ni kontakten med budget- och skuldrådgivarna och med KFM? 

Bemötandet? Sakkunskapen?
14) Hur upplever ni KFM:s utredningar i skuldsaneringsärenden? Är de tillräckligt 

grundliga?
15) Idag får KFM besluta om tvingande skuldsanering som tingsrätten gjorde förut. Hur 

är ert förtroende för KFM? Har det förändrats i och med KFM:s nya befogenheter?
16) Nu har den nya lagen funnits ett år, vad anser ni generellt om den? Har det blivit till 

det bättre och i så fall vad? Vilka styrkor respektive svagheter tycker ni att 
skuldsaneringslagen har?

17) Varför en ny lag gjordes 2007 var bland annat för att ärenden skulle gå snabbare och 
förenkla processen. Hur upplever ni att processen förändrats?

18) Tycker ni att någon förändring ska ske på skuldsaneringsprocessen? Något specifikt 
som ni vill förbättra?

19) Det finns tre mål med skuldsanering; preventiv för allmänheten, rehabiliterande för 
gäldenären och gynnande för borgenären. Upplever ni att dessa uppfylls?

20) Tycker ni att lagen är borgenärsgynnande? På vilket sätt är det/ är det inte gynnande 
för er?

21) Vad krävs för att ni ska anse lagen borgenärsgynnande?
22) Vad anser du om den allmänna betalningsmoralen?
23) Tycker du att det är för lätt eller för svårt att få skuldsanering?
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24) Vi har läst om att det kan bli aktuellt att göra ännu en förenkling av 
skuldsaneringsprocessen, vad tycker ni om det? Tror ni att betalningsmoralen 
förändras då?

Vill du tillägga något som vi inte tagit upp tar vi tacksamt emot det.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Christine Gauffin Susanne Andersen

070-777 99 29 073-694 97 50


