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Abstract 

The institute for debt reconstruction has an underlying purpose to rehabilitate debtors’ financial 

situation. This must be considered in relation to creditors’ interest of getting paid for their 

claims as well as the public interest of the financial sector conditions being upheld. That is why 

mortgages are excluded from debt restructuring. All kinds of mortgages were excluded until 

the Supreme Court ruled that a debt for which a third party has pledged shall be included into 

debt restructuring. The Court did not specify under which conditions such debts shall be 

included.  

The Swedish Enforcement Agency’s interpretation of the case is that all types of third party 

pledges shall be included. In some cases, the debtor has previously owned the pledged property, 

but has later transferred the ownership to a third party, in violation of creditor’s interests. This 

means that home loans are in some cases included into the debt restructuring, which is against 

the purposes behind the Debt Relief Act.   

Such order has many pestiferous consequences for the creditors as a collective as well as for 

the whole society.  For example, the assessment of debtors’ insolvency can be influenced by 

the existence of a third party pledge. Due to that, the debtor can influence if his mortgage shall 

be included into to the debt restructuring by transferring the ownership of the pledged property. 

This can lead to greater credit risks meaning that the banks will limit their lending, which can 

affect the national economy. Furthermore, the ruling may result in an inability to use third party 

securities, since there is a risk for these credits to be included into the debt restructuring.  

The ruling must be adjusted so that it can be applicable to the various types of third party 

pledges so that its’ harmful consequences can be eliminated.  The situations that must be 

addressed include cases where the debtor has hidden co-ownership of the third party pledged 

property as well as situations where the debtor inhabits the pledged property.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Denna uppsats behandlar fordringar förenade med tredjemanspant samt hur dessa ska hanteras 

i en skuldsanering i ljuset av HD:s avgörande i NJA 2016 s. 73. En tredjemanspantsättning 

innebär att någon annan än gäldenären ställer sin egendom som säkerhet för gäldenärens skuld. 

Tidigare har sådana fordringar undantagits från skuldsanering, men sedan 2016 års fall omfattas 

dessa. Tredjemanspantsättningar behandlas numera som borgen i skuldsaneringshänseende, till 

skillnad från tidigare då de behandlades enligt samma regler som gäldenärspant.  

Fordringar som är förenade med säkerhet i gäldenärens egendom, s.k. gäldenärspantsättningar, 

omfattas inte av skuldsanering enligt 31 § skuldsaneringslagen (2016:675). Typiskt sett utgörs 

sådana fordringar av bostadslån där säkerheten består av gäldenärens bostad. Kreditgivaren är 

ett kreditinstitut, exempelvis en bank. Då kreditgivaren tar en mindre risk vid bostadslån än vid 

lån utan säkerhet, är räntan lägre och löptiden längre. Om gäldenärspantsättningar hade ingått i 

skuldsanering skulle det ha menliga konsekvenser för kreditgivningen och 

fastighetsomsättningen i Sverige.1 Kreditgivaren skulle ta en större kreditrisk, med 

ofördelaktigare lånevillkor som följd. Om räntorna för bostadslån skulle höjas skulle det ske en 

avsevärd minskning av kreditvärdiga personer. Som yttersta konsekvens skulle det leda till att 

villkoren för kreditgivning rubbades, med skadliga effekter för bostadsmarknaden samt 

samhällsekonomin som följd.2 

Det ska även beaktas att skuldsaneringsinstitutet är underställt konkursinstitutet enligt 54 §, 

vilket innebär att en skuldsanering förfaller om gäldenären försätts i konkurs. I en konkurs har 

borgenären förmånsrätt till den pantsatta fasta egendomen enligt 6 § förmånsrättslagen 

(1970:979) och får full utdelning för sin fordran, förutsatt att säkerheten är värderad korrekt. 

Om gäldenärspantsättningar hade behandlats på samma sätt som andra fordringar i en 

skuldsanering är det troligt att fler gäldenärer skulle försättas i konkurs så att borgenärerna 

skulle kunna ta del av de förmånligare reglerna. Ur gäldenärssynpunkt är skuldsanering 

fördelaktigare än konkurs då gäldenären blir skuldfri efter att skuldsaneringsperioden är över. 

I en konkurs går gäldenären miste om skuldsaneringens rehabiliterande verkan då restskulderna 

inte avskrivs.3 

                                                 
1 Prop. 1993/94:123 s. 126. 
2 Se mer därom i kapitel sex.  
3 Enligt den s.k. restskuldsprincipen. Se mer därom i Welamson, s. 19.  
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Fordringar förenade med säkerhet kan delas in i gäldenärspantsättningar och 

tredjemanspantsättningar, som i sin tur delas in i två typer, nedan refererade till som äkta och 

oäkta tredjemanspantsättningar.4 En äkta tredjemanspantsättning tillkommer med borgenärens 

godkännande och utgörs av en säkerhet som ägs av tredje man. Gäldenären har vid en sådan 

pantsättning aldrig varit ägare till egendomen och har inga rättsliga anspråk på den. Tredje 

mannens betalningsansvar är begränsad till pantens värde och borgenären står risken för det fall 

säkerheten inte täcker hela fordringen. En oäkta tredjemanspantsättning uppkommer genom att 

gäldenären överlåter den pantsatta egendomen till en helt utomstående person eller till någon 

som också är betalningsansvarig för skulden. Ursprungligen har pantsättningen varit en 

gäldenärspant, då gäldenären har ställt sin egendom som säkerhet. Efter överlåtelse är det tredje 

man som är pantägare och då även pantsättare. En oäkta tredjemanspantsättning uppkommer 

genom överlåtelse av pantobjektet och kan därmed uppstå utan borgenärens samtycke eller 

vetskap.  

Fordringar förenade med tredjemanspant undantogs från skuldsanering på samma sätt som 

gäldenärspantsättningar fram till NJA 2016 s. 73 då HD fick pröva om fordringar förenade med 

tredjemanspant även fortsättningsvis skulle undantas.5 I målet rörde det sig om en äkta 

tredjemanspantsättning där en far hade ställt sin fastighet som säkerhet för sonens skuld. 

Domstolen beslutade att fordringen som var förenad med tredjemanspant skulle omfattas av 

skuldsanering och att betalningsansvaret för sonen skulle saneras. Borgenärens fordran skulle 

därmed behandlas som alla andra fordringar. Borgenären skulle även ha möjlighet att vända sig 

till fadern och realisera den ställda säkerheten. HD argumenterade för att anledningen till att 

fordringar förenade med tredjemanspant ska omfattas av skuldsanering är att de bör lyda under 

samma regler som borgen, då säkerhetsformerna företer betydande likheter. 

Enligt domens ordalydelse omfattas både äkta och oäkta tredjemanspant av 2016 års fall. I 

domskälen behandlar dock HD endast äkta tredjemanspant och tar överhuvudtaget inte ställning 

till vilka konsekvenser som uppstår om oäkta tredjemanspant omfattas av skuldsanering.6 Detta 

har fått till följd att KFM tillämpar 2016 års fall på både äkta och oäkta 

tredjemanspantsättningar, trots de skillnader som föreligger mellan dessa. Oäkta 

tredjemanspantsättningar uppvisar betydande likheter med och har samma syfte som 

                                                 
4 Termerna ”äkta tredjemanspant” och ”oäkta tredjemanspant” är inte vedertagna, utan används i denna uppsats 

för att underlätta förståelsen av rättsfigurerna. Innan NJA 2016 s. 73 har inte uppdelningen varit behövlig, då alla 

tredjemanspantskonstruktioner behandlades på samma sätt. För djupare förståelse av olika varianter av 

tredjemanspant, se kapitel tre.  
5 Se en sammanfattning av målet i kapitel fyra. 
6 NJA 2016 s. 73 p. 12. 
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gäldenärspant. Om fordringar förenade med oäkta tredjemanspant omfattas av skuldsanering 

kan det potentiellt leda till samma negativa effekter som om gäldenärspant hade omfattats. Detta 

kan påverka skuldsaneringsprocessen och potentiellt göra den så osäker för borgenärernas del 

att den kommer att överges till förmån för konkursinstitutet. Konsekvenserna av beslutet 

sträcker sig även bortom skuldsaneringsinstitutet och kan påverka såväl kreditmarknaden som 

tredjemanspantens fortsatta existens.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att analysera huruvida utgången i NJA 2016 s. 73 samt den senare 

tolkningen av rättsfallet hos underrätterna är förenliga med syftena bakom 

skuldsaneringsinstitutet. Enligt domens ordalydelse omfattas fordringar förenade med all sorts 

tredjemanspant av skuldsanering. Det är inte helt klart om HD verkligen har tagit ställning till 

hur oäkta tredjemanspant ska behandlas, men underrätternas tolkning av tredjemanspanten 

omfattar både äkta och oäkta tredjemanspantsättningar. Denna tolkning medför stora 

konsekvenser för såväl skuldsaneringsinstitutet och borgenärskollektivet, som för 

kreditgivningen i Sverige. 

För att uppfylla syftet måste tredjemanspanten kartläggas och avgränsas mot borgen och 

gäldenärspant. Det ska därför även utredas hur tredjemanspant uppkommer och regleras. Då 

skuldsanering och konkurs ska ge samma utdelning till borgenärerna är det även av betydelse 

att undersöka hur fordringar förenade med tredjemanspant behandlas i konkurs. Det ska också 

utredas om gäldenären kan ha dold samäganderätt till tredjemanspanten då detta kan vara 

avgörande för hur fordringar förenade med tredjemanspant bör behandlas i skuldsanering.  

Följande frågeställningar ska besvaras inom ramen för uppsatsen: 

1. Vilka regler gäller för tredjemanspant? 

2. Är det förenligt med syftena bakom skuldsaneringslagen att fordringar förenade med 

tredjemanspant omfattas av skuldsanering?  

3. Hur bör fordringar förenade med tredjemanspant behandlas i en skuldsanering?  

1.3 Metod 

Uppsatsen syftar till att analysera ett avgörande från HD och undersöka dess konsekvenser för 

den fortsatta tillämpningen av skuldsaneringslagen. Den rättsanalytiska metoden kommer 

användas för att uppfylla detta syfte. Denna metod går längre än den rättsdogmatiska metoden, 
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vars syfte är att endast fastställa gällande rätt.7 Istället kommer rätten att analyseras och i 

förekommande fall även kritiseras.8 Metoden möjliggör användning av all sorts material och 

inte bara auktoritativa källor som lag och praxis från högsta instans. Exempelvis kommer 

avgöranden från underrätter, men även myndighetsbeslut och förslag till beslut användas för att 

analysera rätten.  

Ett rättsanalytiskt arbete kan ha inslag av rättsdogmatik för att fastställa gällande rätt.9 

Rättsdogmatisk metod syftar till att kodifiera rättsläget avseende ett visst ämne.10 Uppsatsen 

kommer att redogöra för både skuldsaneringsinstitutets och tredjemanspantinstitutets 

huvuddrag för att senare analysera dessa. Särskilt tredjemanspanten är i behov av 

systematisering för att underlätta framställningen för såväl läsaren som för författaren. 

Rättsdogmatisk metod kommer att användas i kapitel två och tre som behandlar ovan nämnda 

rättsfigurer.  

Uppsatsens syfte förutsätter en de lege ferenda-diskussion kring hur fordringar förenade med 

tredjemanspant bör behandlas i skuldsanering. Detta besvaras bäst genom användning av 

rättspolitisk metod. Metoden har till syfte att analysera huruvida rätten bör ändras för att ett 

visst ändamål eller värdering ska uppfyllas. Ett rättspolitiskt resonemang är präglat av 

författarens egna tankegångar och kan således inte utläsas ur den gällande rätten. Trots detta 

ska en rättspolitisk text vara objektiv och balanserad samt konsekvent redovisa grunder för de 

bedömningar som görs. Att metoden används i denna framställning beror på att det vore 

otillfredsställande att endast kritisera rätten utan att framföra förslag på förbättring.11 

1.4 Material 

De huvudsakliga rättskällorna för denna uppsats är gällande lag, förarbeten, praxis och doktrin. 

Den nya skuldsaneringslagen och dess förarbeten är en naturlig utgångspunkt för denna uppsats. 

Dock är även propositionerna för 1994 års och 2006 års skuldsaneringslagar alltjämt relevanta. 

Många bestämmelser, bland annat 31 § skuldsaneringslagen, som är central för denna uppsats, 

har varit oförändrade sedan år 1994 då den första skuldsaneringslagen infördes. Även i övrigt 

har lagstiftningen till stora delar endast förändrats för att öka överskådligheten och 

                                                 
7 Sandgren, s. 43. 
8 Sandgren, s. 46. 
9 Sandgren, s. 46. 
10 Korling & Zamboni, s. 25 f. 
11 Sandgren, s. 48. 
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tillämpbarheten – det finns med andra ord få materiella ändringar sedan 1994 års lag, varför 

dess proposition alltjämt är en viktig rättskälla.  

Vidare kommer uppsatsen analysera de skuldsaneringsbeslut som har fattats med stöd av 2016 

års fall för att undersöka hur fordringar förenade med tredjemanspant behandlas i 

skuldsanering. En rad ärenden där fordringar förenade med tredjemanspant omfattas av 

skuldsanering har överklagats till tingsrätt och hovrätt under det senaste året; dessa kommer 

vara centrala för att analysera konsekvenserna av NJA 2016 s. 73. 

Beträffande doktrin finns det endast två böcker som djupgående behandlar tredjemanspant. 

Dessa utgörs av Torbjörn Ingvarssons doktorsavhandling Borgensliknande säkerhetsrätter 

samt ramverket på området -  Borgen och tredjemanspant av Gösta Walin. Sedan hans död har 

Torbjörn Ingvarsson axlat ansvaret att uppdatera verket. Tredjemanspant behandlas i mindre 

utsträckning i annan doktrin som har använts som komplement till ovanstående verk. Vad gäller 

skuldsanering har främst Tryggve Hellners och Mikael Mellqvists Skuldsaneringslagen - en 

kommentar till 2006 års lag, Lars Welamsons och Mikael Mellqvists Konkurs och annan 

insolvensrätt samt Mikael Mellqvists Obeståndsrätten – en introduktion använts.  

1.5 Disposition 

I kapitel två behandlas skuldsaneringsinstitutet i den omfattning det behövs för förståelsen av 

efterkommande avsnitt. Kapitel tre behandlar tredjemanspantsättningar för att ge läsaren en 

ökad kännedom om institutet. I kapitlet kommer tredjemanspanten avgränsas mot borgen och 

gäldenärspant. Vidare kommer gällande regelverk kartläggas i syfte att fastställa hur fordringar 

förenade med tredjemanspant hanteras insolvensrättsligt. Även dold samäganderätt till 

tredjemanspant samt tredjemanspant i konkurs kommer undersökas för att i senare kapitel 

återanknyta dessa begrepp till hur fordringar förenade med tredjemanspanten behandlas i 

skuldsanering. I kapitel fyra kommer NJA 2016 s. 73, som är central för denna uppsats, 

beskrivas och analyseras. Kapitel fem kommer att redogöra för konsekvenserna med HD:s 

bedömning i nämnda fall. Rättsfallets påverkan på samhället, kreditgivningen och 

gäldenärskollektivet kommer att undersökas. I kapitel sex ska en diskussion föras kring hur 

fordringar förenade med tredjemanspant bör behandlas i skuldsanering med hänsyn till 

skuldsaneringslagen, förarbetsuttalandena och lagstiftarens vilja. Några avslutande reflektioner 

kommer att presenteras i kapitel sju.  
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1.6 Avgränsningar 

Fokus i detta arbete ligger på hur fordringar förenade med tredjemanspant behandlas i en 

skuldsanering. Läsaren förutsätts besitta grundläggande kunskap om panträtt och insolvensrätt.  

Kapitel två som behandlar skuldsanering kommer endast att beröra de delar av 

skuldsaneringslagen som är relevanta för uppsatsens frågeställningar. Någon ingående analys 

av hela skuldsaneringsförfarandet kommer således inte att göras. Fokuset kommer ligga på 

skuldsanering för fysiska personer och företagsskuldsanering kommer därför endast behandlas 

översiktligt. Då lagarna överensstämmer på många viktiga punkter är det troligt att de slutsatser 

som görs avseende skuldsanering för fysiska personer även kan gälla för företagsskuldsanering. 

Vad gäller tredjemanspant kommer fokuset ligga på pantsättningar i fast egendom. Utgången i 

NJA 2016 s. 73 har dock samma relevans för tredjemanspantsättningar i lös egendom. Av denna 

anledning har skuldsaneringsbeslut som har fattats med stöd av 2016 års fall och som avser 

bostadsrätter beaktats i denna uppsats. Med fordringar förenade med panträtt avses endast 

bostadslån till konsumenter på den svenska bolånemarknaden. Kommersiella 

tredjemanspantsättningar kommer därmed inte att behandlas. Regler som berör giltighet av 

avtal och pantsättningar kommer inte beröras, utan det förutsätts att dessa är civilrättsligt och 

sakrättsligt giltiga. Säkerhetsåtaganden med flera tredjemanspantsättare behandlas inte 

överhuvudtaget.  

2. Allmänt om skuldsanering 

Skuldsaneringsinstitutet infördes år 1994 som en reaktion på hushållens ökande 

belåningsgrad.12 Syftet var att införa ett insolvensförfarande vid sidan av konkurs- och 

ackordinstituten som skulle utgöra en reell möjlighet för en svårt skuldsatt person att bli 

skuldfri. Fördelen med skuldsanering gentemot konkurs är att den löser gäldenärens 

ekonomiska situation permanent då gäldenären befrias från betalningsansvar för sina fordringar 

efter att skuldsaneringen upphör. Gäldenärens samtliga tillgångar behöver inte heller realiseras 

vid skuldsanering, till skillnad från konkurs.13 En skuldsanering innebär att en gäldenär lever 

på s.k. existensminimum under fem år och betalar under tiden av på sina skulder. Efter 

skuldsaneringsperioden är gäldenären befriad från betalningsansvar för fordringar som 

omfattades av saneringen.14  

                                                 
12 Prop. 1993/94:123 s. 33 ff.  
13 Mellqvist, s. 132.  
14 Mellqvist, s. 114. 
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2.1 Syftet med skuldsaneringsinstitutet 

Efter att den svenska kreditmarknaden avreglerades i mitten av 1980-talet ökade 

skuldsättningen bland privatpersoner i Sverige, då marknadsföringen av och möjligheten till att 

ta krediter ökade. Under 1990-talet drabbades Sverige först av fastighetskrisen och sedan av 

IT-bubblan, vilket ledde till att arbetslösheten och antalet konkurser ökade. Många 

privatpersoner fick dras med personligt betalningsansvar för sina gamla firmors skulder. Det 

talades om överskuldsatta och evighetsgäldenärer, d.v.s. personer som inte hade möjlighet att 

återbetala sina skulder inom en överskådlig framtid.15  

Överskuldsättningen ledde till betydande samhällsproblem. Långivare fick inte tillbaka sina 

pengar och saknade även reell möjlighet att driva in sina fordringar. Både borgenärernas och 

KFM:s resurser togs i anspråk vid försök att genomföra resultatlösa utmätningar. De 

överskuldsatta skaffade sig alternativa inkomstkällor som de inte deklarerade för, vilket 

minskade skatteintäkterna. Även kostnader för diverse bidrag ökade. Överskuldsättningen 

ledde också till stort mänskligt lidande och många barn som fick växa upp under trängda 

ekonomiska förhållanden.16 För att hantera detta samhällsproblem tillsattes år 1988 en 

utredning som skulle behandla frågan om skuldsanering för privatpersoner, vilket utmynnade i 

en skuldsaneringslag som trädde i kraft den 1 juli 1994.  

Skuldsaneringslagen reformerades under år 2006 och en ny skuldsaneringslag trädde i kraft år 

2007. Den innebar inga stora materiella förändringar, utan syftade till att simplifiera själva 

förfarandet. Den 1 november 2016 ersattes 2006 års lag med två nya skuldsaneringslagar - en 

för privatpersoner och en för företagare. Den nya skuldsaneringslagen är generellt sett mer 

gäldenärsvänlig än sina föregångare och tar större hänsyn till gäldenärens livssituation, med 

utökade möjligheter att få förkortad betalplan samt två betalningsfria månader. 

Ett av syftena med skuldsaneringsinstitutet är rehabilitering av den överskuldsatte. Genom att 

gäldenärens skulder saneras bort får han en möjlighet att leva ett drägligare och mer 

samhällsnyttigt liv. Under skuldsaneringsperioden lever gäldenären på existensminimum och 

betalar av sina skulder. Efter avslutad skuldsanering finns, med vissa undantag, inga 

kvarstående krediter. Genom skuldsaneringen får borgenärerna, i bästa fall, en del av sin fordran 

betald.17 Som en bieffekt föranleder skuldsaneringsinstitutet även att kreditgivare blir mer 

                                                 
15 Welamson, s. 322.  
16 SOU 2008:82, avsnitt 4,7 och 8.  
17 Ungefär hälften av alla skuldsaneringsbeslut saknar en betalplan, vilket innebär att gäldenären inte behöver 

betala någonting. Se även Mellqvist, s. 116. 



12 

 

försiktiga vid utlåning och genomför en mer samvetsgrann kontroll av den potentielle 

låntagarens ekonomiska situation.18 

2.2 Skuldsaneringsförfarandet 

Inledningsvis ska anmärkas att de både den nya skuldsaneringslagen och F-SksanL är grundade 

på 1994 års lag. Båda lagarna gäller bara för fysiska personer; för företagsskuldsanering gäller 

att den fysiska personens skulder huvudsakligen härstammar från hans näringsverksamhet. 

Anledningen till att företagsskuldsanering och vanlig skuldsanering inte regleras i samma lag 

kan främst sägas vara politisk felsyn.19 Skilda förfaranden krävs rent praktiskt vid handläggning 

av skuldsanering för privatpersoner och företagare. Dessa skiljer sig dock inte på lagtextnivå, 

varför båda förfarandena hade kunnat regleras i samma lag. Framställningen nedan kommer att 

fokusera på skuldsanering för privatpersoner, medan de särregleringar som hör till F-SksanL 

kommer att behandlas i avsnitt 2.6 i korta drag.  

Gäldenären tar initiativ genom att ansöka om skuldsanering. Innan själva ansökan görs är det 

vanligt att gäldenären har fått rådgivning om sin ekonomiska situation hos kommunens 

skuldrådgivare. Ansökan skickas till KFM som utreder om gäldenären uppfyller kraven för att 

få skuldsanering varpå myndigheten beslutar om att skuldsanering ska inledas eller avslår 

gäldenärens ansökan. I det preliminära inledandebeslutet bestäms vilket belopp gäldenären ska 

betala fram till att ett slutligt beslut har fattats. Ett förslag om skuldsanering skickas till 

borgenärerna som får möjlighet att godkänna eller avstyrka skuldsaneringsförslaget och yttra 

sig över det. KFM fortsätter att utreda ärendet och håller även eventuellt sammanträde. Om 

villkoren för skuldsanering är uppfyllda ska KFM besluta att skuldsanering beviljas. I beslutet 

framgår hur stor procentuell andel av fordringarna som kommer att betalas. Beslutet om att 

skuldsanering meddelats måste kungöras i Post- och Inrikes tidningar. Efter genomförd 

skuldsanering befrias gäldenären från betalningsansvar för de fordringar som ingick i 

skuldsaneringen.20 

Ett beslut om skuldsanering kan överklagas till tingsrätten enligt 45 § skuldsaneringslagen. Vid 

överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett skuldsaneringsbeslut kan även 

omprövas av både gäldenären och borgenärerna. Gäldenären kan begära omprövning avseende 

innehållet i en skuldsanering enligt 49 § om hans ekonomiska förhållanden har förändrats efter 

beslutet. Förbättringen måste bero på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. 

                                                 
18 Prop. 1993/94:123 s. 73. 
19 Welamson, s. 326. 
20 Mellqvist, s. 116 ff. 
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Gäldenären kan även begära omprövning om det finns synnerliga skäl. Sådana skäl kan 

exempelvis föreligga om KFM inte har tagit hänsyn till att gäldenären kommer uppnå 

pensionsålder under skuldsaneringsperioden och därmed få minskat betalningsutrymme.21 En 

borgenär kan begära omprövning enligt 48 § om gäldenären har förfarit illojalt, om han inte 

följer betalplanen samt om gäldenärens ekonomiska förhållanden har förbättrats väsentligt. 

Omprövning kan antingen resultera i att skuldsaneringsbeslutet ändras eller att det upphävs. 

2.2.1 Gäldenärskretsen 

Villkoren för att beviljas skuldsanering återfinns i 5–10 §§. Gäldenärens måste vara en fysisk 

person med sina huvudsakliga intressen i Sverige. Om gäldenären är en näringsidkare får 

skuldsanering endast beviljas om förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. I 

annat fall hänvisas gäldenären till företagsskuldsanering. Enligt 10 § krävs det särskilda skäl 

för att en skuldsanering ska beviljas en gäldenär som tidigare har genomgått en skuldsanering.  

2.2.2 Kvalificerad insolvens  

I 7 § stadgas att gäldenären måste vara kvalificerat insolvent för att komma ifråga för 

skuldsanering. Det innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder i den takt de 

förfaller och att denna oförmåga, med hänsyn till samtliga omständigheter, kan antas bestå 

under överskådlig tid. Skuldsaneringslagens insolvensbegrepp överensstämmer i princip med 

konkurslagens (1987:672).22 De förfallna skulderna ska överstiga gäldenärens tillgångar för att 

det ska vara fråga om insolvens. Inom ramen för insolvensprövningen ska även beaktas 

huruvida gäldenären även i framtiden inte kommer kunna betala sina skulder i den takt de 

förfaller, trots eventuell inkomstökning och upptagande av nya krediter.23 

Enligt motiven till 1994 års lag innebar ”överskådlig tid” att gäldenärens obestånd i princip 

aldrig skulle upphöra.24 Begreppet mjukades upp genom 2006 års lag samt genom NJA 2010 s. 

496 där HD kom fram till att den ”överskådliga tiden” ska utgöra 15 år. Tidsrymden kan dock 

sättas ner beroende på gäldenärens subjektiva betalningsförmåga.25 Vid bedömningen ska 

gäldenärens förvärvsförmåga samt skuldernas storlek särskilt beaktas. Exempelvis har 

skuldsanering beviljats när skulden uppgick till drygt 100 000 kronor, då det genom läkarintyg 

var styrkt att gäldenären hade varaktigt nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom.26 Detta ligger i 

                                                 
21 RH 2007:17. 
22 Welamson, s. 328. 
23 Hellners & Mellqvist, kommentaren till 4 §.  
24 Prop. 1993/94:123 s. 92. 
25 Welamson, s. 329.  
26 NJA 1997 s. 229.  
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linje med skuldsaneringsinstitutets rehabiliterande syfte, då en alltför långsträckt prognos skulle 

minska antalet personer som skulle kunna komma ifråga för skuldsanering. Enligt 

skuldsaneringslagen ska hänsyn tas till samtliga omständigheter vid prövningen av huruvida 

insolvensen är kvalificerad. Enligt förarbetena är syftet med den tillagda formuleringen att 

frammana en mer nyanserad bedömning av gäldenärens situation och inte endast en matematisk 

beräkning av förhållandet mellan tillgångar och skulder.27 

2.2.3 Den allmänna skälighetsbedömningen 

För att skuldsanering ska beviljas krävs enligt 9 § skuldsaneringslagen att det är skäligt med 

hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt paragrafens andra 

stycke ska omständigheterna vid skuldernas tillkomst, ansträngningar som gäldenären har 

vidtagit för att fullgöra sina förpliktelser samt gäldenärens medverkande under handläggningen 

särskilt beaktas. Det var lagstiftarens intention att ha en flytande formulering av 

skälighetsrekvisitet för att uppmana till en mer nyanserad bedömning. Prövningen ska göras 

mot bakgrund av skuldsaneringsinstitutets rehabiliterande syfte.28  

Vad gäller omständigheterna vid skuldernas tillkomst ska den omständighet att gäldenären har 

tagit nya krediter särskilt beaktas. I normalfallet ska skuldsanering inte beviljas om skulderna 

är nytillkomna. Det kan dock tänkas att gäldenären har försökt lägga om sina krediter i syfte att 

minska sina räntekostnader och försöka lösa sin ekonomiska situation. Om försöket har varit 

allvarligt menat, men misslyckats p.g.a. oförutsedda senare inträffade omständigheter bör detta 

i sig inte vara ett hinder mot skuldsanering.29 

Omständigheter som kan föranleda att skälighetsrekvisitet inte är uppfyllt kan vara att 

gäldenärens skulder har tillkommit som följd av spekulation och högt risktagande,30 

underlåtenhet att betala arbetsgivaravgifter31 och flytt till dyrare bostad32. Några andra vanliga 

skäl till att kravet inte uppfylls är att gäldenären har skuldsatt sig kort tid innan ansökan om 

skuldsanering, att han inte bidrar till att värdering av hans tillgångar görs eller undandrar 

egendom från borgenärerna.33 Den allmänna skälighetsbedömningen måste även göras mot 

bakgrund av skuldsaneringsinstitutets ställning i samhället. Det allmänna förtroendet för 

systemet får inte rubbas till följd av att skuldsanering beviljas på alltför lösa grunder. 

                                                 
27 Prop. 2015/16:125 s. 71.  
28 Prop. 1993/94:123 s. 96. 
29 Hellners & Mellqvist, kommentaren till 4 §. 
30 NJA 2001 s. 601. 
31 NJA 1998 s. 259. 
32 RH 1996:15. 
33 Prop. 1993/94:123 s. 94 f.  
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Exempelvis kan en gäldenärs brottsliga förflutna leda till att skuldsanering nekas trots att de 

andra rekvisiten är uppfyllda.34 

2.2.4 Förbehållsbeloppet 

Genom skuldsanering ska gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster tas i anspråk med 

undantag för förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet utgör ett existensminimum som behövs 

för gäldenärens och hans familjs försörjning. I beloppet ingår gäldenärens boendekostnad samt 

ett normalbelopp som ska täcka de vanliga levnadskostnaderna såsom mat, kläder, hygien och 

dylikt. Gäldenären kan även få tillägg för vissa kostnader som sjukdomsrelaterade utgifter och 

resor till och från arbete. I förbehållsbeloppet ingår även en buffert för oförutsedda utgifter.35 

Det är den faktiska boendekostnaden som ska förbehållas gäldenären. Om denne äger sin bostad 

ska även ränteutgifter, amortering samt driftkostnader inkluderas.36 Det innebär att gäldenären 

får fortsätta betala de vanliga ränte- och amorteringskostnaderna till den borgenär som har en 

fordran som är säkrad med gäldenärens bostad. En gäldenär måste minimera sina 

boendekostnader för att det ska vara skäligt att bevilja honom skuldsanering.37 I fall den 

fastighet som utgör gäldenärens permanenta bostad utgör en tredjemanspant ställd för hans 

skuld kan det saknas möjlighet att realisera panten inom ramen för skuldsaneringen.38 Det kan 

däremot anses vara skäligt att gäldenären bebor den fastighet som är ställd som säkerhet av 

tredje man för gäldenärens skuld.39 I gäldenärens förbehållsbelopp kommer det i sådant fall 

finnas utrymme för de kostnader som är förenade med fastigheten. Ett typfall av en sådan 

pantsättning är när två makar är solidariskt betalningsansvariga för ett lån där fastigheten endast 

ägs av den ena maken.40 

2.2.5 KFM:s utredningsskyldighet 

KFM har en skyldighet att säkerställa att ärendet blir tillräckligt utrett enligt 20 § 

skuldsaneringslagen. Paragrafen tar sikte på utredning efter inledandebeslutet. Myndigheten 

måste i varje enskilt fall bedöma hur långt utredningsskyldigheten ska sträcka sig. Om 

gäldenärens ekonomiska situation är enkel att utreda och borgenärerna accepterar 

                                                 
34 RH 2002:34. 
35 Prop. 1993/94:123 s. 110 f.  
36 Hellners & Mellqvist, kommentaren till 9 §.  
37 Prop. 1993/94:123 s. 135 f.  
38 Frågan har inte blivit prövad av högre rätt. Se dock Göteborgs tingsrätts bedömning i mål Ä 9335–17, meddelad 

den 13 oktober 2017. Tingsrätten ansåg att pantrealisationen skulle behandlas utanför skuldsaneringsförfarandet 

då gäldenären saknade möjlighet att påverka försäljningen av den pantsatta fastigheten. 
39 Se exempelvis tingsrättens bedömning i Ä 2874–16, meddelad vid Borås tingsrätt. 
40 De problem som kan uppstå i samband med detta utvecklas i avsnitt 5.6.  
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skuldsaneringen är utredningsskyldigheten troligen inte alltför långtgående. Om flera 

borgenärer bestrider skuldsaneringen och inkommer med yttranden som innehåller information 

som inte framgick ur gäldenärens skuldsaneringsansökan har KFM en långtgående skyldighet 

att klarlägga om det finns fog för borgenärernas påståenden.41 

Paragrafen ger uttryck för officialprincipen som även framgår av exempelvis 7 § 

förvaltningslagen (1986:223). Det är av vikt att utredningsskyldigheten inte eftersätts då en 

skuldsanering innebär ett ingrepp i privaträttsliga fordringsförhållanden. Institutet inskränker 

en borgenärs rätt att få betalt och innebär en skuldbefrielse för gäldenärens del. Skuldsaneringen 

kan innebära en ekonomisk skada för borgenären, som ofta inte får någon del av sin fordran 

betald. För att upprätthålla förtroendet för skuldsaneringsinstitutet ankommer det därför på 

KFM att omsorgsfullt utreda ärenden om skuldsanering, särskilt i de fall där borgenärer har 

motsatt sig skuldsanering och uppgett skäl därtill.  

2.3 Fordringar i skuldsanering  

2.3.1 Fordringar som omfattas 

I 30–32 §§ skuldsaneringslagen regleras vilka fordringar som omfattas av skuldsanering. Alla 

fordringar som har tillkommit före den dag då inledandebeslutet meddelas ska omfattas, vilket 

är ett uttryck för regeln om alla fordringarnas lika rätt.42 Det är endast penningfordringar som 

avses – några andra fordringar kan inte bli föremål för skuldsanering.43 Genom 

skuldsaneringsbeslutet fastställs vilka fordringar som ska ingå samt hur mycket varje borgenär 

kommer att erhålla enligt betalplanen.  

Enligt 47 § påverkar inte skuldsanering den rätt borgenären har mot annan som svarar för 

skulden jämte gäldenären. Bestämmelsen träffar eventuella medgäldenärer, borgensmän och 

tredjemanspantsättare och innebär att ett beslut avseende skuldsaneringsgäldenären inte 

omfattar andra som är betalningsansvariga för fordringen.44 Detta beror på att ett 

skuldsaneringsbeslut endast avser gäldenären.45 Beträffande borgen gäller att de betalningar 

som sker till borgenären enligt betalplanen minskar borgensmannens ansvar i motsvarande 

mån.46 Borgensmannen svarar alltså för gäldenärens ursprungliga förpliktelse, trots att 

betalningsansvaret för denne har satts ner genom beslutet. Om borgensåtagandet infrias under 

                                                 
41 Hellners & Mellqvist, kommentaren till 16 §. 
42 Prop. 1993/94:123 s. 115. 
43 Hellners & Mellqvist, kommentar till 7 §. 
44 Prop. 1993/94:123 s. 305. 
45 NJA 1997 s. 364. 
46 Hellners & Mellqvist, kommentar till 23 §. 
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pågående skuldsanering träder borgensmannen in i borgenärens ställe och har således rätt till 

betalning enligt betalplanen på samma sätt som borgenären.47 Om borgensåtagandet infriats 

innan skuldsaneringsbeslutet meddelats behandlas borgensmannens regresskrav på samma sätt 

som övriga fordringar.48 

Om skuldsaneringsgäldenären är borgensman för annans skuld innebär det att borgenären har 

ett villkorat anspråk som beror på om huvudgäldenären klarar av att betala på lånet. Om 

borgensansvaret inte har aktualiserats ska det villkorade anspråket inte ingå i gäldenärens 

skuldsanering då fordringen ännu inte har uppkommit. Om huvudfordringen är förfallen vid 

ansökningstillfället och borgensmannen därmed måste infria sitt borgensåtagande så bör 

fordringen omfattas.49 

2.3.2 Fordringar som undantas  

En generell utgångspunkt i skuldsaneringslagen är att alla fordringar ska behandlas likadant.50 

Undantagen från denna princip finns i 31 §. Den uppräkning som anges där är uttömmande samt 

tvingande. Då ett av syftena med skuldsaneringsinstitutet är att rehabilitera gäldenärens 

ekonomi har varje undantag från huvudregeln varit föremål för noggranna övervägningar från 

lagstiftarens håll.51 En generell utgångspunkt vid utformandet av 1994 års skuldsaneringslag 

var att så många fordringar som möjligt bör omfattas för att så långt som möjligt uppnå 

institutets rehabiliterande syfte.  

2.3.2.1 Fordringar förenade med panträtt 

Fordringar förenade med pant är undantagna från skuldsanering enligt 31 § 2 p. till den del 

säkerheten förslår till betalning av fordringen. Skälen till detta är att påverkan på 

samhällsekonomin och villkoren för kreditgivningen skulle bli mycket långtgående i annat fall. 

Då ett lån säkrat med gäldenärspant ofta uppgår till ett högt belopp och har lång löptid skulle 

en person som har ett bostadslån automatiskt vara kvalificerad för skuldsanering. Detta skulle 

leda till att kreditgivare skulle ta för hög risk och därmed inte kunna bedriva sin verksamhet på 

ett tillfredsställande sätt, vilket skulle leda till en rubbning av fastighetsomsättningen i Sverige. 

P.g.a. detta var det en närmst självklar utgångspunkt i förarbetena till 1994 års lag att fordringar 

förenade med panträtt i fast eller lös egendom inte ska omfattas av skuldsanering.52 

                                                 
47 Prop. 1993/94:123 s. 137. 
48 Prop. 1993/94:123 s. 138. 
49 Hellners & Mellqvist, kommentar till 23 §. 
50 Prop. 1993/93:123 s. 76. 
51 Prop. 1993/94:123 s. 76.  
52 Prop. 1993/94:123 s. 126. 
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 Det ovan sagda gäller endast om pantens värde räcker till för betalning av fordringen. I annat 

fall ingår den del av skulden som inte täcks av panten. Huvudregeln är att panten ska realiseras 

i samband med skuldsanering.53 Om gäldenären bebor den fastighet som utgör säkerhet för 

fordran behöver inte fastigheten nödvändigtvis realiseras, då gäldenären måste tillförsäkras en 

rimlig boendesituation under skuldsaneringsperioden. Enligt KFM:s ställningstagande bör en 

fastighet normalt realiseras om det finns ett övervärde uppgående till 200 000 kronor.54 För att 

fastställa fastighetens värde och därmed avgöra om det finns en diskrepans mellan fordringen 

och pantens värde, kan en värdering göras.55 Denna ligger sedan till grund för bestämmandet 

av om någon del av fordringen ska ingå i skuldsanering. 

2.3.2.2 Övriga fordringar som undantas 

Förutom fordringar förenade med panträtt undantas även fordringar på familjerättsligt 

underhåll, fordringar förenade med förmånsrätt p.g.a. utmätning, villkorade och ännu icke 

förfallna fordringar, fordringar förenade med retentionsrätt samt tvistiga fordringar från 

skuldsanering med stöd av 31 §. Dessa kommer inte behandlas ingående då de saknar relevans 

för uppsatsens frågeställningar. Generellt kan sägas att lagstiftaren har vägt gäldenärens 

rehabiliteringsbehov mot skäligheten av om en viss fordran ska undantas från skuldsanering. 

Såväl privaträttsliga som samhälleliga intressen har beaktats vid bedömningen.56 

2.4 Något om skuldsanering för företagare 

Inledningsvis ska påpekas att det är personens, och inte företagets, ekonomi som är föremål för 

företagsskuldsanering. F-skuldsanering kan beviljas den som har drivit enskild 

näringsverksamhet eller varit företrädare för en juridisk person. Även närstående till den som 

har drivit verksamheten kan få F-skuldsanering om skulderna härrör från företaget. F-

skuldsanering kan beviljas en gäldenär med både aktivt och avvecklat företag.  

Andra villkor som måste uppfyllas är kravet på kvalificerad insolvens och skälighet. 

Gäldenären måste vara bosatt i Sverige, inte ha näringsförbud samt ha bedrivit verksamheten 

på ett seriöst sätt. Ett villkor som skiljer sig från vanlig skuldsanering är att gäldenären måste 

kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad för att komma ifråga för 

skuldsanering. Det belopp som gäldenären ska betala utgörs av gäldenärens samtliga tillgångar 

                                                 
53 Prop. 1993/94:123 s. 127 f. 
54 Kronofogdemyndighetens ställningstagande nr 7/16/Skusan, dnr 832 298–16/121. 
55 Welamson, s. 339 f.  
56 För mer information, se Welamson, s. 338 ff. samt prop. 1993/94:123 s. 115 ff.  
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och inkomster med undantag för förbehållsbeloppet. Betalplanens längd uppgår alltid till tre 

år.57 

3. Tredjemanspant 

3.1 Allmänt om tredjemanspant 

3.1.1 Introduktion till tredjemanspant 

Tredjemanspant är en pant som någon annan än gäldenären har ställt som säkerhet för 

gäldenärens skuld.58 Avsikten med ställandet av pant är att tillskapa en realsäkerhet, d.v.s. en 

säkerhet som kan anknytas till viss egendom.59 Tredjemanspantsättaren har ett begränsat 

betalningsansvar, vilket innebär att borgenären endast kan tillgodogöra sig betalning ur panten 

om inget annat har avtalats.60 Syftet med en tredjemanspantsättning är att förskjuta risken för 

gäldenärens insolvens till tredje man.61 Fördelen med tredjemanspant jämfört med borgen är 

dels att borgenären kan tillgodogöra sig panten framför tredje mans borgenärer enligt 

förmånsrättsliga regler och dels att tredje man tar en begränsad risk då betalning endast kan 

erhållas ur panten.62  

Tredjemanspantavtalet kan anpassas efter parternas avsikter och intentioner. Exempelvis kan 

parterna avtala om att tredjemanspantsättaren är solidariskt betalningsansvarig jämte 

gäldenären. En av flera solidariskt betalningsansvariga gäldenärer kan också ställa pant för 

bådas förpliktelse.63 Ett vanligt fall av tredjemanspantsättning i konsumentförhållanden är när 

två makar upptar ett lån och ställer en fastighet som bara ägs av den ena maken som säkerhet.64  

3.1.2 Äkta tredjemanspant 

I denna uppsats kommer pantsättningar som ingås med borgenärens godkännande och som 

kännetecknas av ett begränsat betalningsansvar för tredje mannens del kallas för äkta 

tredjemanspantsättningar. Parterna är i sådana fall medvetna om att det rör sig om en fordran 

säkrad med pant som tillhör tredje man. Sådana tredjemanspantsättningar uppstår då 

borgenären inte är villig att bevilja en kredit till gäldenären utan säkerhet. Borgenären ställer 

då upp ett villkor att krediten endast kan beviljas om tredje man ställer säkerhet för gäldenärens 

                                                 
57 Angående detta stycke, se prop. 2015/16:125, s. 103 ff. 
58 Ingvarsson, s. 189. 
59 Lennander, s. 18. 
60 Walin, Borgen, s. 304.  
61 NJA 2016 s. 73.  
62 Jfr. Millqvist, s. 193. 
63 Walin, Borgen, s. 306. 
64 Se Svenska Bankföreningens yttrande i NJA 1987 s. 80. 
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skuld. En äkta tredjemanspantsättning föreligger också om någon vill pantsätta sin fastighet, 

men borgenären kräver en ytterligare låntagare för att bevilja krediten. Den gäldenär som äger 

fastigheten kommer då vara tredjemanspantsättare gentemot den andra låntagaren. Ett exempel 

på en situation där äkta tredjemanspant föreligger är när två makar gemensamt upptar ett lån, 

men där bara den ena maken äger den pantsatta bostaden. Det kan även tänkas finnas fall då 

gäldenären har dold samäganderätt till pantobjektet.65  

3.1.3 Oäkta tredjemanspant 

En oäkta tredjemanspant uppstår utan borgenärens godkännande genom att gäldenären 

överlåter egendom som han själv har pantsatt till tredje man.66 Det rör sig alltså om en 

gäldenärspant som omvandlas till tredjemanspant genom överlåtelse. Pantens nya ägare blir 

tredjemanspantsättare för gäldenärens skuld till borgenären. Fordringsförhållandet mellan 

borgenären och gäldenären förändras inte p.g.a. att panten byter ägare och överlåtelsen inverkar 

således inte på panträttens bestånd.67 Det innebär att gäldenären är fortsatt betalningsansvarig 

för sin fordran, trots att säkerheten inte längre ägs av honom. Borgenären har dock fortfarande 

rätt till säkerheten trots överlåtelsen. 

En oäkta tredjemanspant kan till exempel uppstå när två solidariskt betalningsansvariga 

gäldenärer upplåter en gemensamt ägd fastighet som säkerhet för en fordran, varpå den ena 

gäldenären överlåter sin andel till den andra. Den gäldenär som efter överlåtelsen blir 

fastighetens ägare blir då även en tredjemanspantsättare för den andra gäldenärens skuld. 

Gäldenären och tredjemanspantsättaren är fortsatt solidariskt betalningsansvariga för lånet. Om 

gäldenären och tredjemanspantsättaren är gifta eller sambos kan, beroende på situationen vid 

fastighetens förvärv, gäldenären ha dold samäganderätt till pantobjektet. Oäkta tredjemanspant 

har stora likheter med vanlig gäldenärspantsättning. Det handlar inte om att säkra betalning från 

en utomstående, vilket är fallet med borgen och äkta tredjemanspant, utan av gäldenären själv 

eller av medlem i dennes hushåll. 

3.1.4 Förhållande till andra säkerhetsformer 

Det saknas i princip regler för tredjemanspant i svensk rätt. Tredjemanspanten regleras i och 

för sig i 10 kap. 1–7 §§ handelsbalken (1736:0123 2). Flertalet av paragraferna är från år 1736 

och är idag inte tillämpbara på tredjemanspant i fast egendom.68 Exempelvis anses formkravet 

                                                 
65 Läs mer därom i avsnitt 3.7. 
66 Walin, Borgen, s. 311.  
67 Lennander, s. 94 f.  
68 Ingvarsson, s. 190.  
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i 1 § inte vara obligatorisk för att åstadkomma en giltig pantsättning, utan snarare som en 

rekommendation för att säkra bevisning.69 Åsikten i doktrin är att 2 § som behandlar realisation 

är mer eller mindre obsolet.70 Handelsbalkens bestämmelser är inriktade på lös egendom, vilket 

gör att de svårligen kan tillämpas på fastigheter.71 I brist på heltäckande lagreglering tillämpas 

reglerna för ömsom borgen, ömsom ordinarie pantsättning på tredjemanspant. Reglerna i 6 kap. 

jordabalken (1970:994) avseende panträttens uppkomst är också tillämpliga. Dessa reglerar 

dock endast pantsättningens giltighet och inte förhållandena mellan parterna i själva 

tredjemanspantavtalet.   

Då tredjemanspanten näst intill saknar egen reglering tillämpas reglerna för borgen och 

gäldenärspantsättning. I och med att säkerhetsformerna utgör helt olika rättsfigurer skapar det 

inte sällan osäkerhet om vilka regler som ska tillämpas. Å ena sidan bör pantsäkerheter 

behandlas lika oavsett vem som är säkerhetsställaren för att panten ska ge borgenären den 

säkerhet som en pant är avsedd att ge.72 Å andra sidan har tredjemanspant ofta större likheter 

med beloppsbegränsat borgen än med gäldenärspant. Nedan ska redogöras för huvuddragen hos 

de båda säkerhetsformerna i syfte att klarlägga vilka regler tredjemanspanten lyder under. 

Framställningen nedan har inte för avsikt att vara uttömmande på området, utan 

säkerhetsformerna behandlas endast i den mån det behövs för förståelsen av 

tredjemanspantreglerna. 

3.1.4.1 Borgen 

Borgen utgör säkerhet för en förpliktelse som någon annan än borgensmannen ska fullgöra. 

Säkerhetsformen behöver inte uppfylla några särskilda formkrav, utan kan anpassas efter 

situationen. Det finns två huvudtyper av borgen – enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel 

borgen kan borgenären endast kräva borgensmannen på betalning om gäldenären inte kan 

fullgöra sina förpliktelser.73 Vid proprieborgen kan borgenären vända sig till borgensmannen 

oberoende av gäldenärens möjlighet att fullgöra förpliktelsen i fråga.74  

Borgens syfte är att trygga borgenärens rätt att erhålla betalning för sin fordran. Ett 

borgensåtagande är accessoriskt till huvudförpliktelsen, då den annars saknar ett ändamål.75 

Enligt huvudregeln innebär en ogiltig huvudförpliktelse att även borgensåtagandet blir ogiltigt, 

                                                 
69 Munukka, kommentar till 10 kap. 1 § handelsbalken.  
70 Lennander, Panthavares skyldigheter, s. 244 f.  
71 Ingvarsson, s. 191. 
72 Walin, s. 317. 
73 Lennander, s. 63. 
74 Walin, Borgen, s 24.  
75 Ingvarsson, s. 39 samt NJA 1996 s. 560. 
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vilket är en del av borgens accessoriska natur.76 Borgensmannen inträder i ett för honom 

materiellt främmande rättsförhållande, vilket benämns som kumulativ intercession.77 Detta kan 

sägas utgöra borgens syfte som säkerhetsform. Genom att borgensmannens och gäldenärens 

förmögenheter är separerade från varandra tryggas borgenärens möjlighet att få betalt för sin 

fordran.78 

Ett borgensåtagande kan inskränkas, vilket innebär att borgensmannen inte svarar med hela sin 

förmögenhet, utan har ett begränsat betalningsansvar. Syftet är att borgenären ska säkerställa 

att gäldenärens förpliktelse uppfylls, samtidigt som att borgensmannen kan överblicka sitt 

åtagande. Om gäldenären betalar av på fordringen minskar borgensmannens ansvar gentemot 

borgenären med motsvarande belopp.79 Borgenären kan bara kräva borgensmannen inom ramen 

för vad han har åtagit sig. Om borgensmannens säkerhet visar sig vara otillräcklig står 

borgenären således risken för detta.80 Äkta tredjemanspant har stora likheter med borgen med 

begränsat betalningsansvar då båda säkerhetsformerna utgör en beloppsmässigt begränsad 

säkerhet som tredje man har ställt för gäldenärens skuld.81 

3.1.4.2 Allmänt om gäldenärspant 

Syftet med gäldenärspant är, liksom med borgen, att säkerställa att en fordran blir betald.82 Till 

skillnad från borgen, där borgenären säkrar sin fordran genom att kunna vända sig till 

borgensmannen, utgör gäldenärspantsättning ett tvåpartsförhållande mellan borgenären och 

gäldenären. Vid en giltig pantsättning får borgenären förmånsrätt till panten, vilket innebär att 

han har företräde till betalning ur panten framför andra borgenärer vid gäldenärens insolvens 

enligt 6 § förmånsrättslagen. Syftet med gäldenärspant är således att förbättra möjligheten att 

få betalning direkt från gäldenären. 

En gäldenärspant kan omvandlas till en oäkta tredjemanspant genom att pantobjektet överlåts 

från gäldenären till tredje man. Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenären 

kvarstår i sådant fall. Borgenären har kvar sin rätt till pantobjektet vid gäldenärens insolvens.  

                                                 
76 Walin, Borgen, s. 86. 
77 Ingvarsson, s. 38.  
78 Ingvarsson, s. 46. 
79 RH 1986:96.  
80 Walin, Borgen, s. 232.  
81 Walin, Borgen, s. 304. 
82 Walin, Panträtt, s. 23. 
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3.2 Avtalet 

3.2.1. Avtalets giltighet 

Obligationsrättsligt sett är en tredjemanspantsättning inte självständig, utan likt borgen 

accessorisk till huvudfordringen.83 En tredjemanspantsättning kan dock sägas vara sakrättsligt 

fristående, då betalningsansvaret för pantsättaren kan aktualiseras efter att huvudfordringen har 

preskriberats.84 Vanligen överenskommer gäldenären och tredje man om att hans egendom ska 

pantsättas i ett s.k. föravtal. En utfästelse att ställa pant som säkerhet för annans fordran är 

obligationsrättsligt bindande för pantsättaren.85 Vid äkta tredjemanspant kommer 

tredjemanspantsättaren vanligen i kontakt med borgenären genom gäldenären. Borgenären, 

gäldenären och tredjemanspantsättaren upprättar därefter ett föravtal där gäldenären förbinder 

sig att fullgöra sina förpliktelser och där tredje man ställer säkerhet. Avtalet medför i sig inget 

skydd mot tredjemanspantsättarens borgenärer, överlåtelse av pantobjektet eller pantsättning av 

densamma. Vanligtvis finns det avtalsvillkor som stadgar att låneavtalet kan sägas upp vid 

dröjsmål med betalning eller om säkerheten försämras.86 Vid oäkta tredjemanspant uppkommer 

förhållandet mellan borgenären och tredjemanspantsättaren genom att gäldenären överlåter 

pantobjektet. Det upprättas således inget avtal eller dylikt mellan dessa, utan 

tredjemanspantsättningen uppstår genom pantöverlåtelse.  

3.2.2 Pantsättning  

För att borgenären ska få förmånsrätt krävs att fastighetsägaren ansöker om inteckning hos 

Lantmäteriet. Efter myndighetens godkännande antecknas inteckningen i fastighetsregistret och 

pantbrev utfärdas. För att pantsättningen ska vara sakrättsligt giltig krävs att fastighetens ägare 

överlämnar pantbrevet som pant för fordringen i enlighet med 6 kap. 2 § jordabalken. För en 

giltig pantsättning krävs även att pantobjektet är identifierbart, vilket sällan vållar några 

problem när det rör sig om fastigheter.87  

3.2.3 Krav på borgenären 

Det är av stor vikt att borgenären noga undersöker gäldenärens och pantsättarens ekonomi innan 

han accepterar en tredjemanspantsättning, särskilt i konsumentförhållanden.88 Detta då 

tredjemanspantåtagandet utgör en ekonomisk risk för pantsättaren, i synnerhet om han har 

                                                 
83 Utlåtande av Lennander i NJA 1987 s. 80.   
84 NJA 1996 s. 560. 
85 NJA 1924 s. 329 samt NJA 1925 s. 80. 
86 Jfr. 33 § konsumentkreditlagen.  
87 Walin, Panträtt, s. 39.  
88 FFFS 2014:11, s. 7. 
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pantsatt sin bostad. Borgenären ansvarar även för att tredjemanspantsättarens regressrätt mot 

gäldenären inte försämras om panten tas i anspråk.89 Detta gäller särskilt vid preskription av 

huvudfordringen. Borgenären riskerar att panträtten jämkas om tredje mannen förlorar sin 

regressrätt p.g.a. att fordringen preskriberas.90 

3.3 Betalningsansvar 

En viktig fråga för borgenären vid val av säkerhetsform är om betalningsansvaret för 

säkerhetsställaren blir primärt eller subsidiärt. Vid primärt betalningsansvar får borgenären 

vända sig mot säkerhetsställaren direkt, medan han måste visa att gäldenären är insolvent innan 

säkerhetsåtagandet kan aktualiseras vid sekundärt betalningsansvar. Vid proprieborgen är 

borgensmannen primärt betalningsansvarig jämte gäldenären.91 Det innebär att borgenären får 

välja om den vill utkräva betalning från gäldenären eller från borgensmannen. Om 

borgensåtagandet aktualiseras får borgensmannen en regressrätt mot gäldenären.92 Vid enkel 

borgen måste borgenären visa att gäldenären är insolvent för att borgensmannens ansvar ska 

kunna aktualiseras.93 Vid gäldenärspantsättning kan realisation inte ske innan någon av 

omständigheterna i 33 § konsumentkreditlagen (2010:1846) har inträffat. Det ska då handla om 

dröjsmål med betalning eller försämring av säkerheten. Borgenären måste ha en exekutionstitel 

för att få möjlighet att realisera fastigheten.94  

HD tog ställning till huruvida betalningsansvaret för tredjemanspant är primärt eller sekundärt 

i NJA 1987 s. 80, som i och för sig rörde kommersiella krediter. Omständigheterna i målet var 

sådana att de principer som etablerades genom domen anses kunna tillämpas även i 

konsumentförhållanden.95 I rättsfallet fastslog HD att tredjemanspantsättaren svarar primärt för 

gäldenärens förpliktelser. Detta då det ansågs vara en fördel om den som ställer säkerheten har 

samma ansvar oberoende av om han äger pantobjektet. Borgenären är därmed inte skyldig att 

först vända sig till gäldenären för att erhålla betalning, utan kan vända sig direkt till tredje man 

och välja att realisera panten. Det innebär att HD likställer äkta tredjemanspant med borgen i 

detta hänseende. 

                                                 
89 Walin, Borgen, s. 320.  
90 Walin, Borgen, s. 320. 
91 Walin, Borgen, s. 27. 
92 Walin, Borgen, s. 196 f. 
93 Walin, Borgen, s. 26. 
94 Walin, Panträtt, s. 376. 
95 Walin, Borgen, s. 312.  
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Då oäkta tredjemanspant uppkommer vid överlåtelse av pantobjektet kan två situationer uppstå. 

Den ena situationen är att gäldenären har överlåtit sin del av panten till en solidariskt 

betalningsansvarig medgäldenär. Överlåtelsen påverkar i sådant fall varken gäldenärens eller 

tredje mannens betalningsansvar. Båda är således fortsatt betalningsansvariga för lånet. Det 

andra scenariot är att gäldenären överlåter panten till någon som är helt utomstående och som 

således inte har ett skuldförhållande till borgenären. Borgenärens rätt bör inte försämras p.g.a. 

sådan överlåtelse.96 Således är tredje man och gäldenären primärt betalningsansvariga för den 

senares förpliktelse. Borgenären kan dock bara kräva tredje mannen på betalning ur panten.  

3.4 Pantrealisation  

Vid konsumentkrediter kan kreditavtalet sägas upp av borgenären endast i fall någon av 

omständigheterna i 33 § konsumentkreditlagen föreligger. Uppsägning kan ske om gäldenären 

är i dröjsmål, undandrar sig från att betala sin skuld samt om säkerheten har försämrats. 

Borgenären måste dessutom göra ett förbehåll om detta i avtalet för att ha rätt till uppsägning.97 

En panthavare som har sagt upp avtalet och vill få en försäljning till stånd måste erhålla en 

exekutionstitel genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Om gäldenären medger 

betalningsskyldighet utmäts fastigheten. Om fordringen bestrids hänskjuts tvisten till 

tingsrätten. Borgenären får begära försäljning av fastigheten med stöd av tingsrättens dom som 

utgör en exekutionstitel.98 För att en tredjemanspant ska kunna tas i anspråk krävs en 

exekutionstitel som gäller mot tredjemanspantsättaren. Det är alltså inte tillräckligt att domen 

endast gäller mot gäldenären.99 

3.5 Regressrätt 

3.5.1 Allmänt 

Regress utgör en efteruppgörelse mellan gäldenären och tredjemanspantsättaren. Avsikten är 

att gäldenären, som slutligt betalningsansvarig för fordringen, ska ersätta säkerhetsställaren för 

att denne har behövt infria sitt åtagande.100 Regressrätten är inte lagreglerad, men likafullt 

väletablerad i svensk rätt.101 Regelmässigt har en tredjemanspantsättare regressrätt mot 

gäldenären.102 Det motiveras bland annat med att en tredjemanspantsättare inte avser stå för den 

                                                 
96 Walin, Borgen, s. 311. 
97 Se Persson & Mellqvist, s. 225. 
98 Jensen, s. 229. 
99 Walin, Gregow & Löfmarck, s. 98–101 och s. 155 f.  
100 Lehrberg m.fl., s. 129. 
101 Se NJA 2000 s. 667, Walin, Borgen, s. 196 samt Ingvarsson, s. 57 f. 
102 Ingvarsson, s. 207. 
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slutliga skulden vid avtalets ingående.103 Då regler för regressrätt för tredjemanspantsättare 

saknas tillämpas i stort samma regler som för borgen.104 Regressrätten kan sägas vara en 

förutsättning för tredjemanspantens existens. Ett åtagande att pantsätta egendom för någon 

annans skuld är i flertalet fall mer eller mindre en benefik handling.105 Genom möjlighet till 

regressrätt får tredjemanspantsättaren i alla fall en teoretisk möjlighet att få kompensation för 

den realiserade egendomen. 

3.5.2 Vid skuldsanering 

I NJA 2016 s. 73 kom HD fram till att fordringar förenade med borgen och tredjemanspant ska 

behandlas på samma sätt i skuldsanering. HD uttalade att risken för gäldenärens insolvens måste 

landa på tredjemanspantsättaren och inte på borgenären för att syftet med säkerhetsformen ska 

kunna upprätthållas. Skuldsanering innebär att borgenären förlorar möjligheten att utkräva 

gäldenären på betalning för fordran. Däremot inverkar skuldsanering inte på den rätt som 

borgenären har mot annan enligt 47 § skuldsaneringslagen. Det innebär att 

tredjemanspantsättaren är fortsatt betalningsansvarig för en gäldenärs skuld, med de 

begränsningar som tredjemanspantavtalet uppställer.  

Detta ger stöd för att en tredjemanspantsättare ska behandlas på samma sätt som en borgensman 

vad gäller regressrätt efter skuldsanering. Om borgenären tar panten i anspråk innan beslutet 

om skuldsanering kommer pantsättarens regressfordran behandlas på samma sätt som övriga 

fordringar som ingår i skuldsaneringen.106 Om tredjemanspanten tas i anspråk under pågående 

skuldsanering innebär det att tredjemanspantsättaren träder in i borgenärens ställe avseende 

betalning enligt betalningsplanen.107 Om pantsättaren infriar sitt åtagande efter att 

skuldsaneringen avslutas kan regresskravet överhuvudtaget inte göras gällande.108 

3.6 Tredjemanspant i konkurs 

En generell utgångspunkt i skuldsaneringslagen är att borgenärerna ska få samma utdelning i 

skuldsanering som i konkurs.109 Det innebär att borgenärernas ställning inte bör påverkas av 

vilket förfarande som väljs. Vid oklarhet av hur en viss situation ska hanteras inom ramen för 

ett skuldsaneringsförfarande kan därför vägledning fås kring hur situationen hanteras i en 

                                                 
103 Ingvarsson, s. 212.  
104 Ingvarsson, s. 207 samt uttalande av Lennander i NJA 1987 s. 80 ref. s. 82. 
105 Jfr. Lennander, s. 51. 
106 Hellners & Mellqvist, kommentar till 23 §.  
107 Prop. 1993/94:123 s. 137. 
108 Prop. 1993/94:123 s. 137. 
109 Prop. 1993/94:123 s. 73 samt SOU 1990:74 s. 193 och s. 214. 
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konkurs. Därför är det angeläget att kartlägga hur fordringar förenade med tredjemanspant 

behandlas i konkurs för att kunna analysera hur de bör behandlas i en skuldsanering. 

En av tredjemanspantens fördelar som säkerhetsform är att borgenären får betalt för sin fordran 

i händelse av gäldenärens konkurs. Vid gäldenärens insolvens har borgenären i regel rätt att ta 

panten i anspråk. En fordran förenad med tredjemanspant ingår, på samma sätt som alla 

fordringar, i en konkurs. Panträtten ska respekteras likt en gäldenärspant.110 

Tredjemanspantsättaren, har på samma sätt som en borgensman, rätt att bevaka sin 

regressfordran.111 Vid konkurs realiseras tredjemanspanten för borgenärens fordran och 

tredjemanspantsättaren har därefter ett verkligt regressanspråk i gäldenärens konkurs. 

Bestämmelserna i 5 kap. 4–8 §§ konkurslagen utgör ett skydd för borgenären gentemot den 

regressberättigade tredjemanspantsättaren. Utdelning för borgenärens fordran ska beräknas 

utan avdrag på de avbetalningar som tredjemanspantsättaren eventuellt har gjort. Några 

huvudprinciper för behandling av tredjemanspanten i konkurs tas upp i NJA 2016 s. 73. Där 

anförs att förekomsten av en tredjemanspant inte ska påverka övriga borgenärers rätt i 

insolvensförfarandet. Vidare anförs att det i slutändan är tredje man som ska bära risken för 

gäldenärens konkurs. Tredje man har i och med pantsättningen en villkorlig regressfordran mot 

gäldenären. Denna regressrätt blir verklig om den pantsatta säkerheten tas i anspråk. För att 

tredje man ska kunna få utdelning i gäldenärens konkurs måste säkerheten först ha realiserats.112 

Enligt 2 kap. 10 § konkurslagen får borgenären inte försätta gäldenären i konkurs om tredje 

man har ställt en betryggande pant för hans fordran och konkursansökningen strider mot 

villkoren för säkerhetens ställande. Paragrafen berör inte tredje mans rätt att försätta gäldenären 

i konkurs.113 

3.7 Dold samäganderätt till pantobjektet 

En gäldenär kan ha dold samäganderätt till pantobjektet. En sådan situation kan uppstå när två 

makar upptar ett gemensamt lån med säkerhet i en fastighet som endast ägs av den ena maken. 

Dold samäganderätt kan även föreligga om gäldenären överlåter sin andel av fastigheten till sin 

medgäldenär.114 För att dold samäganderätt till en fastighet ska föreligga krävs att den har 

förvärvats för gemensamt bruk, att den dolde ägaren har möjliggjort köpet genom ett 

                                                 
110 Walin, Borgen, s. 322.  
111 Walin, Borgen, s. 323. 
112 Palmér & Savin, kommentar till 5 kap. 9 §. 
113 Walin, Borgen, s. 323. 
114 Jfr. NJA 2013 s. 632. 
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ekonomiskt bidrag samt att partsavsikten var att fastigheten skulle ägas gemensamt.115 

Bedömningen görs utifrån förhållandena vid tiden för köpet. Anspråk på dold samäganderätt 

kan inte preskriberas.116 

HD har i NJA 1985 s. 615 slagit fast att en fastighet inte kan utmätas för den dolde ägarens 

skulder. Frågan i målet var om den dolde ägarens anspråk kunde göras gällande av hans 

borgenärer mot den öppne ägaren. HD anför att den dolde ägaren får skydd för sin äganderätt 

först efter att överlåtelsen har manifesterats formellt genom ett avtal eller stadfästs i en dom.117 

Detta resulterar i att den dolde ägaren innan dess endast har ett obligationsrättsligt anspråk mot 

den öppne ägaren och därmed att en fastighet inte kan utmätas så länge äganderätten är dold. 

Genom att framställa ett yrkande om rättighetsutmätning kan en borgenär omvandla det 

obligationsrättsliga anspråket på äganderätt till ett anspråk på själva fastigheten. På detta sätt 

kan borgenären komma åt gäldenärens dolda äganderätt till egendomen. En lagakraftvunnen 

dom som manifesterar äganderätten utgör en förutsättning för borgenärens förmånsrätt till 

fastigheten.118 

En speciell situation uppstår när en gäldenär som har dold samäganderätt till pantobjektet 

försätts i konkurs. Om en gäldenär som samäger en fastighet med annan, och således är öppen 

ägare till fastigheten, försätts i konkurs kan konkursförvaltaren begära att fastigheten försäljs i 

enlighet med lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt i samband med att tillgångarna realiseras. 

En sådan begäran kan inte framställas om gäldenären endast har dold samäganderätt till 

egendomen. Vid gäldenärens konkurs träder konkursboet in i hans ställe, vilket innebär att 

konkursförvaltaren har samma rättigheter och förpliktelser som gäldenären.119 Detta gör att 

konkursförvaltaren kan väcka talan å konkursboets vägnar mot den öppne ägaren och, om det 

vinner framgång, manifestera den dolde ägarens rätt genom dom.120 Egendom som 

konkursgäldenären har dold samäganderätt till kan alltså endast ingå i hans konkurs efter en 

talan om bättre rätt. För den oäkta tredjemanspantens del innebär detta att den de facto kan 

omvandlas till gäldenärspant genom en rättighetsutmätning om det finns dold samäganderätt 

mellan gäldenären och tredjemanspantsättaren.  

                                                 
115 Brattström, Margareta, Dold samäganderätt - en sammanfattning av rättsläget, JT 2011–12, s. 313–329. 
116 NJA 2013 s. 632. 
117 Se även Gregow, s. 119. 
118 Agell, s. 118.  
119 Welamson, s. 99 ff.  
120 Agell, s. 102. 
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En överlåtelse av fastighet från en låntagare till en annan kan också angripas med stöd av 

återvinningsbestämmelserna i 4 kap. konkurslagen. Det torde vara lättare för 

konkursförvaltaren att väcka talan om återvinning då bevisläget är gynnsammare. 

Konkursförvaltaren har möjlighet att väcka talan om bättre rätt även om fastighetsöverlåtelsen 

har skett långt tillbaka i tiden då anspråk på dold samäganderätt inte kan preskriberas. Det ska 

även påpekas att en pantsättning som görs av den öppne ägaren har giltighet mot den dolde 

ägaren.121 Om den pantsatta fastigheten utmäts för den öppne ägarens skulder har den dolde 

ägaren ett regressanspråk mot den öppne ägaren.122 

3.8 Sammanfattning 

Det finns två typer av tredjemanspantsättningar, äkta och oäkta. En äkta tredjemanspantsättning 

ingås med borgenärens fulla godkännande. Pantsättningen kännetecknas av ett begränsat 

betalningsansvar och borgenären kan endast tillgodogöra sig betalning ur panten om gäldenären 

misslyckas med att fullgöra sina förpliktelser. Betalningsansvaret är primärt och lyder i stort 

under samma regler som beloppsbegränsat proprieborgen. En oäkta tredjemanspantsättning 

uppstår utan borgenärens godkännande eller insikt genom att gäldenären överlåter pantobjektet 

till sin medlåntagare efter lånets upptagande. Ett typfall är när den pantsatta fastigheten överlåts 

från en make till annan. Båda gäldenärerna är då fortsatt solidariskt betalningsansvariga för 

lånet, trots att det bara är en av gäldenärerna som äger pantobjektet. Oäkta tredjemanspant 

företer stora likheter med proprieborgen där borgensmannen och gäldenären är primärt och 

solidariskt betalningsansvariga. 

Betalningsansvaret är begränsat för äkta tredjemanspant och solidariskt för oäkta 

tredjemanspant. Vid realisation lyder tredjemanspant under samma regler som gäldenärspant. 

Det innebär att borgenären måste inneha en exekutionstitel för att realisera panten. 

Tredjemanspantsättaren har ett primärt betalningsansvar, vilket innebär att borgenären kan 

vända sig till honom direkt, utan att visa på att huvudgäldenären är kvalificerat insolvent. Om 

tredjemanspantsättarens säkerhetsåtagande har aktualiserats kan han regressvis kräva 

gäldenären på kompensation för sin betalning. Pantsättaren förlorar dock sin regressrätt om 

gäldenären får ett beslut om skuldsanering. Vid gäldenärens konkurs ska panträtten respekteras 

på samma sätt som om den utgjorde en gäldenärspantsättning. Panten måste realiseras i 

samband med konkurs, vilket sker enligt reglerna för vanlig pantsättning.  

                                                 
121 NJA 1985 s. 97. 
122 Se Ingvarsson, s. 190, not 473. 
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Gäldenären kan under vissa förutsättningar ha dold samäganderätt till den fastighet som är ställd 

som tredjemanspant. Den dolda samäganderätten är dock inte sakrättsligt skyddad. Således har 

den öppne ägaren full handlingsfrihet att förfoga över fastigheten och pantsätta den. 

Pantsättningen är i sådant fall giltig mot den dolde ägaren. Om fastigheten utmäts för den öppne 

ägarens skulder har den dolde ägaren ett obligationsrättsligt anspråk mot honom. 

4. Praxis avseende tredjemanspant i skuldsanering  

4.1 Rättsläget innan 2016 

Innan NJA 2016 s. 73 undantogs fodringar förenade med tredjemanspant från skuldsanering. 

Det vägledande rättsfallet på området var ett avgörande från Hovrätten över Skåne och 

Blekinge, daterat den 28 november 2013 (ÖÄ 300–12). I målet hade skuldsaneringsgäldenären, 

tillsammans med sin make, ett lån som var säkrat med en fastighet som utgjorde makarnas 

stadigvarande bostad. Maken var ensam ägare av fastigheten. Hovrätten ansåg att det rörde sig 

om en tredjemanspant där den ena gäldenären hade ställt pant för bådas skuld. Domstolen 

resonerade kring huruvida tredjemanspantsättningen skulle behandlas som borgen och därmed 

omfattas av skuldsanering eller likställas med gäldenärspant och undantas. Slutsatsen blev att 

undantaget i den nuvarande 31 § skuldsaneringslagen inte skulle tolkas för snävt då det inte 

fanns stöd för detta i förarbeten eller i lagens ordalydelse. Därför beslutade hovrätten att 

fordringen som var förenad med tredjemanspant skulle undantas från skuldsanering.  

4.2 NJA 2016 s. 73 

4.2.1 Sakomständigheterna och underinstansernas behandling 

I NJA 2016 s. 73 hade gäldenären en skuld för vilken hans far hade ställt sin fastighet som 

säkerhet. KFM ansåg, med hänsyn till ÖÄ 300–12, att skulden skulle undantas från 

skuldsaneringen. Vid beräkning av förbehållsbeloppet123 kom KFM fram till att betalningen av 

ett lån som är förenat med pant i en fastighet och som inte utgör gäldenärens bostad inte kunde 

anses vara en kostnad som var nödvändig för gäldenärens försörjning. Motiveringen var att det 

vore oskäligt att undanta medel från gäldenärens betalningsutrymme, till skada för andra 

borgenärer, i syfte att betala av det pantsäkrade lånet. Om sådant betalningsutrymme inte 

frigjordes skulle gäldenären inte kunna sköta betalningen av lånet, vilket skulle innebära att 

skuldsaneringens rehabiliterande syfte inte kunde tillgodoses. Om lånet undantogs trots att det 

inte fanns utrymme i förbehållsbeloppet att avbetala det skulle gäldenären riskera uppsägning 

                                                 
123 Se avsnitt 2.2.4.  
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av lånet. Det skulle medföra att exekutiva åtgärder vidtogs under pågående skuldsanering och 

leda till att gäldenären skulle sakna möjlighet att följa betalplanen. Då detta skulle kunna 

innebära att skuldsaneringen upphävdes beslutade KFM att det inte var skäligt att bevilja 

skuldsanering. Tingsrätten och hovrätten anslöt sig till KFM:s uppfattning.  

Sammanfattningsvis ansåg underrätterna att förekomsten av tredjemanspant medförde att det 

inte var skäligt att gäldenären beviljades skuldsanering då den pantsatta fastigheten inte 

utgjorde hans stadigvarande bostad. Detta då kostnaden för avbetalning av ett lån som är förenat 

med tredjemanspant inte kan anses vara en nödvändig kostnad för gäldenärens försörjning. 

4.2.2 HD:s domskäl 

HD konstaterade inledningsvis att skuldsaneringens rehabiliterande syfte måste vägas mot 

borgenärernas intresse av att få sina fordringar betalda. Rätten refererade till propositionerna 

till skuldsaneringslagen och anförde att fordringar förenade med panträtt i regel ska undantas 

från skuldsanering för att inte rubba villkoren för kreditgivningen. HD betonade att undantag 

från likabehandlingsprincipen måste göras restriktivt och endast då mycket starka skäl talar för 

det.  

I domskälen gjorde domstolen en jämförelse mellan gäldenärspant och tredjemanspant, där den 

senare definierades som ”ett slags borgen på så sätt, att borgenären för den säkrade fordringen 

kan göra sig betald hos den tredje mannen, dock endast ur panten”. HD gjorde en språklig 

tolkning av 31 § skuldsaneringslagen124 och konstaterade att det inte framgår ur lagtexten om 

båda panträtterna omfattas av paragrafen och att lagen därför måste tolkas utifrån dess ändamål 

och systematik. HD ansåg att paragrafens utformning verkade vara inriktad på gäldenärspant 

utifrån den systematiska tolkningen då förarbetena till 1994 års lag endast behandlar 

gäldenärspant och nämner överhuvudtaget inte tredjemanspantsättningar.  

Eftersom borgenärernas ställning inte ska påverkas av vilket insolvensförfarande som väljs 

övergick HD till att jämföra skuldsanering med de närliggande instituten konkurs och 

företagsrekonstruktion. Domstolen konstaterade att tredjemanspantsättningar omfattas av båda 

instituten och att det är pantsättaren som bär risken för gäldenärens insolvens i såväl konkurs 

som företagsrekonstruktion, varför detsamma bör gälla för skuldsanering. Detta då endast 

borgenären och tredjemanspantsättaren berörs av att fordringen omfattas av skuldsanering 

                                                 
124 Dåvarande 7 § 2006 års lag.  
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genom att det är tredje man som bär ansvaret för gäldenärens insolvens. Slutsatsen blev att 

fordringar förenade med tredjemanspant ska omfattas av skuldsanering. 

 4.3 Sammanfattning och slutsatser 

Genom NJA 2016 s. 73 löser HD problemet med att skuldsanering inte kan beviljas en gäldenär 

bara på den grund att han har en fordran förenad med tredjemanspant. Tidigare kunde 

gäldenären beviljas skuldsanering trots förekomsten av tredjemanspant, men bara om 

pantobjektet utgjorde gäldenärens stadigvarande bostad. Avgörandet möjliggör skuldsanering 

även om så inte skulle vara fallet. Genom domen bekräftas den rådande uppfattningen att 

tredjemanspant bör lyda under samma regler som borgen i så stor utsträckning som möjligt.125 

Det ska poängteras att det rör sig om en äkta tredjemanspantsättning i 2016 års fall. Gäldenären 

hade aldrig bebott den pantsatta fastigheten och hade inte heller ägt den. Syftet med fordringen 

var att säkra betalningsförmåga av annan än gäldenären. HD:s definition av tredjemanspant 

begränsas till situationer där tredje man har ställt pant för gäldenärens skuld. HD tar alltså inte 

ställning till hur de tredjemanspantsättningar som uppstår när en gäldenär har ställt pant för 

egen fordran, men sedan överlåtit den, ska behandlas i en skuldsanering.  

HD:s avgörande grundas på att tredjemanspant har stora likheter med borgen. Domstolen 

likställer tredjemanspant med borgen med begränsat betalningsansvar.126 En stor del av HD:s 

argumentation kring hur fordringar förenade med tredjemanspant ska behandlas i en 

skuldsanering bygger på en jämförelse mellan skuldsanering, konkurs och 

företagsrekonstruktion. HD konstaterar att en fordran förenad med tredjemanspant behandlas 

som borgen i såväl konkurs som företagsrekonstruktion och att den därmed även bör behandlas 

som borgen i skuldsanering. HD bekräftar på så sätt den insolvensrättsliga principen om att 

borgenärernas inbördes ställning inte ska påverkas av vilket insolvensförfarande som väljs.  

Det saknas ledning i domskälen kring hur själva tredjemanspantobjektet ska hanteras rent 

praktiskt – om den ska realiseras i samband med skuldsanering, vilket är huvudregeln för pant 

enligt förarbetena, eller om försäljningen ska behandlas utanför skuldsanering. För 

konsumentkrediter gäller att kreditgivaren måste förhålla sig till de krav som ställs i 

konsumentkreditlagen. Bland annat får ett lån endast sägas upp om det har gjorts förbehåll för 

det i avtalet samt att låntagaren är i dröjsmål, försämrar panten eller undandrar sig från att betala 

                                                 
125 Millqvist, Göran, Tredjemanspant och skuldsanering, JT 2016–17 s. 168–171. 
126 Se 12 p. i NJA 2016 s. 73.  
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sin skuld.127 Det skulle därför ha varit önskvärt om HD hade belyst problematiken och föreslagit 

en lösning. 

Att fordringar förenade med tredjemanspant omfattas av skuldsanering utgör 

sammanfattningsvis en bekräftelse på att säkerhetsformen är likvärdig med borgen och att båda 

ska behandlas enligt samma principer i ett insolvensförfarande. Då domstolen bara tar ställning 

till äkta tredjemanspantsättningar lämnas frågetecken kring hur oäkta tredjemanspantsättningar 

ska behandlas. KFM och underrätterna tolkar rättsfallet som att all slags 

tredjemanspantsättningar ska omfattas av skuldsanering.128 Att tredjemanspant omfattas av 

skuldsanering medför dock en rad problem som ska behandlas i nästkommande kapitel.  

5. Konsekvenser av att fordringar förenade med tredjemanspant omfattas av 

skuldsanering 

5.1 Några utgångspunkter 

Inledningsvis ska påminnas om att själva panträtten inte påverkas av att den pantsatta 

fastigheten överlåts.129 Det innebär att borgenären har möjlighet att realisera säkerheten, även 

om den har överlåtits utan samtycke.130 Om borgenären har värderat panten korrekt kommer 

han inte lida ekonomisk skada även om den fordran som är förenad med tredjemanspant 

omfattas av skuldsanering. Själva syftet med att borgenären bedriver kreditverksamhet är dock 

att göra en vinst. Om kreditgivaren tvingas avsluta avtalsförhållandet i förtid genom att realisera 

panten innebär det att han inte kommer kunna tillgodogöra sig ränta och därmed gå miste om 

utdelning. Det ligger i kreditgivarens vinstintresse att gäldenären har de ekonomiska 

förutsättningarna som krävs för att avbetala hela krediten. En realisation av panten innebär 

således ofta en förlust för kreditgivaren. 

Att en fordran förenad med tredjemanspant ingår i skuldsanering påverkar även de övriga 

borgenärerna. Ju fler skulder det är som omfattas av en skuldsanering desto mindre utdelning 

kommer borgenärerna att få. Då fordringar förenade med pant generellt uppgår till högre belopp 

än lån utan säkerhet kommer en stor del av gäldenärens betalningar gå till den panthavande 

                                                 
127 Se 33 § konsumentkreditlagen.  
128 Se till exempel dom i mål nr Ä 2191–17, meddelad vid Lunds tingsrätt den 30 oktober 2017. I målet hade 

skuldsaneringsgäldenären överlåtit den pantsatta fastigheten till sin make genom bodelning fem år innan 

skuldsaneringsansökan. Tingsrätten ansåg att eventuella anspråk på fastigheten saknade betydelse vid 

bedömningen av huruvida det var skäligt att gäldenären skulle få skuldsanering.  
129 Beckman m.fl., kommentaren till 4 kap. 16 §. 
130 Walin, Borgen, s. 311.  
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borgenären. Samtidigt kommer denne fortsatt ha panträtt i tredje mans egendom och få full 

utdelning för sin fordran efter skuldsanering, förutsatt att säkerheten är värderad korrekt. 

Om fordringar förenade med tredjemanspant ingår i skuldsanering innebär det att kreditgivare 

framgent kommer göra större förluster. Den panthavande borgenären kommer inte kunna göra 

lika stor vinst som den hade tänkt sig p.g.a. förtida uppsägning av kreditavtalet. De övriga 

borgenärerna kommer få betydligt mindre procentuell utdelning än vad de skulle ha haft rätt till 

om det pantsäkrade lånet hade undantagits från skuldsaneringen. Detta kan komma att 

kompenseras med högre räntor och försämrade villkor för gäldenärskollektivet. I slutändan 

kommer villkoren på marknaden att förändras till det sämre, vilket på sikt kan ha negativa 

konsekvenser för samhällsekonomi, kreditgivningen och gäldenärskollektivet. Borgenärerna 

kan även komma att överge säkerhetsformen p.g.a. osäkerheter i tillämpningen. Dessa 

konsekvenser kommer analyseras ingående i detta kapitel.   

5.2 Fortsatt användning av tredjemanspant som säkerhetsform 

Tredjemanspant utgör jämte borgen en möjlighet för borgenären att överföra risken för 

gäldenärens insolvens till någon utomstående. Syftet med de båda säkerhetsformerna är att 

krediter kan beviljas till personer som annars inte skulle klara den kreditprövning som görs 

innan ett lån betalas ut.131 Då fordringar förenade med tredjemanspant ingår i skuldsanering 

finns det en risk för att tredjemanspant inte längre kan användas som säkerhetsform i 

konsumentförhållanden.  

HD:s dom i 2016 års fall kan medföra att en gäldenär som har en skuld förenad med 

tredjemanspant betraktas som kvalificerat insolvent i princip så fort han får lånet utbetalt, då 

lån förenade med säkerhet ofta uppgår till betydande belopp. Gäldenärens ansökan kan komma 

att avslås om skuldsättningen har skett kort tid innan skuldsanering då skälighetsrekvisitet i 9 § 

skuldsaneringslagen inte är uppfyllt. Att gäldenären tar upp nya lån inför förestående 

skuldsanering innebär både att han försämrar borgenärernas utdelning, men även att han inte 

har lyckats bryta det konsumtionsmönster som har lett till överskuldsättningen. Nytillkommen 

skuldsättning ska dock inte inverka på beslutet om den har skett till följd av att gäldenären 

genom att ta upp nya lån försökt att komma tillrätta med sin ekonomiska situation, men 

misslyckats. Det finns således en möjlighet att en fordran förenad med tredjemanspant omfattas 

av skuldsanering kort tid efter att den har utbetalts. 

                                                 
131 Prop. 2009/10:242 s. 53. 
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En kreditgivare som använder säkerhetsformen utsätter därmed sig själv för en ekonomisk risk 

då det finns en fara för att gäldenären ansöker om skuldsanering kort tid efter utbetalningen av 

lånet. Borgenären kommer i sådant fall gå miste om den vinst som han skulle erhålla om 

krediten avbetalades på avtalat sätt. Detta kan leda till att färre lån beviljas, vilket kan påverka 

samhällsekonomin i negativ riktning. 

5.3 Negativ påverkan på kreditgivningen 

Att oäkta tredjemanspant omfattas av skuldsanering kan ha menlig påverkan på kreditgivningen 

och fastighetsomsättningen i Sverige. Ett kreditinstitut får bara bevilja ett lån om gäldenären 

har de ekonomiska möjligheterna som krävs för att återbetala det.132 I många fall räcker det inte 

med en persons inkomster, utan det behövs flera låntagare för att klara den kreditprövning som 

görs innan ett lån utbetalas. Ofta ansöker två makar eller sambos om ett gemensamt bostadslån 

som finansieras med bådas inkomster. Innan NJA 2016 s. 73 kunde ett lån som var förenat med 

säkerhet inte saneras, oberoende av ägarförhållandena till panten. Kreditgivaren behövde 

således inte ta hänsyn till om bara den ene av makarna hade äganderätt till den pantsatta 

fastigheten.  

Att inte båda låntagarna har lika äganderätt till panten utgör en risk för borgenären sedan 2016 

års fall. Om betalningsansvar för den ena gäldenären saneras bort finns det en beaktansvärd fara 

att den andra gäldenären inte kommer kunna betala av lånet ensam, då båda låntagarnas 

inkomster beaktades vid kreditprövningen. Det ligger i farans riktning att den gäldenär som blir 

ensam betalningsansvarig för lånet efter skuldsanering inte kommer ha de ekonomiska 

resurserna som krävs för att betala av det. I praktiken innebär det att om den ena gäldenären får 

skuldsanering så kommer även den andra gäldenären inom kort ställa in sina betalningar för att 

den saknar ekonomisk möjlighet att ensam betala av lånet. 

För att en kreditgivare ska skydda sig mot denna risk måste den framgent försäkra sig om att 

båda låntagarna äger pantobjektet. Detta kan få betydande civil- och familjerättsliga 

konsekvenser för låntagarna, särskilt om den ene låntagaren är mer välbeställd än den andre. 

Den gäldenär som äger bostaden som ska pantsättas kommer behöva överlåta en häftendel till 

sin make, tillika medgäldenär, om kreditgivaren ställer upp det som ett villkor för att bevilja ett 

lån. Detta kan få stora konsekvenser för gäldenärerna vid skilsmässa och dödsfall.  

                                                 
132 Lennander, s. 26. 
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Ett annat alternativ är att kreditgivaren säkerställer att varje låntagare ensam klarar av den 

lånekalkyl som speglar hushållets ekonomiska situation och som beräknar hur mycket en 

gäldenär kan låna.133 Borgenären måste då försäkra sig om att båda låntagarna var för sig kan 

klara av att självständigt betala av lånet. Detta skulle ha bromseffekter för 

fastighetsomsättningen i Sverige då det torde finnas väldigt få personer som klarar av att uppta 

och sköta betalningen av ett bostadslån ensamma, särskilt om det uppgår till ett högt belopp.  

5.4 Bedömningen av kvalificerad insolvens 

Huruvida en pantsättning utgör en gäldenärspant eller en tredjemanspant kan ha direkt relevans 

för bedömningen av om gäldenären ska betraktas som kvalificerat insolvent. För att gäldenären 

ska kunna beviljas skuldsanering krävs att han inte rätteligen kan betala sina skulder och att 

denna oförmåga förväntas bestå under överskådlig tid. En tidsgräns om 15 år har fastslagits i 

NJA 2010 s. 496, men det saknas en ”beloppsgräns”, utan varje fall måste bedömas var för sig. 

Det får anses troligt att en skuld som uppgår till en eller flera årsinkomster bör kvalificera 

gäldenären för skuldsanering.134 

Fordringar förenade med tredjemanspant kan uppgå till betydande belopp. Särskilt vid oäkta 

tredjemanspantsättningar torde fordringar kunna uppgå till flera miljoner kronor, då sådana lån 

ursprungligen var förenade med vanlig gäldenärspant. Det innebär att om ett bostadslån säkrat 

med tredjemanspant finns bland gäldenärens skulder kan han per automatik anses uppfylla 

kravet på kvalificerad insolvens. Då en tredjemanspant kan tillskapas genom överlåtelse av 

pantobjektet innebär det även att gäldenären kan påverka insolvensbedömningen. I Sverige 

finns det en oöverskådlig mängd bostadslån med två låntagare där bara den ena äger bostaden. 

Om en sådan gäldenär får betalningssvårigheter kan hans bostadslån bli föremål för 

skuldsanering.  

Så var fallet i KFM:s förslag om skuldsanering i ett ärende135 där fordringen som var förenad 

med tredjemanspant uppgick till 80 % av gäldenärens totala skuldbörda. Fordringen uppkom i 

samband med att gäldenären och hennes dåvarande sambo tillsammans upptog ett lån, med 

säkerhet i en bostad som ägdes av sambon ensam. KFM gjorde i förslaget ingen bedömning 

kring karaktären av pantsättningen, utan nöjde sig med att konstatera att skulden de facto 

utgjordes av en fordran förenad med tredjemanspant, varför den skulle omfattas i enlighet med 

                                                 
133 Se mer om kreditprövning vid konsumentkredit i Ingvarsson, Fordringsrätt, s. 146 ff. 
134 Hellners & Mellqvist, kommentaren till 4 §. 
135 Se skuldsaneringsförslag i ärende S-01934-17, daterat den 6 oktober 2017. Något beslut har inte fattats per den 

31 december 2017. 
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NJA 2016 s. 73. Hade den pantsatta fordringen undantagits från skuldsanering skulle 

gäldenären inte anses vara kvalificerat insolvent, då den resterande skuldbördan utgjordes av 

ett lågt belopp.  

Syftet med skuldsaneringslagen är att lösa överskuldsättningsproblemet i samhället och hjälpa 

evighetsgäldenärerna. Det får dock inte göras på bekostnad av villkoren för omsättning av 

fastigheter, vilket är anledningen till att alla fordringar säkrade med pant tidigare har hållits 

utanför skuldsanering. Genom att bostadslån nu kan omfattas är det fler som uppfyller kraven 

för kvalificerad insolvens. Detta kan ha stora effekter på fastighetsmarknaden då kreditgivare i 

fortsättningen inte kommer acceptera att bara en av två låntagare äger bostaden, utan kräva att 

ägarförhållandena motsvarar gäldenärskonstellationen.   

5.5 Jämförelse med förfarandet i konkurs 

En grundläggande insolvensrättslig princip är att borgenärernas inbördes ställning samt den 

ekonomiska utdelningen inte ska påverkas av vilket insolvensförfarande det rör sig om. HD har 

i NJA 2016 s. 73 ansett att borgenärernas ställning inte förändras om en fordran förenad med 

tredjemanspant ingår i skuldsanering, vilket kan ifrågasättas. I detta avsnitt kommer en 

jämförelse mellan skuldsanering och konkurs göras med utgångspunkt i två 

skuldsaneringsärenden som avgjordes med stöd av 2016 års fall. Först kommer utgången av 

skuldsaneringsärendet beskrivas och därefter kommer ett hypotetiskt resonemang om hur 

situationen skulle ha behandlats i konkurs föras. Genom att jämföra resultaten kan det utrönas 

huruvida borgenärernas ställning påverkas av vilket insolvensförfarande som väljs. 

I ett skuldsaneringsärende hade gäldenären G ett gemensamt lån tillsammans med sin make T, 

med den gemensamma bostaden som säkerhet.136 Efter makarnas skilsmässa tillskiftades make 

T fastigheten medan G endast fick föremål av mindre värde. Båda makarna var fortsatt 

solidariskt betalningsansvariga för lånet. Fastighetsöverlåtelsen innebar att 

gäldenärspantsättningen omvandlades till en oäkta tredjemanspantsättning. När G efter några 

år sökte skuldsanering ansåg KFM att bostadslånet skulle omfattas i enlighet med NJA 2016 s. 

73.  

För den panthavande borgenärens del innebar det att han skulle få betalt för sin fordran inom 

ramen för G:s skuldsanering. Efter skuldsanering skulle T bli ensam betalningsansvarig för 

lånet. Om inte överlåtelsen hade skett skulle lånet ha undantagits från skuldsanering. Då lånet 

                                                 
136 Se dom i mål nr ÖÄ 7745–17, meddelad vid Svea hovrätt den 26 oktober 2017. 
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är beräknat efter båda makarnas inkomster riskerar borgenären att T inte kommer kunna betala 

av på lånet ensam. Att lånet ingår i skuldsanering innebär även att de övriga borgenärerna får 

betydligt mindre utdelning än vad de skulle ha rätt till om pantsättningen skulle utgöra en 

gäldenärspant. Detta då fordringen uppgick till ett betydande belopp i och med att den var 

förenad med pant. En stor del av G:s inbetalningar kommer därför gå till den borgenär vars 

fordran är säkrad med pant.  

Om G istället skulle försättas i konkurs skulle överlåtelsen av fastigheten med stor sannolikhet 

återvinnas med stöd av 4 kap. konkurslagen, då den utgör undandragande av egendom från 

borgenärerna.137 Om återvinningstalan skulle vinna bifall skulle ägarförhållandena till 

fastigheten återställas och lånet skulle då återigen vara säkrat med gäldenärspant. Borgenären 

skulle i sådant fall ha förmånsrätt i fastigheten och få full utdelning för sin fordran. De övriga 

borgenärerna skulle få större utdelning då den pantsatta skulden skulle bli löst i sin helhet. 

Sammantaget skulle borgenärskollektivet få mer utdelning och därmed förbättrad ställning vid 

gäldenärens konkurs.  

Liknande problem uppstod i ett skuldsaneringsärende där gäldenären G aldrig hade ägt den 

pantsatta fastigheten, men likväl var medlåntagare jämte sin maka T.138 Syftet med lånet var att 

köpa den pantsatta bostaden och makarna bosatte sig där efter fastighetsförvärvet. 

Förutsättningar för dold samäganderätt var således uppfyllda. G själv ansåg att lånet skulle 

undantas från skuldsanering, då han var gift med T sedan flera decennier tillbaka och uppfattade 

fastigheten som gemensam egendom. Likväl ansåg KFM och tingsrätten att fordringen skulle 

omfattas av skuldsaneringen då fastigheten var pantsatt av någon annan än gäldenären. Att 

pantsättaren var gift med gäldenären påverkade inte bedömningen. Yttermera ansåg KFM och 

tingsrätten att eventuell dold samäganderätt saknade relevans för frågan om skuldsanering ska 

beviljas då anspråket inte hade synliggjorts genom överlåtelsehandling eller manifesterats i en 

dom. 

Om G istället hade blivit försatt i konkurs skulle konkursboet ha väckt talan om bättre rätt till 

hälften av fastigheten mot den öppne ägaren. På detta sätt skulle ägarförhållanden till 

fastigheten spegla de verkliga förhållandena. Borgenärens fordran skulle ha lösts i sin helhet 

                                                 
137 Se Palmér & Savin, kommentar till 4 kap. 3 §. Trots att det finns en tvåårsfrist för återvinning av bodelningar, 

skulle konkursförvaltaren kunna åberopa den subjektiva återvinningsregeln i 4 kap. 5 § konkurslagen. Då 

gäldenären och tredjemanspantsättaren tidigare var gifta betraktas den som närstående. För djupare förståelse av 

återvinningsinstitutet, se Welamson, s. 106 ff. 
138 Se mål Ä 2874–16, meddelat vid Borås tingsrätt den 27 oktober 2017.  
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och de övriga borgenärerna skulle ha fått mer utdelning för sina fordringar. Även i detta fall är 

konkurs mer förmånlig än skuldsanering ur borgenärssynpunkt.  

Sammanfattningsvis får borgenärerna bättre ställning i konkurs än i skuldsanering, i motsats till 

vad HD har kommit fram till vid prövningen av 2016 års fall. I en konkurs skulle 

tredjemanspanten realiseras och den berörde borgenärens fordran skulle lösas i sin helhet. Om 

panten skulle inbringa ett lägre värde än vad gäldenärens skuld uppgår till skulle restfordran 

vara en oprioriterad fordran i konkursen enligt 18 § 2 st. förmånsrättslagen. De 

konkursborgenärer som inte hade förmånsrätt skulle få procentuell utdelning på sina fordringar. 

Om en fordran förenad med tredjemanspant omfattas av skuldsanering innebär det att 

borgenären får betalt jämte andra borgenärer, som då får mindre betalt än vid konkurs. 

Dessutom kan den borgenär som har fordringen förenad med tredjemanspant realisera den och 

få full utdelning efter skuldsaneringen.  

Att konkurs ger bättre utdelning än skuldsanering innebär att kreditgivarna framgent kommer 

behöva försätta gäldenärer i konkurs i mycket större utsträckning för att säkerställa att 

ägarförhållandena till panten blir korrekta. Ett konkursförfarande är ogynnsammare för en 

gäldenär än en skuldsanering då det leder till att gäldenärens samtliga tillgångar måste 

realiseras. Gäldenären går även miste om skuldsaneringens rehabiliterande verkan, då han 

kommer ha kvar skulder efter avslutad konkurs enligt restskuldsprincipen. Att 

skuldsaneringsinstitutet överges till förmån för konkurs går således emot lagstiftarens vilja att 

hjälpa överskuldsatta.139 

5.6 Dubbel betalning av fordran förenad med tredjemanspant 

En vanlig form av oäkta tredjemanspantsättning i konsumentförhållanden är när två makar, G 

och T, upptar ett bostadslån som säkras av en fastighet som bara maken T äger. Sedan HD:s 

dom omfattas ett sådant lån av G:s skuldsanering. Det följer av lagen att gäldenären måste 

tillförsäkras en skälig boendesituation under skuldsaneringsperioden. Om G bebor den fastighet 

som är ställd som tredjemanspant för hans skuld så ingår boendekostnaderna i hans 

förbehållsbelopp.140 Boendekostnaderna utgörs bland annat av ränteutgifter och amortering av 

bostadslånet. Det innebär att G får utrymme i sitt förbehållsbelopp att betala till den borgenär 

vars fordran är förenad med tredjemanspant för att fastigheten utgör hans stadigvarande bostad. 

                                                 
139 Welamson, s. 322 f. 
140 Se även avsnitt 2.2.4. 
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G betalar därmed av borgenärens fordran på samma sätt som om det hade varit förenat med 

gäldenärspant.  

Så blev till exempel utgången i ett ärende där gäldenären G och tredjemanspantsättaren T 

tillsammans bebodde den fastighet som var ställd som pant för en gemensam skuld.141 Då 

makan var ensam fastighetsägare ansåg tingsrätten att pantsättningen utgjorde en 

tredjemanspant och att fordringen skulle omfattas av skuldsanering i enlighet med 2016 års fall. 

Trots detta ingick kostnaderna för ränteutgifter och amortering i G:s förbehållsbelopp enligt 

skuldsaneringsbeslutet. Det innebar att borgenären fick utdelning inom ramen för 

skuldsaneringen samtidigt som G betalade av lånet i enlighet med kreditavtalet. Borgenären får 

på detta sätt dubbelt betalt, både inom ramen för skuldsaneringsförfarandet och genom att 

utgifter för ränta och amortering av bostadslånet fanns medräknade i G:s förbehållsbelopp. Efter 

avslutad skuldsanering kommer G befrias från betalningsansvar för borgenärens fordran. Då G 

fortfarande bebor fastigheten jämte sin make T kommer han troligtvis fortfarande att betala av 

på lånet, trots att han inte längre har betalningsansvar för det.  

Då gäldenären bebor den pantsatta fastigheten och har stark anknytning till den kan det 

ifrågasättas att hans betalningsansvar saneras bort. Hade panten betraktats som vanlig 

gäldenärspant skulle borgenären få betalt ur förbehållsbeloppet, och inga avbetalningar skulle 

ske till honom inom ramen för skuldsaneringsförfarandet då fordringen inte omfattas av 

skuldsanering. De övriga borgenärerna skulle då få tillgodogöra sig en större del av gäldenärens 

betalningsutrymme. Att fordringar förenade med tredjemanspant omfattas av en skuldsanering 

är därmed till nackdel för de övriga borgenärerna som går miste om utdelning som de skulle ha 

haft rätt till om det hade rört sig om gäldenärspant.  

5.7 Möjlighet att sanera bort ett bostadslån  

Vid den skälighetsbedömning som görs innan gäldenären beviljas skuldsanering ska det särskilt 

beaktas om gäldenären har förfarit på ett illojalt sätt gentemot sina borgenärer. Exempelvis kan 

den omständighet att gäldenären har överlåtit tillgångar av värde vederlagsfritt utgöra skäl till 

att skuldsanering inte beviljas. Gäldenärens behov av skuldsanering kan dock väga tyngre än 

en vederlagsfri överlåtelse. Bedömningen av huruvida det är skäligt att gäldenären får 

skuldsanering görs mot bakgrund av gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering. Det gör 

att de omständigheter som normalt skulle diskvalificera gäldenären från skuldsanering kan 

                                                 
141 Se KFM:s beslut i ärende nr S-02051-17, daterat den 19 maj 2017. 
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tillmätas mindre betydelse om rehabiliteringsbehovet är stort.142 En vederlagsfri överlåtelse av 

fastighet behöver därför inte diskvalificera en gäldenär från skuldsanering.143 

Det finns därmed en teoretisk möjlighet att sanera bort en gäldenärspant sedan NJA 2016 s. 73. 

Genom att två låntagare växelvis överlåter den pantsatta fastigheten sinsemellan och växelvis 

ansöker om skuldsanering kan de i slutändan sanera bort det gemensamma bostadslånet. Detta 

kan anses vara så oskäligt att skuldsanering inte beviljas enligt 9 § skuldsaneringslagen, men 

om gäldenärerna är av reellt behov av ekonomisk rehabilitering har ett sådant förfarande vissa 

möjligheter att lyckas.  

5.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis drabbas både gäldenärskollektivet och kreditgivningen av HD:s avgörande 

i 2016 års fall. Den finansiella sektorn kommer behöva anpassa sig efter de nya villkoren för 

bostadslån. Troligen kommer fler krediter att behöva sägas upp på grund av olovlig överlåtelse 

av pantsatt fastighet för att undvika risken att bostadslånet omfattas av skuldsanering. Fler 

gäldenärer kommer behöva försättas i konkurs vid olovliga överlåtelser för att se till att 

transaktionen återvinns. Även själva kreditprövningen kommer behöva modifieras för lån med 

flera låntagare för att säkerställa att de var för sig kan klara av att betala av lånet. Då färre 

personer kommer vara kreditvärdiga kan det hämma fastighetsomsättningen i landet. HD:s 

beslut kan också leda till att kreditgivare undviker att använda tredjemanspant som 

säkerhetsform.  

Den borgenär vars fordran är förenad med oäkta tredjemanspant drabbas hårt av ett 

skuldsaneringsbeslut. Innan 2016 års fall behandlades sådana pantsättningar som vanliga 

gäldenärspantsättningar och borgenären påverkades överhuvudtaget inte av gäldenärens 

skuldsanering. På grund av den nya bedömningen saneras betalningsansvaret för den ena 

låntagaren, vilket kan innebära att den andra låntagaren saknar de ekonomiska förutsättningarna 

att ensam betala av lånet. Borgenären kan tvingas att ta den pantsatta fastigheten i anspråk, 

vilket står i kontrast med det tidigare rättsläget då borgenärens fordran undantogs. Det innebär 

                                                 
142 Så blev exempelvis bedömningen i Ö 4614–16. Trots att en del av gäldenärens skulder hade sin grund i 

brottslighet ansåg HD att det var skäligt att bevilja skuldsanering då rehabiliteringsbehovet bedömdes vara stort. 
143 Se Svea hovrätts dom i mål nr ÖÄ 7745–17, meddelad den 26 oktober 2017, där den vederlagsfria överlåtelsen 

av fastigheten som hade skett tio år innan skuldsaneringsgäldenären ansökte om skuldsanering inte ansågs vara 

oskälig. Jfr dock med KFM:s beslut i S-09683-16, meddelat den 25 oktober 2017. Skuldsaneringsgäldenären hade 

överlåtit fastigheten till sin före detta maka genom en bodelning och därefter ansökt om skuldsanering. I 

skuldsaneringsförslaget ansåg KFM att fordringen var förenad med tredjemanspant och skulle därför undantas från 

sanering. Efter yttranden från flera borgenärer avslogs dock ansökningen då det ansågs oskäligt att överlåtelse har 

skett kort tid innan skuldsanering. 
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att borgenären inte kommer göra den vinst som han har räknat med, vilket på sikt kan påverka 

villkoren på kreditmarknaden. 

Även de övriga borgenärerna drabbas av det nya rättsläget gällande tredjemanspant. Som 

anförts ovan kan den fordran som är förenad med tredjemanspant utgöras av ett bostadslån och 

således uppgå till ett högt belopp. Lånet kan då utgöra en betydande andel av gäldenärens totala 

skuldbörda. En stor del av gäldenärens betalningsutrymme kommer då gå till den borgenär som 

har fordringen som är säkrad med tredjemanspant. Följaktligen kommer de övriga borgenärerna 

få avsevärt mycket mindre utdelning än vad de annars skulle ha rätt till. Detta samtidigt som att 

den borgenär vars fordran är förenad med tredjemanspant på sikt kommer få full utdelning för 

sin fordran, antingen genom att den kvarvarande låntagaren lyckas betala av den själv, 

alternativt genom realisation av panten.  

Att de övriga borgenärerna får mindre utdelning än vad de annars skulle ha rätt till är praktiskt 

sett inte ett så stort problem som det kan förefalla. Då hälften av alla skuldsaneringsbeslut 

saknar betalplan får borgenärerna i bästa fall en bråkdel av sin fordran betald. Att oäkta 

tredjemanspant omfattas av skuldsanering spelar dock stor roll i fall denna fordran utgör en stor 

del av gäldenärens totala skuldbörda. Då fordringar som är förenade med tredjemanspant ofta 

uppgår till höga belopp kan de påverka huruvida en gäldenär ska betraktas som kvalificerat 

insolvent. Det innebär att gäldenären kan få skuldsanering, trots att han inte skulle få det om 

pantsättningen betraktades som gäldenärspant. I princip kan en gäldenär, vars skulder inte 

skulle ”räcka” till att få skuldsanering, påverka beslutet genom att överlåta sin pantsatta 

fastighet till en utomstående. 

Detta kan på sikt leda till att förtroendet för skuldsaneringsinstitutet rubbas. Skuldsanering 

utgör ett myndighetsbeslut genom vilket gäldenären befrias från betalningsskyldighet gentemot 

sina borgenärer. Likt alla myndighetsförfaranden som inskränker den enskildes rätt bör en 

skuldsanering vara präglad av rättssäkerhet och därmed även förutsägbarhet. Det saknas 

tillräckligt stöd i NJA 2016 s. 73 att inkludera alla slags fordringar förenade med 

tredjemanspant i skuldsanering, då HD endast definierar tredjemanspant som en pant som 

någon utomstående har ställt för annans skuld. Då HD inte berör den problematik som har 

beskrivits ovan kan det vara så att fordringar förenade med oäkta tredjemanspantsättningar 

överhuvudtaget inte ska omfattas av fallets prejudikatverkan.  

Om gäldenären har dold samäganderätt till pantobjektet kompliceras förfarandet ytterligare då 

det finns en latent tillgång som inte kommer borgenärerna tillhanda. KFM har i sådana 
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situationer ansett att det ligger utanför dess utredningsskyldighet att undersöka eventuella 

anspråk på äganderätt.144 Det gör det möjligt för en gäldenär att undandra tillgångar från 

borgenärerna samt inkludera en fordran förenad med tredjemanspant som annars skulle 

betraktas som gäldenärspant i en skuldsanering. 

De negativa effekterna medför inte att HD:s dom är förenad med stora problem om dessa 

betraktas var för sig. Tillsammans medför de dock allvarliga konsekvenser för såväl 

tillämpningen av skuldsaneringslagen som kreditgivningen och fastighetsomsättningen. Det är 

möjligt att HD inte insåg räckvidden av de konsekvenser som uppstår av att fordringar förenade 

med tredjemanspant omfattas av skuldsanering. Situationen i NJA 2016 s. 73 var av enkel 

beskaffenhet och det var en naturlig utgångspunkt att gäldenären skulle få skuldsanering, då 

hans rehabiliteringsbehov var stort. Då det låg nära till hands att tillämpa samma regler för 

tredjemanspant som för borgen analyserades inte konsekvenserna då det togs för givet att de 

skulle vara desamma i båda fallen. Sammantaget är det orimligt att både äkta och oäkta 

tredjemanspant ska omfattas av skuldsanering med beaktande av det rådande rättsläget. Om 

tredjemanspant fortsatt ska omfattas krävs att en rad kompletterande bestämmelser införs i 

skuldsaneringslagen så att de negativa konsekvenserna undviks.  

6. Hur bör fordringar förenade med tredjemanspant behandlas i 

skuldsanering?  

6.1 Generella reflektioner  

Fordringar förenade med tredjemanspant kan vara mycket olika till sin natur. Vissa 

tredjemanspantsättningar kan i princip likställas med beloppsbegränsad proprieborgen, medan 

andra har mycket starka drag av gäldenärspant. Det är orimligt att alla dessa variationer ska 

behandlas enligt samma regler i en skuldsanering. Konsekvenserna av detta har behandlats i 

ovanstående kapitel. I detta kapitel ska istället undersökas hur olika typer av tredjemanspant 

bör behandlas i skuldsanering, men först ska några allmänna tolkningsgrunder beskrivas. 

Rent generellt bör omständigheterna vid fordringens tillkomst avgöra huruvida 

tredjemanspantsättningen ska omfattas av skuldsanering. Som tidigare beskrivits i kapitel fem 

är det orimligt att gäldenären ska kunna påverka borgenärernas utdelning genom att vidta 

transaktioner som borgenärerna saknar inflytande över. I förarbetena har det uttalats att vanliga 

civilrättsliga regler vad gäller exempelvis fordringarnas bestånd och ogiltighet ska tillämpas i 

                                                 
144 Se KFM:s beslut om skuldsanering i ärende nr S-08276-16, daterat den 13 oktober 2017.  



44 

 

skuldsaneringssammanhang.145 Det innebär att innehållet i kreditavtalet bör kunna fastställas 

enligt allmänna avtalsrättsliga principer.  Pantavtalet bör således tolkas med utgångspunkt i 

avtalsparternas vilja och syftet med själva avtalet.  

Kreditavtalets ordalydelse bör utgöra en naturlig utgångspunkt för avtalstolkning.146 I 

konsumentförhållanden bör avtalet vara den primära tolkningskällan och eventuella 

otydligheter bör tolkas till konsumentens fördel enligt oklarhetsregeln.147 Om det rör sig om 

äkta tredjemanspant ska åtagandet framgå redan i själva skuldebrevet. Enligt 

konsumentkreditlagens 14 §, som hänvisar till 8 § 14 p. i samma lag ska begärda säkerheter 

nedtecknas i kreditavtalet. I sådana fall behövs troligen ingen ytterligare avtalstolkning, utan 

det kan fastställas att fordringen är säkrad med äkta tredjemanspant.  

Vid oäkta tredjemanspant kompliceras situationen något. Då fordringen har uppkommit innan 

fastighetsöverlåtelsen skett, kommer pantsättningen betecknas som gäldenärspant i 

kreditavtalet. Detta ger stöd för att pantsättningen fortsatt ska anses vara en gäldenärspant i 

skuldsaneringssammanhang. Borgenären kan dock ha gett gäldenärerna tillåtelse att överlåta 

fastigheten sinsemellan. I sådant fall har borgenären godkänt att gäldenärspanten omvandlas till 

en tredjemanspant. Borgenärens samtycke till överlåtelsen bör utgöra grund för att 

pantsättningen fortsatt ska hanteras som en äkta tredjemanspant. Parternas beteende efter 

avtalsslutet utgör således en tolkningsgrund och påverkar avtalsinnehållet.148 Sammantaget bör 

pantsättningens karaktär kunna tolkas mot bakgrund av parternas handlingar efter avtalsslutet. 

Även syftet med säkerställandet bör kunna påverka bedömningen av huruvida fordringen som 

är förenad med tredjemanspant ska omfattas.149 Parternas avsikt med säkerställandet bör därvid 

bedömas. Om ändamålet med pantsättningen var att säkra betalningsförmågan direkt från 

gäldenären, ur hans egendom, talar det för att panten ska behandlas som gäldenärspant i 

skuldsanering trots senare fastighetsöverlåtelse. Om syftet istället var att kunna vända sig till 

någon utomstående vars förmögenhetsmassa är separerad från gäldenärens bör pantsättningen 

istället klassas som en tredjemanspant. Den gemensamma partsviljan vid avtalets ingående bör 

således, jämte själva avtalsinnehållet, utgöra en viktig grund för avtalstolkningen och därmed 

även klassificeringen av panten.150 

                                                 
145 Prop. 1993/94:123 s. 76.  
146 Ramberg, s. 161 f.  
147 Adlercreutz & Mulder, s. 122.  
148 Ramberg, s. 179 f.  
149 Ramberg, s. 169 f.  
150 Adlercreutz & Mulder, s. 117. 
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6.2 Äkta tredjemanspant i skuldsanering 

NJA 2016 s. 73 ligger i linje med lagstiftarens vilja att fler ska kunna komma tillrätta med sina 

ekonomiska svårigheter.151 Innan dess kunde förekomsten av en tredjemanspant bland 

gäldenärens skulder diskvalificera honom från skuldsanering p.g.a. att det inte fanns utrymme 

för avbetalning av skulden i förbehållsbeloppet. Dessa gäldenärer var istället hänvisade till att 

genomgå en konkurs och på detta sätt bli av med tredjemanspanten genom realisation och först 

därefter ansöka om skuldsanering för att bli av med restskulderna. Genom domen kommer fler 

kunna ansöka om skuldsanering direkt istället för att först gå igenom ett konkursförfarande. 

Förekomsten av fordran förenad med tredjemanspant bland gäldenärens skulder kan leda till att 

gäldenären försätts i konkurs av borgenärerna, särskilt om fordringen uppgår till ett högt belopp. 

Detta då de i många fall kommer få mer utdelning än vad de skulle ha erhållit i en skuldsanering. 

Det talar för att fordringar förenade med äkta tredjemanspant ska behandlas på samma sätt som 

gäldenärspantsättningar i skuldsanering. På detta sätt kommer resultatet av skuldsanering likna 

utfallet i konkurs. Om fordringen undantas från skuldsanering kommer dock betalningen av 

lånet behöva medräknas i gäldenärens förbehållsbelopp för att skuldsaneringen ska bli hållbar. 

Detta är inte optimalt då betalningsutrymmet till de övriga borgenärerna minskar. Dessutom är 

förbehållsbeloppet endast reserverat för kostnader som är nödvändiga för gäldenärens 

försörjning. Betalningen av ett lån förenat med tredjemanspant utgör inte en sådan kostnad och 

det skulle strida mot 33 § skuldsaneringslagen att ta upp betalningsutrymme för detta i 

förbehållsbeloppet. 

Lösningen som tillgodoser båda intressena är att tredjemanspanten realiseras innan 

skuldsanering. På detta sätt kommer den panthavande borgenären få utdelning upp till pantens 

värde och sedan delta i skuldsaneringen med eventuell restfordran. Utfallet för samtliga 

borgenärerna blir alltså detsamma som i konkurs, vilket tillgodoser principerna bakom 

skuldsaneringslagen. En sådan lösning har dessutom stöd i propositionen till 1994 års lag, där 

det stadgas att huvudregeln är att den pantsatta fastigheten ska realiseras i samband med 

skuldsanering.152 

Ett problem som kan uppstå är att det inte ligger i gäldenärens makt att realisera den pantsatta 

fastigheten, då den tillhör tredje man. Borgenären kan troligen realisera panten om det 

föreligger dröjsmål med betalning samt om förbehåll för detta har gjorts i kreditavtalet. Det kan 

                                                 
151 Welamson, s. 323 f.  
152 Prop. 1993/94:123 s. 127. 
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dock tänkas att borgenären saknar möjlighet att försälja fastigheten om tredjemanspantsättaren 

sköter betalningen av krediten, då det i sådant fall saknas förutsättningar för uppsägning. Som 

rättsläget ser ut idag finns det ingen möjlighet för KFM att initiera en tvångsförsäljning av den 

pantsatta fastigheten inom ramen för skuldsanering. I fall tredje man vägrar realisera panten bör 

därför skuldsaneringsansökan avslås då det inte går att göra en säker framtidsprognos och 

tillgodose skuldsaneringens rehabiliterande syfte. Gäldenären får istället hänvisas till 

konkursinstitutet. Detta i sig bör ge tredje man incitament att försälja fastigheten, då den annars 

ändå kommer tas i anspråk inom ramen för konkurs. 

Genom denna lösning harmoniseras skuldsanering med de övriga insolvensförfarandena. 

Särskilt i företagsskuldsaneringar där äkta tredjemanspant får antas förekomma oftare än inom 

ramen för ordinarie skuldsanering kommer pantrealisationen innebära att företagarnas 

ekonomiska situation löses på ett mer långsiktigt och definitivt sätt.  

6.3 Oäkta tredjemanspant i skuldsanering  

I detta avsnitt ska oäkta tredjemanspantsättningar där gäldenären varken bebor fastigheten eller 

har dold samäganderätt till den behandlas. En oäkta tredjemanspant innebär att pantsättningen 

omvandlas från gäldenärspant till tredjemanspant. Lånet har i sådant fall fortsatt två solidariskt 

betalningsansvariga gäldenärer, med skillnaden att bara den ene av dem är ägare till fastigheten 

efter att överlåtelse har skett. I kreditavtalet betecknas både tredjemanspantsättaren och 

gäldenären som låntagare. Vid lånets upptagande äger de gemensamt den pantsatta fastigheten. 

Det ursprungliga syftet med ställandet av pant vid en oäkta tredjemanspantsättning är att säkra 

betalning direkt från gäldenärerna. 

Överlåtelse av en fastighet som utgör säkerhet för ett lån är civilrättsligt giltig utan borgenärens 

samtycke. Däremot kan inte ett gäldenärsbyte ske utan kreditgivarens tillstånd, vilket möjliggör 

tillskapandet av en tredjemanspant. En överlåtelse av pantobjektet innebär en risk för 

borgenären och kan därför i sig utgöra en grund för uppsägning av krediten om borgenären har 

rätt till det enligt lånevillkoren. I praktiken sägs lånet inte alltid upp, vilket kan bero på att 

fastigheten är svårsåld eller på att borgenären bedömer att gäldenären har den ekonomiska 

förmågan att återbetala lånet trots att säkerheten har överlåtits. 

Sammantaget bör oäkta tredjemanspant behandlas som vanlig gäldenärspant i skuldsanering, 

då detta är det ursprungliga syftet med lånet. Det ska även tilläggas att en överlåtelse av 

pantobjektet kan betecknas som en sådan illojal handling mot borgenären att det kan utgöra 

grund för att skuldsanering inte ska beviljas. På grund av de allvarliga konsekvenserna som 
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uppstår i och med att oäkta tredjemanspant omfattas bör överlåtelsen diskvalificera gäldenären 

från skuldsaneringsförfarandet. Denna brist bör kunna läkas endast om mycket lång tid har 

förflutit mellan överlåtelsen och gäldenärens ansökan. Det bör därför säkerställas att borgenären 

har haft en reell möjlighet att säga upp lånet och realisera pantobjektet innan en gäldenär som 

har en fordran förenad med oäkta tredjemanspant kan vara kvalificerad för skuldsanering.  

6.4 Tredjemanspantobjektet utgör gäldenärens bostad 

I detta avsnitt ska en situation där skuldsaneringsgäldenären är solidariskt betalningsansvarig 

jämte tredjemanspantsättaren och bebor den pantsatta fastigheten, men där han aldrig har varit 

dess ägare behandlas. Ett typexempel är när två makar upptar ett gemensamt lån och den ene 

av dem pantsätter bostaden som bara han äger som säkerhet. Borgenären är medveten om 

ägarförhållandena vid kreditavtalets ingående och båda gäldenärerna uppges som låntagare i 

avtalet. Att borgenären känner till upplägget bör i och för sig innebära att fordringen ska 

omfattas av gäldenärens skuldsanering. Det ursprungliga syftet med ställandet av säkerheten är 

dock att säkra betalning från makarna gemensamt. Då gäldenärens och tredjemanspantsättarens 

förmögenhetsmassor vanligtvis inte är separerade från varandra om de är makar har 

pantsättningens syfte varit att säkra makarnas gemensamma betalningsförmåga. 

Att gäldenären överhuvudtaget är medlåntagare kan ofta bero på att tredjemanspantsättaren inte 

har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att få ett lån på egen hand. Troligen har 

borgenären krävt att båda makarna ingår skuldförbindelsen för att på detta sätt säkerställa att de 

kan fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalet. Tredjemanspantsättaren ställer således pant för 

sin egen skuld, vilket innebär att skuldförhållandet kan betecknas som gäldenärspantsättning ur 

borgenärens perspektiv. I en sådan situation har skuldsaneringsgäldenären snarare en 

borgensmansliknande ställning gentemot tredjemanspantsättaren – att han ingår 

skuldförbindelsen är en förutsättning för att tredjemanspantsättaren ska beviljas lånet. Det är 

alltså inte osannolikt att gäldenären bör behandlas som borgensman i en sådan situation och att 

reglerna för borgen ska tillämpas analogt.  

Om skuldsaneringsgäldenären ska behandlas som en borgensman i detta hänseende måste det 

göras skillnad på om skulden är förfallen eller ej. Om huvudgäldenären, tillika 

tredjemanspantsättaren, betalar av fordringen i den takt den förfaller saknas det skäl för att 

borgenärens fordran ska omfattas av gäldenärens skuldsanering. Borgens syfte som 

säkerhetsform skulle urholkas om borgensmannens ansvar skulle kunna saneras bort alltför 

lättvindigt. Det talar för att detsamma bör gälla för tredjemanspant. Om borgensansvaret har 



48 

 

aktualiserats vid tidpunkten för ansökan om skuldsanering bör borgensmansåtagandet tvärtom 

omfattas. I annat fall skulle det rehabiliterande syftet inte tillgodoses. I fall huvudgäldenären, 

tillika tredjemanspantsättaren, skulle lösa hela fordringen så skulle gäldenärens betalplan 

omräknas så att de övriga borgenärerna kunde få en större del av sina fordringar betalda.153 

Sammanfattningsvis uppstår en orimlig situation om den fordran som är förenad med 

tredjemanspant i den fastighet som utgör gäldenärens permanenta bostad ingår i skuldsanering. 

Pantsättningen utgör en gäldenärspant för tredjemanspantsättarens del, medan gäldenärens 

ställning liknar borgensmannens.  Ur borgenärens synvinkel är syftet med pantsättningen att 

säkra hushållets betalningsförmåga. Då båda låntagarnas inkomster sammanräknas vid 

kreditprövningen betraktas låntagarna som en enhet, vilket gör att syftet med pantsättningen är 

detsamma som vid gäldenärspant. Detta talar för att gäldenären ska behandlas som borgensman 

och att hans skuld därmed ska undantas från skuldsanering så länge den inte är förfallen.  

6.5 Dold samäganderätt till tredjemanspanten 

Dold samäganderätt kan uppstå mellan en tredjemanspantsättare och en gäldenär. Ett exempel 

är ett ärende där två makar förvärvade en fastighet som finanseriades med ett gemensamt lån 

och till vilken makan blev ensam ägare.154 Enligt KFM:s beslut, till vilket tingsrätten anslöt sig, 

saknar dold samäganderätt relevans i skuldsaneringssammanhang. Detta då en skuldsanering 

endast ska röra skuldsaneringsgäldenärens förhållanden och inte en borgenärs möjlighet att 

tillgodogöra sig betalning på annat sätt, exempelvis ur egendom som ägs av tredje man. Då en 

pantsättning endast kan göras av fastighetens ägare, d.v.s. den vars anspråk står sig i varje 

rättslig prövning, ansåg KFM att eventuell dold samäganderätt saknade betydelse så länge den 

inte hade synliggjorts genom en överlåtelsehandling eller fastställts i en dom. 

KFM har en lagstadgad skyldighet att utreda gäldenärens förhållanden innan en skuldsanering 

kan beviljas. En utredning innefattar en undersökning av gäldenärens tillgångar och inkomster 

för att maximera betalningsutrymmet till borgenärerna. Då gäldenären, genom att manifestera 

äganderätten genom en överlåtelsehandling eller genom dom, kan bli öppen ägare till 

fastigheten utgör den dolda samäganderätten en latent tillgång. Då KFM ska se till att eventuella 

tillgångar realiseras och att borgenärerna får så stor utdelning som möjligt bör myndigheten 

                                                 
153 Jfr. Hellners & Mellqvist, kommentaren till 23 §. 
154 Dom i mål nr Ä 2874–16, meddelad vid Borås tingsrätt den 27 oktober 2017. 
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säkerställa att den dolda samäganderätten manifesteras. I annat fall får borgenärerna mindre 

utdelning än vad de skulle ha rätt till om äganderätten inte var dold.  

Om gäldenären har dold samäganderätt till den fastighet som utgör en tredjemanspant bör det 

ligga inom KFM:s utredningsskyldighet att undersöka om så är fallet. Om äganderätten 

manifesteras skulle den skuld som är förenad med tredjemanspant omvandlas till en 

gäldenärspantsättning och därmed undantas från skuldsanering. Eventuellt skulle detta leda till 

att gäldenären inte längre skulle betraktas som kvalificerat insolvent. 

Sammantaget bör en sådan situation lösas genom att pantsättningen betraktas som en 

gäldenärspant och att fordringen därmed undantas från skuldsanering. Det bör då i princip vara 

klarlagt att dold samäganderätt till egendomen föreligger. På detta sätt kommer 

betalningsutrymmet till borgenärerna maximeras, samtidigt som att det rehabiliterande syftet 

med skuldsaneringen tillgodoses. Om det finns tveksamheter kring huruvida gäldenären har 

dold samäganderätt till egendomen bör gäldenären i första hand hänvisas till 

konkursinstitutet.155 På detta sätt kan de ekonomiska förhållandena klargöras och frågan om 

dold samäganderätt slutligt avgöras. Efter avslutad konkurs kan gäldenären ansöka om 

skuldsanering för att sanera eventuella restskulder. 

6.6 Slutsatser 

Som anförts ovan kan det vara oskäligt att låta en fordran förenad med tredjemanspant omfattas 

av skuldsanering, utan att först ta ställning till omständigheterna vid fordringens uppkomst. I 

annat fall finns risken att fordringar som egentligen bör undantas omfattas, vilket står i strid 

med syftena bakom skuldsaneringslagen. KFM måste säkerställa att det är skäligt att 

skuldsaneringen beviljas. Enligt lagen ska en helhetsbedömning över samtliga omständigheter 

göras och därvid ska omständigheterna vid fordringens tillkomst beaktas särskilt. Således kan 

även förhållandena efter lånets beviljande ha relevans för bedömningen av om en fordran 

förenad med tredjemanspant ska omfattas eller ej. Detta måste vägas mot gäldenärens behov av 

ekonomisk rehabilitering.  

Omständigheterna som bör beaktas är kredithandlingens ordalydelse, syfte och ändamål med 

lånet samt omständigheterna före och efter avtalstidpunkten. Huruvida den som äger 

pantobjektet betecknas som låntagare eller tredjemanspantsättare torde ha stor vikt för 

bedömningen av hur fordringen ska behandlas. Om gäldenären ägde pantobjektet vid tiden för 

                                                 
155 Jfr. Welamson, s. 325.  



50 

 

kredithandlingens upprättande kan det tala för att fordringen ska betraktas som en 

gäldenärspantsättning och undantas från skuldsanering. I fall fastighetsöverlåtelsen har skett 

med borgenärens explicita godkännande bör fordringen tvärtom omfattas.   

Om pantsättningen utgjorde en tredjemanspant från första början kan det tänkas att fordringen 

ska ingå i skuldsanering. Omständigheter som kan tala emot det är att gäldenären och 

tredjemanspantsättaren är gifta eller sambos och att gäldenären har dold samäganderätt till 

pantobjektet. I fall gäldenären bebor den fastighet som utgör tredjemanspant uppstår den 

orimliga situationen att den borgenär som har fordringen får betalt både inom ramen för 

skuldsanering samt ur gäldenärens förbehållsbelopp. Om gäldenären dessutom har dold 

samäganderätt till egendomen innebär det att det finns en latent tillgång som inte kommer 

borgenärerna tillhanda. Om äganderätten hade varit öppen skulle gäldenären kanske inte ens 

uppfylla rekvisiten för kvalificerad insolvens. Eventuell dold samäganderätt bör därför utredas 

noggrant och om ägarförhållanden ter sig vara alltför komplicerade bör gäldenären i första hand 

hänvisas till konkurs. 

Detta ställer höga krav på KFM:s utredningsskyldighet. Bedömningen av huruvida en fordran 

förenad med tredjemanspant ska omfattas eller undantas har stora konsekvenser för den 

panthavande borgenären, skuldsaneringsgäldenären, men även för resten av fordringsägarna. 

KFM kan därför inte slentrianmässigt behandla alla fordringar förenade med tredjemanspant på 

samma sätt utan att ta ställning till omständigheterna i det enskilda fallet. Brister i utredningen, 

särskilt vad gäller skälighetsbedömningen, kan ha allvarliga konsekvenser för de berörda 

parterna och på sikt även för kreditgivningen i landet.  

7. Avslutande reflektioner 

En stor mängd frågor av diametralt olika karaktär handläggs inom ramen för en skuldsanering. 

Lagstiftaren har varit medveten om att alla frågor omöjligen skulle kunna lösas direkt i lagtexten 

och utformade därför en rad principer som skulle styra bedömningen i varje enskilt fall. Några 

av de viktigaste principerna är att en helhetsbedömning av samtliga omständigheter måste ske156 

samt att bedömningen måste göras mot bakgrund av skuldsaneringens rehabiliterande syfte157. 

Samtidigt får inte den allmänna betalningsmoralen ta skada, varför skuldsanering endast får 

beviljas på goda grunder och vägas mot samhällets bästa.158 En annan fundamental 

                                                 
156 Prop. 1993/94:123 s. 96. 
157 Prop. 2005/06:124 s. 41 f. 
158 Prop. 1993/93:123 s. 77. 
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utgångspunkt är att borgenärernas ställning inte ska försämras beroende på vilket 

insolvensförfarande det rör sig om. Sålunda kan oklarheter kring hur en viss fråga ska behandlas 

besvaras genom att en jämförelse med de närliggande instituten görs.   

HD tillämpade dessa principer på fordringar förenade med tredjemanspant i NJA 2016 s. 73. 

Tredjemanspantsättningar är komplicerade till sin natur då det finns mycket få lagregler som 

styr dem. Rättsfiguren styrs dels genom prejudikat och dels genom att regler för gäldenärspant 

och borgen tillämpas. Å ena sidan är tredjemanspant mycket lik beloppsbegränsad 

proprieborgen, å andra sidan bör den ge samma säkerhet som pant ska ge i allmänhet, oavsett 

vem som är dess ägare.159 Detta leder till att det ofta inte är helt klart vilka regler som ska gälla. 

I NJA 2016 s. 73 beslutar HD att fordringar förenade med tredjemanspant ska omfattas av 

skuldsanering och att reglerna för borgen därmed ska tillämpas. Avgörandet innebär att en 

panträtt inte alltid kommer ge borgenären den säkerhet som den är avsedd att ge. På 

konsumentkreditmarkanden kan det på sikt leda till en begränsning av användandet av 

säkerhetsformen p.g.a. risken för att en sådan fordran saneras bort.  

Det kan konstateras att HD:s resonemang i 2016 års fall är förenat med flera problem. 

Avgörandet står till viss del i strid med skuldsaneringslagens ordalydelse. Enligt 31 § 

skuldsaneringslagen ska fordringar förenade med panträtt undantas från skuldsanering. HD 

väljer att tolka bestämmelsen som att det endast är panträtt i gäldenärens egendom som avses, 

trots att det saknas stöd för tolkningen i förarbetena där problematiken överhuvudtaget inte 

nämns. En sådan inskränkning av lagens ordalydelse bör sålunda ha föregåtts av en omfattande 

konsekvensanalys eller till och med ha kommit direkt från lagstiftaren. Istället har HD nöjt sig 

med att konstatera att fordringar förenade med tredjemanspant bör behandlas på samma sätt i 

alla insolvensförfaranden samt att borgenärernas ställning inte bör påverkas utan att utreda 

saken vidare. Analysen har vidare begränsats till äkta tredjemanspant medan situationer där 

gäldenären tidigare har ägt panten samt fall då gäldenären har dold samäganderätt till den 

pantsatta fastigheten har inte behandlats alls.  

En av de styrande principerna för skuldsanering är att förekomsten av en tredjemanssäkerhet 

inte ska påverka övriga borgenärers rätt, vilket bekräftades av HD i 2016 års fall. HD anförde i 

domskälen att ”eftersom den ordning som gäller vid konkurs och företagsrekonstruktion 

innebär att resultatet av insolvensförfarandet inte påverkas av att en borgenär för sin fordran 

har säkerhet i form av tredjemanspant, så kan det inte sägas att skuldsaneringens syfte talar 

                                                 
159 Ingvarsson, s. 196. 
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emot att samma ordning gäller vid ett sådant förfarande”. HD argumenterade för att om en 

säkerhet behandlas på ett sätt i ett insolvensförfarande så ska det behandlas på samma sätt i de 

övriga förfarandena. Att en fordran förenad med tredjemanspant omfattas av en konkurs medför 

dock inte att det även ska omfattas av en skuldsanering. Istället måste undersökas huruvida 

borgenärerna får samma utdelning oberoende av vilket insolvensinstitut det rör sig om.  

För fordringar förenade med tredjemanspant tillgodoses denna princip bäst genom att 

säkerheten realiseras i samband med skuldsanering. Borgenären får utdelning upp till pantens 

värde och de övriga borgenärerna får samma utdelning som i konkurs. Gäldenärens ekonomiska 

situation får en slutlig lösning, vilket inte skulle vara fallet om fordringen hade undantagits från 

skuldsanering. Om fordringen inte hade omfattats skulle problem kunna uppstå om gäldenären 

av någon anledning misslyckas med att betala av den eller om tredjemanssäkerheten skulle 

försämras. I sådana fall skulle borgenären kunna säga upp krediten och realisera panten. 

Gäldenären skulle dels drabbas av tredjemanspantsättarens regressfordran och dels av eventuell 

restskuld. Gäldenären skulle då kunna utsättas för exekutiva åtgärder under pågående 

skuldsanering, med konsekvensen att han inte skulle kunna betala enligt planen. 

Skuldsaneringen skulle då riskera att bli upphävd.  

Vad gäller oäkta tredjemanspant måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Sålunda bör 

fordringar som är förenade med tredjemanspant undantas från skuldsanering om gäldenären 

bebor pantobjektet. Detsamma bör gälla om dold samäganderätt till pantobjektet föreligger. 

Annars kommer skillnaden mellan utdelning i skuldsanering och konkurs vara alltför 

betydande. Då skuldsaneringsinstitutet är underställt konkursinstitutet kan det leda till att fler 

gäldenärer kommer försättas i konkurs, vilket skulle innebära att de gick miste om 

skuldsaneringens rehabiliterande verkan.  

Sammantaget innebär det att HD troligen kommer att behöva ta ställning till hur fordringar 

förenade med tredjemanspant ska behandlas i skuldsanering inom en snar framtid. Det skulle 

vara önskvärt om domstolen i sådant fall kunde gå in djupare på hur olika typer av 

tredjemanspant bör behandlas, istället för att blott försöka utkristallisera en allmän rättsregel 

för alla sorts tredjemanspantsättningar. Då det finns flera typer av tredjemanspant samt då 

omständigheterna vid fordringarnas tillkomst är så olika torde det vara omöjligt att nöja sig med 

en universell lösning.  
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