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Förord 
Denna studie har haft som utgångspunkt att studera vägar in i och ut 
ur skuldproblem, att se processer. Det går också att se vägar in i och 
ut ur mitt eget arbete. Det kan vara intressant att reflektera över 
vägen in och ut ur avhandlingsarbetet, hur tankarna såg ut när arbetet 
startade jämfört med hur de ser ut idag. Jag kan notera landskapet 
delvis har förändrats under vägen. Diskussionen förs idag kring 
skuldproblem på ett annat sätt än när detta arbete påbörjades. Denna 
studie har varit en spännande resa med både vägarbeten och 
farthinder, hastighetsbegränsningar och vansinneskörningar. Men jag 
har också fått resa fysiskt för att göra de trettiotvå intervjuerna inom 
ett relativt stort geografiskt område. Men det mest spännande har 
varit mötet med alla intervjupersonerna. Det första tacket går till er! 
Utan er medverkan och era olika erfarenheter hade inte detta arbete 
blivit så intressant och givande. Men att resa utan färdmedel är inte så 
enkelt. Tack professor Tapio Salonen, min biträdande handledare, 
det var du som var med och startade och skapade förutsättningar för 
resan, och utan ditt stöd hade inte detta arbete startat och utvecklats. 
Din läsning av manus har gett mig värdefulla synpunkter och 
kommentarer. Ett stort tack vill jag också ge till min 
huvudhandledare professor Peter Dellgran som varit med på resan. 
Jag uppskattar din förmåga att handleda och föra arbetet framåt. Jag 
vill tacka docent Ulla-Carin Hedin, Göteborgs universitet som var 
opponent vid mitt slutseminarium och gav värdefulla kommentarer 
för slutförandet av manus. Ett tack går också till Konsumentverket 
som bidragit till resekostnaderna för att genomföra intervjuerna. 
Tack alla doktorandkollegor som också har varit med på resan och 
bidragit på olika sätt till en stimulerande period med nya erfarenheter 
och möjligheter. Ett tack också till dem som har bidragit med 
kommentarer och läsning av texter, ett speciellt tack går till Kia 
Graffman, Eva Wikström och Helen K Jacobsson. Slutligen ett tack 
till Olle Sandvall, utan ditt stöd i mina olika projekt hade livet inte 
varit så rikt!  

 
Växjö april 2008   

 
Lisbeth Sandvall 
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Abstract 
Title: From being in debt to being out of debt. Processes, strategies 
and impacting factors. 

 
The aim of the study is to gain a greater understanding and 
knowledge about the ways to get into and out of debt, why people 
find themselves in serious debt, how the problems are coped with 
and how they are experienced. The starting point for studying this 
issue is people with experience of debts and the Debt Relief Act. The 
study focuses on the relationship between formal, informal and 
intrapersonal factors. 

The empirical data is based on 32 semi-structured narrative 
interviews with people having experience of the Debt Relief Act in 
three different ways: either having just applied for debt relief, being 
in the process of receiving debt relief or having been out of debt for 
two years. The data is analyzed in terms of three aspects; processes, 
strategies and impacting factors. 

 The debts can have been incurred either over a long period of 
time or have arisen suddenly and unexpectedly. The reasons can be 
the result of individual and structural factors combining together. 
Both strategies and impacting factors can be changed depending on 
where in the debt relief process a person finds him/herself. The 
results shows that the strategies can vary from an active to a passive, 
open or closed approach where the decisive factors are mainly how 
one is received, health, age, reasons for getting into debt and social 
relationships. 

 The conclusion is that serious debt problems are not only 
incurred by a certain group of people but that anyone can find 
themselves in this situation. It is evident that there is not just one way 
into and out of debt but several where both individual and structural 
factors are of major significance. Even if the Debt Relief Act 
provides a way out of a serious debt problem the results show that it 
is a long-term solution, which has considerable consequences for 
both the individual and society. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen och kunskapen om hur 
vägar in i och ut ur en skuldproblematik kan se ut, varför människor 
hamnar i svåra skuldsituationer, hur problemen hanteras och hur de 
upplevs. För att studera detta problemområde tas utgångspunkten i 
människor som kan relatera till skulder och skuldsaneringslagen 
antingen genom att ha sökt skuldsanering, fått skuldsanering beviljad 
eller genomgått skuldsanering och är skuldfria. Studien fokuserar på 
tre huvudfrågeställningar som rör för det första processen, dvs. att se 
hur vägar in i och ut ur omfattande skuldproblem kan se ut. För det 
andra att identifiera och analysera individuella strategier och 
förhållningssätt under hela skuldprocessen. För det tredje att urskilja 
påverkande faktorer som är av central betydelse. 

Som teoretiska ingångar har använts tre processinriktade 
analysverktyg utifrån Michelis (1996) resonemang om ”downdrift”, 
om mekanismer och förlopp in i fattigdom, Lazarus & Folkmans 
(1984) kognitiva perspektiv hur individen gör val och handlingar efter 
bedömningar och utvärderingar av uppkomna situationer samt Fuchs 
Egbaughs (1988) rollteoretiska diskussioner om exitprocesser och 
hur individen påverkas av att byta roller eller identiteter. 

Denna typ av skuldproblem måste ses i ljuset av samspelet mellan 
individuella och strukturella faktorer. Därför har intresset varit att 
rikta uppmärksamheten mot samspelet mellan formella och 
informella relationer och faktorer samt intrapersonella faktorer. 
Dessa delar samverkar även med skuldsaneringslagens administrativa 
process, vilken tar utgångspunkt i att skulderna måste vara minst tre 
till fyra år gamla innan en ansökan om skuldsanering kan ske. Själva 
skuldsaneringen pågår under fem år då betalning av skulderna sker 
efter individens ekonomiska förutsättningar och ett fastställt belopp. 
Efter de fem åren avskrivs de resterande skulderna och individen är 
skuldfri.  

Det empiriska materialet bygger på halvstrukturerade narrativa 
intervjuer med trettiotvå personer som kan relatera till 
skuldsaneringslagen på tre olika sätt, antingen genom att just ha 
ansökt om skuldsanering, befinna sig mitt under skuldsaneringen eller 
är skuldfria sedan ett par år tillbaka. 

Resultatet visar att bli överskuldsatt kan vara antingen ett förlopp, 
som förändrats gradvis, där skuldsättningen ökat efterhand och där 
situationen till slut blivit omöjlig att ta sig ur. Eller så kan en 
skuldsättning ha uppkommit plötsligt och oväntat. Skuldsättningen 
kan dels ha orsakats på det individuella planet t.ex. av personen själv 
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eller att som borgensman ha blivit drabbad av skuldsättning. Dels 
påverkas individens av strukturella faktorer som kan vara avgörande 
och orsaka en omfattande skuldutveckling t.ex. svängningar på 
finansmarknaden.  

Individens skuldförlopp påverkas, från skuldernas uppkomst till 
skuldfrihet, av valet av egna strategier och förhållningssätt. Hur 
individen agerar och reagera kan belysas som en idealtypsmodell 
utifrån två motsatsbegrepp, aktiv – passiv och öppen – sluten. De 
fyra idealtypspositionerna karaktäriseras av ”Göra det bästa av 
situationen”, ”Jag fixar det själv”, ”Det är ju som det är” och 
”Instängd i ett hopplöst läge”. Initialt kan avgörande faktorer för 
vilken position man väljer vara dels bemötandet i de formella 
relationerna, skuldernas uppkomst och betalningsanmärkning. Andra 
faktorer som kan påverkar är hälsa, ålder och sociala relationer.  
Positionerna är inte statiska utan det kan ske en förflyttning beroende 
på var i skuldprocessen individen befinner sig.  

Skuldsaneringsperioden, de fem åren, kännetecknas av att många 
väljer ett passivare förhållningssätt jämfört med både före och efter 
skuldsaneringen för att inte riskera att skuldsaneringen upphävs. 
Hälsa är en annan faktor, men även ålder kan påverka ett mer passivt 
förhållningssätt. Om en person beviljats skuldsanering nära 
pensionsåldern kan strategierna påverkas mot ett mer passivt 
förhållningssätt. Följaktligen blir resultatet att lägre ålder, god hälsa 
och inkomster över förbehållsbelopp, existensminimum, möjliggör 
aktivare strategier som skuldfri.  

Utifrån ett rollperspektiv är resultatet av studien att skuld-
sättningen kan få konsekvenser för hur individen uppfattar sin roll 
som skuldsatt. En avgörande faktor i skuldsättningsprocessen är att 
få betalningsanmärkning då den leder till ett begränsat handlings-
utrymme för individen, som därigenom inte längre är kreditvärdig. 
För flera av intervjupersonerna får detta konsekvenser då betalnings-
anmärkningen påverkar synen på sig själv som samhällsmedborgare 
och skapar upplevelser av ett utanförskap i samhället. En uppfattning 
som i sin tur får konsekvenser på strategier och förhållningssätt. 

Ytterligare ett resultat är individens värderande av uppkomna 
situationer. Flera av intervjupersonernas skuldsättning beskrivs ha 
samband med partners agerande och att inte risker och konsekvenser 
alltid så noga övervägts. De gjorda erfarenheterna ökar behovet av 
kontroll över sitt eget liv och individens förhållningssätt förändras 
från att vara mer utifrånstyrt, att styras av andra personer, till att bli 
mer inifrånstyrt.  
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Av det redovisade intervjumaterialet framgår hur människor har 
olika förhållningssätt, reaktionsmönster och hanterar nya situationer 
på olika sätt. Det som blir tydligt är att det inte finns endast en utan 
flera vägar in i och ut ur skuldproblem.  

Denna studie startade i ett urvalsförfarande utifrån personer med 
anknytning till skuldsaneringsförfarandet. Det har under arbetet visat 
sig att skuldsaneringslagens konstruktion påverkar processerna, 
strategierna och faktorerna. Slutsatsen är att överskuldsättnings-
problem inte bara drabbar en viss grupp av individer utan vem som 
helst kan drabbas av överskuldsättning. Även om det finns en utväg 
ur överskuldsättningsproblem i form av skuldsaneringslagen visar 
resultatet att det är en lösning som sträcker sig över lång tid vilket får 
långtgående konsekvenser för både individ och samhälle. 
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1. Inledning 

När livet tar andra vägar 

Jag tycker att jag hade ett bra liv, jag levde med min man och våra två 
barn i en villa, vi arbetade båda och hade en bra ekonomi. Men plötsligt 
ville han sälja huset. Jag hade inget val, han drev på försäljningen och det 
slutade med att huset såldes med förlust. Kort tid efteråt ville han skiljas, 
han hade inte träffat någon annan men orkade bara inte vara kvar i 
förhållandet. Jag förstår fortfarande inte vad som egentligen hände men 
jag tror han hamnade i någon form av livskris. Där stod jag plötsligt som 
skild och ensamstående förälder med skulder som jag egentligen inte ville 
ha. Jag trivdes ju bra i huset. Det var en svår omställning att helt 
plötsligt ställa om mitt liv och leva på en inkomst och ha två barn som 
jag inte ville skulle drabbas av att leva i enföräldersfamilj med sämre 
ekonomi. Jag försökte kompensera barnen så att de inte skulle märka att 
de levde i en familj med bara en inkomst. Jag försökte också hitta ett bra 
boende men det blev en flyttkarusell och vi flyttade många gånger på kort 
tid även om jag egentligen inte hade ekonomi för detta. Det bara snurrade 
på, jag vet inte vad jag sökte riktigt. Skulderna ökade och jag försökte 
jobba extra utöver mitt heltidsarbete för att få in mer pengar. Och fanns 
det inga pengar så använde jag bensinkorten att handla mat på - dyrt, 
men vad gör man? Till slut var jag tvungen att be mina föräldrar om 
hjälp och jag bad dem gå i borgen för ett stort lån på nästan 
trehundratusen kronor för att sanera alla skulder, många småskulder 
som jag hade dragit på mig. Jag förstår i efterhand inte riktigt hur alla 
skulderna kunde uppkomma, att det kunde bli så mycket. Allt detta tog 
på krafterna och jag fick blödande magsår och blev verkligen akut sjuk 
och hamnade på sjukhus och fick sjukpenning och därmed mindre 
inkomst. Jag kunde inte sköta avbetalningarna på lånet och det gjorde 
att mina föräldrar till slut krävdes på betalning. Detta gjorde inte min 
relation till dem bättre, den kördes totalt i botten på grund av detta och 
känslan av att alltid ha varit ett oönskat barn blev ännu mer påtaglig 
och det slutade med att kontakten i stort sett bröts. Mitt syskon däremot 
är ”önskebarnet” som kan få pengar av mina föräldrar.  

Som ensamstående förälder sökte jag och fick bostadsbidrag. Men när jag 
en dag besökte kommunen så reagerade handläggaren på det höga 
bostadsbidraget och ringde till försäkringskassan och sa att det måste 
vara fel på mitt bostadsbidrag. Men de sa bestämt att det var rätt 
summa och då trodde jag på dem och tog emot pengarna. Men det visade 
sig senare att jag fått för högt bostadsbidrag och sedan krävde 
försäkringskassan återbetalning. Och det ville de göra med avdrag på 
min sons barnbidrag. Men där gick en gräns, jag tyckte inte det var ok 
att bli drabbad på det sättet. Jag hade ju kontaktat försäkringskassan
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och sagt det var fel men de stod på sig att det var rätt. Så då bestämde 
jag att nu får min son flytta till sin pappa och vara skriven där så att 
försäkringskassan inte kan dra några pengar. Pappan bor ju i samma 
stad och vi har ju en sådan kontakt att det kändes som det skulle 
fungera. När jag frågade honom så tyckte han att det var helt ok. Min 
son har ju sitt rum här och är här mycket fortfarande men 
försäkringskassan kommer inte åt mig.  

En annan sak som också hände mig och som jag upplever som mycket 
jobbigt är löneutmätning. Skulderna kom ju till slut till 
kronofogdemyndigheten och löneutmätningen drog igång. Jag har haft 
svårt att se folk i ögonen för jag har gått omkring med känslan att de 
som skattebetalare fick betala mina skulder men nu vet jag att det inte 
är så och nu drar jag en suck av lättnad och kan se folk i ögonen igen. 
Jag är mycket rädd att personal på lönekontoret ska sprida ut att jag har 
löneutmätning och jag vill absolut inte att mina vänner ska få reda på att 
jag har skulder. Jag får lägga mycket kraft på att dölja den verkliga 
situationen, och jag är noga med att lönebeskedet inte ligger framme så 
någon av mina vänner kan se det.  

Jag lever ett ’varannan vecka-liv’ och för att spara lite pengar äter jag 
knappast något de veckorna som min son bor hos sin pappa.  Jag får 
pantflaskor av min dotter, det ger några kronor extra. Hon vet om hur 
jag har det och försöker stötta mig. Som tur är så får hon mig att känna 
mig som en bra mamma trots mina ekonomiska problem och det betyder 
mycket för mig. Bostadsbidrag vågar jag inte söka igen även om jag tror 
jag skulle vara berättigad, aldrig att jag utsätter mig för den risken efter 
vad jag har varit med om. Och får jag skuldsanering och klarar av det så 
kan jag sedan berätta för mina vänner om det är något som jag inte har 
råd med. Men nu kan jag inte berätta om det, det känns helt omöjligt. 
Jag drömmer att kunna pensionsspara och att bli en vanlig medborgare, 
jag vill bli en av er. /Anna 

Annas berättelse är en sammanfattning av en mycket längre berättelse 
om hur ekonomiska problem och skulder kan få mer långtgående 
konsekvenser än vad som ofta märks. Frågor väcks kring varför en 
person kan hamna i så komplexa omständigheter och vad som kan 
ligga bakom de privatekonomiska svårigheterna och skulderna.  

Detta exempel belyser komplexiteten i olika situationer som en 
människa kan möta på olika nivåer. På ett individuellt plan levde 
Anna ett familjeliv som hon inte trodde skulle förändras, men när 
mannen lämnade henne förändrades hennes beteende mot att 
kompensera barnen för vad som hänt i familjen. Även kontakten 
med föräldrarna påverkades. Andra aspekter i berättelsen är känslan 
av ett utanförskap och en försämrad självkänsla som också periodvis 
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påverkade lusten att leva. De ekonomiska problemen tvingade henne 
att öka inkomsterna för att betala skulderna. Hon orkade inte med 
den ökade arbetsbelastningen utan detta ledde till att hon till slut blev 
akut sjuk. Ytterligare en aspekt är att förhålla sig till myndigheter och 
samhällets regelverk men också till de förändringar som sker över tid 
i ett samhälle i form av tidsanda, trender och värderingsför-
skjutningar. Påtagligt i Annas berättelse är växelspelet mellan olika 
händelser och faktorer, och hur individen kan drivas i en riktning 
som inte alltid varit planerad eller hade kunnat förutses. Det visar på 
hur systemrelaterade och strukturella faktorer kan påverka individens 
situation och agerande. 

Privatekonomiska aspekter och skuldproblematik gäller inte bara 
en liten grupp individer i dagens samhälle utan påverkar allt fler. Ett 
tecken på detta är hushållens ökande låneskuldsättning. Pengar och 
dess konsekvenser är påtagligt invävda i de flesta människors liv. I 
media hörs och syns allt oftare rapporter dels om hushållens ökande 
skuldsättning och dels hur antalet skuldsaneringar ökar. Skuld-
problem har blivit ett allt större samhällsproblem som börjar 
uppmärksammas allt mer. Även om många människor är berörda och 
riskerar att beröras av ekonomiska svårigheter och skuldproblem, så 
är kunskapen rörande skuldproblematikens bakomliggande 
mekanismer relativt begränsad. 

Studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen och kunskapen om hur 
vägar in i och ut ur en skuldproblematik kan se ut, varför människor 
hamnar i svåra skuldsituationer, hur problemen hanteras och hur de 
upplevs. För att studera detta problemområde tas utgångspunkten i 
människor som kan relatera till skulder och skuldsaneringslagen 
antingen genom att ha sökt skuldsanering, fått skuldsanering beviljad 
eller genomgått skuldsanering och som nu är skuldfria.1  Studien 
kommer framförallt att vara fokuserad på tre huvudfrågeställningar.  

För det första är avsikten att beskriva och analysera processen, 
dvs. att se hur vägar in i och ut ur omfattande skuldproblem kan se 
ut. Hur beskriver intervjupersonerna orsakerna till skuldproblemen? 
Hur ser förändringarna ut när det gäller främst sociala relationer och 
ekonomiska förändringar? Vad innebär det att bli överskuldsatt och 
                                                           
1 Att utgå från skuldsaneringslagen och dess regelverk innebär att de sökande är 
eller bedöms så skuldsatta att skulderna aldrig någonsin eller inte kan återbetalas 
under minst 12 år, dvs. kvalificerad insolvens. Vid studiens genomförande gällde 10 
år som tidsgräns men praxis har ändrats till 12 år i en dom från Göta hovrätt ÖÄ 
1655-04.  
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hur påverkas livet av en omfattande skuldproblematik? Vad kan det 
innebära att leva med skuldsanering och vilka konsekvenser får 
skuldsaneringen både praktiskt och känslomässigt dels under själva 
skuldsaneringen men även efteråt som skuldfri?  

För det andra är syftet att identifiera och analysera individuella 
strategier och förhållningssätt under skuldprocessen, hur individen 
agerar både i förhållande till sin omgivning men också gentemot 
strukturella faktorer och hur egna strategier eventuellt förändras.  

Den tredje avsikten med studien är att identifiera faktorer som är 
av central betydelse för att förstå processen från hur människor kan 
hamna i omfattande skuldproblem, till att hantera skuldproblemen 
och slutligen bli skuldfria.  

En central utgångspunkt i denna studie, vilket också det inledande 
exemplet i detta kapitel visar, är att denna typ av skuldproblem måste 
ses i ljuset av ett samspel mellan individuella och strukturella faktorer. 
En speciell uppmärksamhet kommer därför att riktas mot samspelet 
mellan formella relationer och faktorer, informella relationer och 
faktorer samt intrapersonella faktorer. De formella relationerna och 
faktorerna rör skuldproblemen i sig, kontakter med fordringsägare, 
inkassobolag, myndigheter och regelverk. Det handlar även om andra 
livssituationer som till exempel hälsa och sysselsättning där individen 
har att förhålla sig till t.ex. myndigheter, sjukvård, regler och 
lagstiftning. De informella relationerna och faktorerna relaterar till 
människor i den närmaste omgivningen t.ex. partner, familj, släkt, 
vänner, grannar och arbetskamrater. Relationerna kan påverkas av 
t.ex. ekonomisk press, skilsmässa, dödsfall, omgivningens krav, 
livsstil och tidsanda. De intrapersonella faktorerna är t.ex. 
personlighet, uppväxt, självbild, påverkan, risktagande och behov av 
status. Detta samspel mellan dessa relationer och faktorer illustreras i 
figur 1.  

Figur 1. Samspelet mellan formella, informella och intrapersonella faktorer 
 
Formella relationer Informella relationer 
 och faktorer och faktorer  
 
 
  Intrapersonella 
  faktorer 
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Avgränsningar 

För att kunna bedöma resultatet av denna studie är det betydelsefullt 
att veta att det finns olika grupper av individer som liksom 
intervjupersonerna uppfyller kravet på kvalificerad insolvens, men 
som av olika anledningar inte kan komma ifråga för beviljande av 
skuldsanering.2 Den första gruppen är dem som sökt skuldsanering 
men fått avslag och där det inte bedöms som möjligt att senare kunna 
söka skuldsanering eftersom kriterierna för skuldsaneringslagen inte 
bedöms kommer att kunna uppfyllas.  

Den andra gruppen är de som beviljats skuldsanering men som 
avbrutit den femåriga skuldsaneringsperioden och därmed inte har 
möjlighet att söka skuldsanering igen. Lagens konstruktion innebär 
att det ges en enda möjlighet att söka skuldsanering. För dessa 
personer medför ett avbrytande av en skuldsanering att skuld-
situationen förvärrats ytterligare. Förutom den aktuella skuldsumman 
vid ansökningstillfället har skuldbeloppet ökats med den löpande 
ränta som hade påräknats om inte skuldsaneringen trätt i kraft.  

Den tredje gruppen utgörs av de som inte kan eller vågar söka 
skuldsanering på grund av att borgenslån ingår i den totala skuld-
summan. Den skuldsatte vill eller vågar inte försätta sin borgensman i 
en situation där den blir krävd på betalning på lånet av fordrings-
ägarna i stället för låntagaren. Genom en skuldsanering blir lån-
tagaren befriad från lånet medan däremot borgensmannen får betala 
hela den resterande skulden. Det finns för borgensmannen inte några 
lagliga möjligheter att senare kräva tillbaka lånesumman.  

Till den fjärde gruppen räknas de personer där budgetrådgivare 
eller annan handläggare avråder från att göra en ansöka om 
skuldsanering. Tidpunkten eller situationen bedöms inte tillräckligt 
stabil för att fullfölja en skuldsanering under fem år. Syftet med en 
avrådan är att öka möjligheterna att t.ex. ordna någon form av stöd 
för att genomföra en skuldsanering vid ett senare tillfälle.  

Den femte gruppen utgörs av de personer som planerar att ansöka 
om skuldsanering men där det stannar vid en tanke. Man ansöker inte 
på grund av att man inte orkar ta reda på sina skulder eller ta itu 
situationen. Skuldsanering kräver i de flesta fall ett engagemang och 
tålamod för att fullfölja femårsperioden.  
                                                           
2 Kvalificerad insolvens innebär att vara så skuldsatt att skulderna inte kan betalas 
inom överskådlig tid, dvs. att prognosen ska sträcka sig långt fram i tiden. (Hellners 
& Mellqvist 1995) I praktiken uppgår tiden till minst 12 år. Kriteriet kvalificerad 
insolvens är ett av flera kriterier som ska vara uppfyllda för att få skuldsanering. 
Dessa kriterier kommer att utvecklas i kapitel 3 som rör skuldsaneringslagen. 
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En sjätte grupp är de personer som har en pågående skuldsättning 
med tillkommande skulder och därmed inte uppfyller kravet att 
skulderna ska vara minst tre till fyra år gamla.  

Som ovan beskrivits finns det situationer där personer inte har 
möjlighet, inte kan eller vill söka skuldsanering. Hur hanteras den 
situationen när det inte finns någon lösning eller någon upplevelse av 
ett ljus i tunneln? Den frågan kommer inte att besvaras här men den 
speglar en problematik som kan påverka människors agerande och 
hanterande av situationer som det inte går att ta sig ur. För 
intervjupersonerna i denna studie har det öppnats en möjlighet, det 
finns ett hopp eller ett beslut som gör att skulderna kan försvinna. 
Detta påverkar individens hanterande av sin livssituation och 
resultatet av studien måste också tolkas utifrån dessa omständigheter.  

Övergripande problemområde  

Skuldproblematik kan belysas utifrån olika perspektiv. I detta avsnitt 
kommer några olika områden att lyftas fram som gäller hushållens 
skuldsättning, det konsumentpolitiska området, lagstiftning och 
slutligen forskning kring skuldproblematik och överskuldsättning. 

Hushållens skuldsättning 

Skuldproblem har blivit ett allt växande problem som börjar 
uppmärksammas alltmer. Poppe (2004) pekar på att utvecklingen av 
finans- och bostadsmarknaden gjort hushållen mer beroende och 
sårbara, speciellt i kritiska livssituationer. I kronofogdemyndigheten 
årsrapport (Kronofogdemyndigheten 2008a) relateras till insikten om 
att skuldproblematiken är sammankopplad med dagens konsumtions-
samhälle och problemen bedöms varken kunna försvinna eller enkelt 
lösas.3 Detta gör att det krävs strategier både på individuell och 
strukturell nivå. Dock konstateras det samtidigt i rapporten att det 
finns samhällsekonomiska aspekterna på kreditgivningens plats i 
samhället, eftersom en ökad konsumtion stimulerar 
samhällsekonomin.  

Hur många personer som har en omfattande skuldproblematik är 
svårt att få fram. En anledning är att skuldsättning inte behöver vara 
förknippad med problem. Därför förekommer begreppet överskuld-
satt för att skilja ut när skulderna inte kan hanteras. Det finns dock 

                                                           
3 Kronofogdemyndigheten använder även namnet kronofogden och båda namnen 
används officiellt. I detta material kommer namnet kronofogdemyndigheten att 
användas som enhetligt namn. 



1. Inledning 

19 

svårigheter att definiera begreppet överskuldsatt (Muttilainen 2004).4 
En svårighet att få fram information om överskuldssättning beror på 
att informationen måste sökas hos olika aktörer. I Sverige finns 
informationer om skuldsättning i olika register hos främst 
kronofogdemyndigheten, bankers kundregister samt kreditupp-
lysningsföretag.  

En siffra som kan belysa utlåningens omfattning är att de svenska 
hushållens lån uppgår till 1985 miljarder kronor, varav 135 miljarder 
utgörs av konsumtionslån och 1284 miljarder kronor bostadslån 
(SCB 2008).5 Till dessa siffror kan ställas kronofogdemyndighetens 
årsstatistik för 2007 med 206 099 inkomna gäldenärer och 911 543 
inkomna mål samt att kronofogdemyndigheten under året indrivit 
sammanlagt 8,9 miljarder kronor (Kronofogdemyndigheten 2008b).6 
Överskuldsättningen bedöms kosta samhället cirka 30 – 50 miljarder 
kronor per år och minst 400 000 personer beräknas vara överskuld-
satta (Kronofogdemyndigheten 2008a).  

Under 2007 inkom till kronofogdemyndigheten sammanlagt 6831 
skuldsaneringsärenden varav 2560 beviljas skuldsanering. Siffrorna 
visar en förhållandevis dramatisk ökning jämfört med tidigare år då 
det år 2006 inkom 3830 ärende varav 1238 beviljades, och under år 
2005 inkom 4178 ärenden varav 1327 beviljades skuldsanering 
(Kronofogdemyndigheten 2008b). Ungefär en tredjedel av ansök-
ningarna har beviljats skuldsanering under åren 2005 – 2007, oavsett 
antalet ansökningar. En orsak till den markanta ökningen av skuld-
saneringsansökningar under 2007 kan kopplas till de förändringar i 
skuldsaneringslagen som trädde i kraft 1 januari 2007. En del 
sökande avvaktade med ansökan till den nya lagstiftningen 
(Kronofogdemyndigheten 2008b). Ett av syftena med översynen av 
lagen var att öka antalet skuldsaneringsansökningar och förkorta 

                                                           
4 Begreppet överskuldsatt kan definieras på flera sätt. Betti et al. (2001) skiljer på tre 
olika sätta att beskriva överskuldsättning, dels utifrån en administrativ metod med 
utgångspunkt i officiella register kring t.ex. betalningsanmärkningar, ansökningar 
om skuldsanering och konkurser. Den andra metoden är den objektiva, att jämföra 
hushållens skuldbörda med inkomster och tillgångar. Den tredje metoden är den 
subjektiva som bygger på hushållets uppfattning om skuldsättningen och 
möjligheter att klara av den.  
5 Tillväxttakten för hushållsutlåning februari 2008 uppgick till 11,0 % (SCB 2008).  
I summan för bostadslån kan ingå lån för konsumtion om dessa lån tagits med en 
fastighet som säkerhet.  
6 Under 2007 inkom till kronofogdemyndigheten 666407 allmänna mål som avser 
skulder till staten och 524897 enskilda mål som avser skulder till företag och privat-
personer (Kronofogdemyndigheten 2008b). 
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handläggningstiden7. Ärendeökningen ligger alltså i linje med lagstift-
ningens intentioner.  

En jämförelse kan göras mellan de senaste årens ansökningar och 
de förhållanden som gällde när intervjupersonerna i denna studie 
ansökte om skuldsanering, dvs. åren 1997, 2002 och 2005. Under 
dessa år beviljades för år 1997 sammanlagt 671 skuldsaneringar, år 
2002 beviljades 1289 samt för år 2005 beviljades 1507 skuld-
saneringar.8 Utvecklingen har gått mot att beviljade skuldsaneringar 
har ökat.  

Det finns både individuella och strukturella aspekter på skuld-
sättning. Att ta lån i dag är för många nödvändigt för att ta del av ett 
normalt liv i dagens samhälle. Tufte (2004) pekar på att det som 
påverkar den enskilde individen att ta lån är förutom de egna 
ställningstagandena även stabilitet på lånemarknaden beträffande 
villkor och stabila räntor, politiska beslut och lagstiftning men också 
kreditgivares policy för utlåning. Rokhaug (2004) menar att utifrån ett 
strukturellt perspektiv är det viktigt att samhället bidrar till en stabil 
ränte- och bostadsmarknad, en stimulerad arbetsmarknad med god 
sysselsättning samt stabila och förutsägbara skatteregler. För att före-
bygga att människor hamnar i omfattande skuldsättningar är även en 
utbyggd rådgivningsverksamhet betydelsefull.  

Vissa förändringar i människors livssituationer kan vara samman-
kopplade t.ex. att få barn, skaffa större bostad och ta lån. Men det 
finns även andra livsförändringar som kan påverka; t.ex. sjukdom, 
skilsmässa, dödsfall och arbetslöshet. Både såväl planerade som 
oplanerade och plötsliga förändringar kan innebära risker för ett 
hushåll. Det finns även en riskdimension som kan sammankopplas 
med händelser och agerande på den internationella marknaden och 
av dess aktörer, faktorer som kan påverka hushållens sårbarhet i ökad 
utsträckning (Tufte 2004). 

Ytterligare en aspekt på skuldsättning är avtalsvillkorens 
utformning som kan påverka och drabba gäldenärens position när 
förhållanden ändras på finansmarknaden. Gäldenären kan bli den 
svagaste parten eftersom avtalsvillkorens utformning i sig kan utgöra 
en skuldfälla när människor inte förstår konsekvenserna av de 

                                                           
7 Kronofogdemyndighetens målsättning är att beslut ska fattas så fort som möjligt 
utifrån ärendets beskaffenhet, dock senast inom sju månader från 
ansökningsdagen. Detta ska gälla i 90 procent av inkomna ärenden. Inga ärenden 
ska vara äldre än nio månader (Kronofogdemyndigheten 2008b).  
8 Uppgifterna från år 2002 och 2005 kommer från Skusan riksstatistik, (skuld-
saneringsenheten inom kronofogdemyndigheten). Uppgifterna för 1997 har 
lämnats av handläggare på kronofogdemyndigheten. 
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juridiska termerna (Sundin 2004). Leskinen (1990) menar att det är 
nödvändigt att lägga en del av ansvaret för de ökade skuldproblemen 
också på kreditföretagen.   

Det som kan ha avgörande betydelse är hur människor hanterar 
konsumtionssamhällets möjligheter och krav samt hur stora risker 
man är beredd att ta. Några faktorer som har betydelse är dels 
attityden till belåning och dels vilka bedömningar som görs av den 
ekonomiska situationen. Vidare vilken kontroll som finns över hus-
hållets pengar, t.ex. hur räkningar och betalning prioriteras innan de 
förfaller samt användande av avbetalningsköp som enda möjligheten 
att införskaffa det som önskas. Köp på avbetalning utgör en 
riskfaktor eftersom konsumtionen sker innan finansieringen är löst 
(Tufte 2004, se t.ex. Newman 1999, Mythen & Walklate 2006).  

Konsumentpolitiskt perspektiv 

Över tid har de ekonomiska problemens orsaker och uttryckssätt 
förändrats och inom samhällets ram finns en konsumenträttslig 
lagstiftning som syftar till att skydda individen i vissa ekonomiska och 
konsumenträttsliga frågor. En svårighet uppstår när t.ex. teknik och 
produkter snabbt utvecklas inom nya områden och lagstiftningen inte 
korresponderar med utvecklingen. En relativt ny företeelse är sms-
lånen9 som gör att många unga människor skuldsätter sig utan att 
kunna betala tillbaka och därför tidigt hamnar i kronofogdemyndig-
hetens register och därigenom får betalningsanmärkning.10 
Tendensen är att betalningsanmärkningar har fått ett mer utvidgat 
användningsområde även utanför den traditionella konsumtions-
marknaden, t.ex. i samband med lägenhetsuthyrning och anställning. 
Konsumentverket pekar utifrån sitt ansvarsområde på behov av 
lagstiftning som tillsammans med ökad kunskap behövs för att stärka 
konsumenternas möjligheter att göra aktiva och medvetna val 
(Konsumentverket 2008).  

                                                           
9 S.k. sms-lån är en form av lån som ansöks och beviljas direkt via mobiltelefon. 
Lånen har kritiserats då inte någon kreditprövning görs då lånen beviljas på mycket 
kort tid. Det finns inte heller någon lagreglerad skyldighet att göra kreditprövning 
för denna typ av mindre krediter. Ett tecken på att utvecklingen oroar är när s.k. 
sms-lån och överskuldsättning behandlades i civilutskottets utfrågning 31 januari 
2008 och redovisas i betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. sms-lån och överskuld-
sättning.  
10 Betalningsanmärkning uppkommer när en fordran inlämnas till kronofogde-
myndigheten och uppgifter går vidare till kreditupplysningsföretag. Noteringen om 
betalningsförseelsen blir en kreditvärdighetsmarkör. Den gäller under tre år och blir 
ett hinder vid avbetalningsköp, beviljande av lån osv. 
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Det privatekonomiska området påverkas och förändras ständigt 
samtidigt som individer har att förhålla sig till nya företeelser och 
trender. Detta understyrker betydelsen av att lyfta fram och öka 
kunskapen om privatekonomiska frågor som gäller såväl löpande 
vardagsekonomi som skuldsättning och dess konsekvenser. Detta har 
varit en uppgift för landets konsument- och budgetrådgivningar. 
Dock har den uppgiften inte varit självklar. Av tradition har fokus 
inom det svenska välfärdssystemet mer varit inriktad mot människors 
inkomstproblem, till exempel socialbidrag, när inte arbetsinkomst 
eller olika transfereringssystem täckt existensminimum. Utgifts-
problemen har däremot inte haft samma fokus.  

Under 1990-talet fördes en diskussion kring behovet av 
kommunala konsumentrådgivningar och flera kommuner lade ner 
verksamheten av besparingsskäl eller på grund av att verksamheten 
inte ansågs ligga inom kommunens ansvarsområde.11 Från statligt håll 
diskuterades en tvingande lagstiftning av verksamheten ifall inte 
trenden av nedläggningar stoppades, men detta verkställdes inte. 
Konsumentrådgivningar har ofta rent organisatoriskt tillhört en 
annan politisk nämnd än socialnämnden, vilket påverkat separeringen 
mellan inkomst- och utgiftsproblem. Det praktiska arbetet inom de 
olika verksamheterna har även haft olika lagstiftning och regelverk att 
arbeta efter, till exempel vad gäller sekretessfrågor.  

I en tidigare studie jag utfört (Sandvall 1997) framkommer tydliga 
skillnader i synsätt på privatekonomiska problem där socialtjänsten, 
främst inom socialbidrag/ekonomiskt bistånd, var mer inriktad på ett 
inkomstperspektiv medan konsument- och budgetrådgivningar i 
högre utsträckning arbetade utifrån ett utgiftsperspektiv. En skillnad 
var att inkomstperspektivet upplevdes mer kortsiktigt och akutin-
riktat, utgiftsperspektivet var inriktad på mer långsiktiga lösningar. 

Lagstiftning som rör skuldavskrivning 

Företagande kan i sig leda till ekonomiskt risktagande och 
privatekonomiska konsekvenser för enskilda individer. För företagare 
med aktiebolag som går i konkurs har lagstiftningen sedan 1975 
reglerats så att företagaren inte drabbas personligen av företagets 
skulder.12 Detta under förutsättning att företagaren inte själv gått i 
                                                           
11 Hushållsekonomisk rådgivning är en del av verksamheten tillsammans med 
reklamationer och i vissa kommuner även förköpsinformation. När det gäller 
förköpsinformationen ifrågasattes den om det var en kommunal angelägenhet att 
ge råd t.ex. inför tvättmaskinköp. I den debatten kom rådgivningen som gällde den 
privata ekonomin i bakgrunden. 
12 Aktiebolagens verksamhet regleras i aktiebolagslagen (SFS 1975:1385). 
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personlig borgen eller tagit personliga lån för sitt företag. För 
företagare med handelsbolag eller enskild firma gäller inte samma 
regler utan företagaren drabbas personligen av företagets skulder vid 
en konkurs. Konsekvenserna av de olika bolagsformerna vid 
företagande och företagares skuldsättning har varit under utredning 
vid flera tillfällen.13 

 Ett av syftena med skuldsaneringslagen var att skapa något mer 
rättvisare förutsättningar för företagare som drabbats av skulder 
oavsett företagsform. Huvudsyftet med lagen är att den skulle vara 
rehabiliterande för den enskilde, vara preventiv, borgenärsgynnande 
och förhoppningsvis också minska samhällets kostnader för 
ekonomiska problem (Hellners & Mellqvist 1995).  

Sedan skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 har den varit 
föremål för diskussion och utvärdering vid flera tillfällen, speciellt 
kring själva ansökningsförfarandet. Redan våren 1995, när lagen bara 
varit i kraft knappt ett år, var skuldsaneringslagens tillämpning 
föremål för Riksdagens revisorers granskning.14 Konsumentverket 
(1996a, 1996b) fick ett regeringsuppdrag att utvärdera skuld-
saneringslagen och den rapporten lades fram 1996. Riksdagen 
revisorer inledde i december 1999 en ny granskning av lagens 
tillämpning på grund av att ansökningar bedömdes för få. Ett resultat 
var att handläggningstiderna ansågs för långa.15 Utifrån ett 
betänkande SOU 2004:81 ändrades ansökningsförfarandet i lagen, 
som trädde i kraft den 1 januari 2007 (SFS 2006:548). Den nya lagen 
kan ses som resultatet av ett mångårigt arbete med att främst 
förändra och förkorta ansökningsförfarandet vilket resulterade i att 
det frivilliga försöket, steg 1, togs bort.  

Skuldsaneringslagens utformningen kan väcka frågor ifall denna 
form av social intervention, som skuldsaneringslagen utgör, kan lösa 
omfattande ekonomiska problem och på lite längre sikt leda till 
skuldfrihet. Mellqvist (2007), som arbetat med utformningen av lagen 
och följt lagens framväxt, pekar på att skuldsanering inte alltid är 
tillräcklig för att lösa en komplex problemsituation. Han menar att 

                                                           
13 Frågan om skuldhantering för företagare oavsett företagsform blev föremål för 
utredning i Insolvensutredningen SOU 1990:74. I en pågående utredning Utredning om 
ett samordnat insolvensförfarandet JU 2007:07, Dir. 2007:29 är uppdraget att undersöka 
företagares personliga ansvar för företagets skulder samt även att undersöka varför 
privatpersoner inte söker skuldsanering eller inte beviljas skuldsanering. 
Utredningen beräknas vara klar 15 september 2008. 
14 Betänkande 1996/97:LU6 Tillämpningen av skuldsaneringslagen. 
15 Riksdagens revisorer Rapport 1999/2000:11 Tillämpningen av skuldsaneringslagen. 
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för att en person ska kunna rehabiliteras ekonomiskt kan det behövas 
även andra insatser utöver att få skuldsanering. 

Forskningsområdet 

De områden som behandlas i detta avsnitt speglar olika aspekter på 
skuldproblem och de kan också studeras som en del av hushållens 
privatekonomiska situation men kan även analyseras utifrån olika 
nivåer som mikro- meso- eller makronivån. Dock tar den 
samhällsvetenskapliga forskningen ofta utgångspunkt i frågor som 
rör försörjningsvillkor, levnadsstandard och välfärd och mycket av 
forskningsinsatserna har ägnats åt mer övergripande frågor på 
makronivå som fördelningspolitik, socialpolitiska åtgärder och arbets- 
marknadsfrågor (Dellgran & Karlsson 2001). Hushållens ökade 
skuldsättning skulle kunna ses som ett område inom välfärds-
forskningen, men fokus ligger ofta på inkomstsidan.  

 En person kan i ett avseende vara fattig då inkomsten är 
intecknad av utgifter bl.a. höga boendekostnader. Det är en 
fattigdom som dock inte syns lika tydligt i siffror. Erikson (2003) 
menar att den svenska välfärdsforskningen tenderar att fokusera på 
eländesbeskrivningar och efterlyser ett bredare synsätt på avgörande 
variabler för människors livssituation och välfärd (se även Halleröd & 
Larsson 2008). Utvecklingen går mot en ökad sårbarhet för hushållen 
både på försörjningssidan där det samhälleliga skyddsnät för 
försörjning blir tunnare (Bergmark & Fritzell 2007) och hushållens 
ökade sårbarhet genom en ökad skuldsättning. Finansinspektionen 
(2007) pekar på att det skett en förskjutning från stat till individ när 
det gäller finansiella beslut och finansiellt risktagande t.ex. pensions-
sparande. Detta ställer större krav på individen och skapar större 
risker. Hjort (2004) pekar på att dagens konsumtion har genomgått 
stora förändringar och utvecklats till att också ses som en 
identitetsmarkör.  

En aspekt på stora skuldproblem är att de kan förknippas med 
fattigdom. Men den typ av fattigdom som kan förknippas med 
skuldsättning skiljer sig från traditionellt sätt att se på fattigdom i 
form av tydliga kriterier t.ex. lägre inkomstförhållanden, utbildnings-
bakgrund och social status. Att karaktärisera den nya typen av 
fattigdom utifrån socioekonomiska kriterier är betydligt svårare då 
gruppen har en bredare spännvidd när det gäller inkomst- och 
utbildningsnivåer. Låg inkomst och skuldproblem kan vara två helt 
skilda privatekonomiska problem. Hushåll med skuldproblem kan 
inte placeras i en viss socioekonomisk grupp eftersom kännetecknen 
är betydligt vagare (Tufte 2004). Dellgran (2000) pekar på en risk 
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med att öka fokusering på skulder och skuldsanering är att det kan 
leda till att mer strukturella problem, t.ex. arbetslöshet och låg 
inkomst, kommer i bakgrunden då dessa kan påverka den hushålls-
ekonomiska situationen. 

Det finns idag viss kunskap om orsakerna till ekonomiska 
problem. Dellgran (2000) pekar på fyra grundtyper av problem dels 
obetalda hushållsräkningar, bostadsskulder, konsumtionskrediter och 
företagsrelaterade skulder. Hushållen har i högre utsträckning 
erfarenheter av dramatiska livsförändringar t.ex. sjukdom, skilsmässa, 
dödsfall och arbetslöshet (Tufte 2004, se även Dellgran 1996). 
Studier finns också kring sambandet mellan ekonomiska problems 
påverkan på utvecklandet av hälsorelaterade problem (Starrin et al 
1995, 1999, Ahlström 1998, 2003). Överskuldsättningsproblem kan 
orsaka svårigheter inte bara för individen utan samhällets kostnader 
ökar i form av t.ex. sjukskrivningar, sjukvård, inkomstbortfall 
(Ahlström 1998). 

Dellgran (2000) tar upp olika synsätt på skuldorsaker som 
figurerar i debatt och forskning som gäller olika orsaker och 
perspektiv till varför människor hamnar i skuldproblematik. Han 
pekar på olika nivåer och när det gäller mer individrelaterade faktorer 
handlar det för det första om att vem som helst kan hamna i 
ekonomiska svårigheter pga. otur i kombination med förändrade 
inkomster. För det andra kan ekonomiska problem ha sin grund i 
konsumtionsmönster och skuldsättning som i vissa fall kan utvecklas 
till konsumtionsmissbruk. En tredje individorsak är brister i 
självdisciplin eller oförmåga att planera sin ekonomi. På en mer 
strukturell nivå utpekas andra faktorer som orsaker till skuld-
problematiken. Bland annat aktörerna inom kreditmarknad och 
handel som ökat utlåningen och som utarbetad en mer manipulativ 
och genomarbetad marknadsföring med syfte att öka konsumtionen.  

När det gäller forskning kring skuldproblematik kopplat till skuld-
saneringslagen finns mest utvärderingar. Fokus har varit inriktat på 
den lagtekniska processen. En orsak kan vara att lagen kritiserades 
kort tid efter att den trätt i kraft. Den största kritiken riktades mot att 
utformningen genererade merarbete med de tre handläggningsstegen 
- dvs. det egna försöket med eventuell hjälp av kommunen, det 
frivilliga försöket av kronofogdemyndigheten och det tvingande 
beslutet av tingsrätten.16 De som utfört utvärderingarna har dels varit 
konsulter inom privata företag och dels tjänstemän inom någon 
berörd myndighet som gjort mer interna utvärderingar. De instanser 

                                                           
16 De tre stegen beskrivs utförligt i kapitel 3. 
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som genom åren har utvärderat skuldsaneringslagen är 
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Riksskatteverket och 
Riksdagens revisorer.17 De områden som undersökts har varit mer 
lagtekniskt och organisatoriskt inriktade, t.ex. väntetider för beslut 
eller hur de tre stegen fungerat (Sandvall & Graffman 2004).  

Utvärderingarna är i huvudsak fokuserade på den formella 
processen. Det finns mycket lite material som gäller gäldenärernas, de 
skuldsattas upplevelser av skuldsituation. Fokus är där riktat mot hur 
de upplever ansökningsförfarandet och noteras kan att fokus inte 
enbart är riktat mot gäldenärer i dessa rapporter utan i samma 
rapporter finns också utvärdering av borgenärerna.18 Englund (2000) 
redovisar en kvantitativ studie där gäldenärsperspektivet är inriktat på 
hur gäldenärerna upplever själva handläggningen och den 
administrativa processen.19 I Skatteverkets (2004) utvärdering 
beskrivs mycket kortfattat de vanligaste skuldorsakerna som företags-
konkurs, fastighetsskulder, borgensåtaganden och att ha blivit lurad 
och ofta i kombination med sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. 
Slarv och okunskap uppges av några som skuldorsak. I Konsument-
verkets (1996a) utvärdering framkommer att skuldproblemen har 
olika orsaker, men att det är mycket pressande och påverkar livs-
villkoren på avgörande sätt. Kontakten med fordringsägarna upplevs 
svår. I Kronofogdemyndighetens (2008a) rapport redovisas en 
undersökning där överskuldsättningsproblematiken beskrivs som 
komplex och där vem som helst kan drabbas eller hamna i en skuld-
situation. Intervjupersonerna i den studien beskriver orsakerna som 
en process av ett flertal händelser och beteenden och som påverkar 
både individens ekonomi och livet i övrigt. 

Utveckling inom området går mot ett ökat intresse för överskuld-
sättningsproblematik. Att en mer fördjupad kunskap behövs inom 
skuldområdet visar bland annat rapporten Överskuldsättning – 
omfattning, orsaker och förslag till åtgärder (Konsumentverket 2003).20 Där 

                                                           
17 Riksskatteverket heter numera Skatteverket. 
18 Utvärdering av skuldsaneringslagen. Gäldenärernas och borgenärernas erfarenheter-delrapport. 
Rapport 1995/96:30 Konsumentverket. Så uppfattar gäldenärer och borgenärer skuld-
saneringsprocessen – en utvärdering. SKV Rapport 2004:14 Skatteverket. Alla vill göra rätt 
för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser KFM Rapport 2008:1. Krono-
fogdemyndigheten. 
19 Studien gjordes på uppdrag av Riksdagens revisorer. 
20 Konsumentverket har i praktiken sedan skuldsaneringslagen infördes 1994 haft 
ett praktiskt övergripande ansvar och t.ex. gett stöd åt landets kommuner i form av 
datastöd och utbildning. Från den 1 januari 2007 fick Konsumentverket det 
formella ansvaret för skuldsaneringsfrågor då det reglerades i den ändrade 
skuldsaneringslagen (SFS 2006:548).  
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påpekas behovet av mer forskning om orsaker till och konsekvenser 
av överskuldsättning. Trots att skuldsaneringslagen varit gällande i 
snart femton år saknas det forskning kring de skuldsattas egna 
upplevelser av skuldproblematik och hur det är att leva under en 
skuldsaneringsprocess och under svenska förhållanden. Det är i dessa 
berättelser och erfarenheter som denna forskning tar sin utgångs-
punkt. 

Skulder och ekonomiska problem – om begreppsanvändning 

I detta arbete är utgångspunkten att vara så skuldsatt att kriteriet för 
kvalificerad insolvens uppfylls, dvs. att vara så skuldsatt att man inte 
bedöms kunna betala av skulderna inom överskådlig tid eller minst 
10 år.21 Det är ett av kriterierna för att beviljas skuldsanering. Denna 
studie tar sin utgångspunkt i skuldproblem utifrån människor som 
sökt, beviljats eller som fullföljt skuldsanering och nu är skuldfria. I 
gruppen sökande har de flesta av intervjupersonerna inte fått ett slut-
giltigt beslut om de beviljats skuldsanering eller inte. Bedömningen är 
att alla intervjupersonerna uppfyller kriteriet kvalificerad insolvens.22  

För denna grupp kan också begreppet överskuldsatt vara 
tillämpligt eftersom det är ett begrepp som används för en skuld-
sättning som inte kan hanteras och där hushållets inkomster är 
otillräckliga. Det är viktigt att göra en distinktion för att skilja en 
överskuldsättning från en planerad skuldsättning som är vanligt före-
kommande i dagens samhälle i form av avbetalningar på t.ex. bostad 
och bil, en skuldsättning som kan klaras med hushållets inkomster.  

Denna studie syftar till att belysa skuldproblematik. Tillsammans 
med skuldproblem används också begreppet ekonomiska problem. 
Men vad innebär ekonomiska problem? Flera begrepp används, till 
exempel privatekonomiska problem, ekonomisk utsatthet, ekono-
miska problem och överskuldsättning. Begreppen kan betyda olika 
för olika personer och upplevelserna av ekonomiska problem kan 
variera som gäller denna studie, eftersom skuldsaneringslagen utgår 
från betalningsförmåga efter inkomst och normer för utgifts-
beräkning. I detta arbete kommer också begreppen ekonomiska 
problem, privatekonomiska problem och skuldproblem att användas 
som begrepp för obalans mellan inkomster och utgifter och 
processen in i skuldproblematiken. 
                                                           
21 När intervjupersonerna ansökte om skuldsanering var rättpraxis 10 år men den 
ändrades till 12 år under 2005. 
22 Kvalificerat insolventkriteriet brukar oftast vara uppfyllt vid ansökan och ett 
avslag grundas i det flesta fall på att andra kriterier inte uppfylls. Kriterier där det 
handlar om en bedömning av individuella faktorer utifrån lagens krav. 
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Personliga utgångspunkter 

Min utgångspunkt för att studera detta område är behovet av en 
fördjupad kunskap kring privatekonomiska problem och 
skuldsättning. Ett behov som jag har upplevt framförallt i mitt arbete 
som budgetrådgivare under elva år, men också från de tolv åren som 
socialsekreterare. En fråga som också följt mig är varför inte pengar, 
privatekonomiska problem och dess konsekvenser väcker större 
intresse inom socialt arbete.23 Min upplevelse är att kopplingar mellan 
privatekonomiska problem och andra problem undervärderas inom 
socialt arbete.  

Jag har som budgetrådgivare under fem år suttit med i styrelsen 
för Yrkesföreningens för budget- och skuldrådgivare i kommunal 
tjänst (BuS) och fått möjligheten att följa frågor som rör privat-
ekonomi, skuldsanering och konsumentpolitik på nationell nivå.  

Drivkraften i detta arbete är att få en bredare bild av 
bakomliggande orsaker, både individuella och strukturella, till varför 
människor kan hamna i svåra ekonomiska situationer samt att öka 
kunskapen om processer kring skuldproblem på ett mer över-
gripande sätt.  Som budgetrådgivare har jag följt utvecklingen av 
skuldsaneringslagen från förarbeten och remissförfarande, via lagens 
ikraftträdande och till framväxten av praxis. Jag har också följt det 
utvärderingsarbete som skett under de år som lagen varit gällande 
och noterat att det mer handlat om kvantitativa metoder och lagens 
mer tekniska aspekter där de berörda människornas erfarenheter och 
upplevelser inte i så stor utsträckning tagits tillvara. 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer kapitel två, ett metodkapitel, 
med överväganden kring tillvägagångssätt och uppläggning med syfte 
att kunna bedöma resultat och analys. Kapitel tre består av en 
presentation av skuldsaneringslagen. Syftet är att ge en bakgrund 
samt att få en förståelse för hur intervjupersonerna kan ha påverkats 
av lagens utformning och regelverk. Kapitel fyra utgår från ett 
teoretiskt material som är hämtat utifrån tre olika processinriktade 
teorier som rör förloppsprocesser, situationsvärderingar och roll-

                                                           
23 Aspekter av området har berörts i tidigare arbeten, i magisteruppsatsen 
Behandlingperspektiv på pengar? (Sandvall 1997) och i Bilmodellen - en kvalitetssäkrings-
modell (Sandvall 1999), en modell för att studera processer i budgetrådgivnings-
arbete. 
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förändringar. Den teoretiska analysramen har vuxit fram tillsammans 
med bearbetning och analys av intervjumaterialet.  

Kapitel fem, det första resultatkapitlet, inleds med en presentation 
av orsakerna till skuldproblemen, både de huvudsakliga orsakerna 
och de orsaker som uppgivits ha bidragit till eller påverkat skuld-
utvecklingen. Detta följs sedan av tre mer deskriptiva kapitel, kapitel 
sex, sju och åtta, med syfte att ge en bild av livsvillkoren och 
processerna under de tre faserna; som skuldsatt, under skuldsanering 
och som skuldfri. Resultaten i kapitel fem till åtta fokuseras kring 
aspekter som rör formella och informella relationer och faktorer samt 
intrapersonella faktorer. För att tydliggöra detta samspel innehåller 
kapitlen många och långa citat. Syftet med detta är att låta intervju-
personernas röster höras då utgångspunkten för detta forsknings-
arbete är intervjupersonernas berättelser. Det första av dessa kapitel, 
kapitel sex, är en beskrivning av vägen in i skuldproblem och hur det 
är att leva som skuldsatt. Detta kapitel är klart längre än kapitel sju 
och åtta. En orsak till detta är att vissa beskrivningar och upplevelser 
kan gälla i alla faserna men presenteras i den första fasen dvs. i kapitel 
sex. Kapitlen speglar också olika långa perioder. Kapitel sex 
behandlar processer som sträcker sig i de flesta fall över minst tio år, 
kapitel sju under fem år och kapitel åtta under två till tre år. I kapitel 
sju beskrivs den tidsperiod, de fem år, som skuldsaneringen varar och 
hur intervjupersonerna påverkas praktiskt och känslomässigt. I 
kapitel åtta beskrivs livet utan skulder och vilka konsekvenser en 
skuldfrihet kan få.  

I kapitel nio sker en övergång från en redovisning av de olika 
tidsperioderna till att analysera materialet utifrån ett mer samman-
hållet processperspektiv; hur strategier och förhållningssätt ser ut och 
vilka faktorer som kan påverka processen. Under analysarbetet har 
skuldsaneringslagens påverkan på individen och på vägen ut ur skuld-
problemen blivit allt tydligare, vilket avslutningsvis diskuteras i kapitel 
tio.  
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2. Metodologiska utgångspunkter 

Metodval 

Innan en studie påbörjas är det viktigt att reflektera över vad som ska 
undersökas och val av vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta 
studieobjekt handlar om att öka förståelsen för hur människor kan 
hamna i privatekonomiska svårigheter vilket gör att ett hermeneutiskt 
förhållningssätt och en kvalitativ metod framstår som lämplig, då 
kvalitativa undersökningar intresserar sig för att försöka förstå en 
människa eller en grupps livsvärld (Hartman 2004). För att få fram 
denna förståelse är intervjuer en lämplig metod för att ta del av 
människors erfarenheter och synsätt, hur personen ser på sig själv 
och sin egen situation (Kvale 1997). Intervjun är också en form som 
lämpar sig för att få fram information som kan vara svår att få fram 
på annat sätt och som kan handla om känslor eller känsliga ämnen 
(Descombe 2000).  

I vetenskapliga arbeten finns vanligen två aspekter på ett område 
eller ett problem, dels kunskap utifrån empiri och dels kunskap 
utifrån teori. Ett metodologiskt förhållningssätt att öka kunskapen 
inom ett fält är att ha en induktiv ansats. Med detta menas att 
forskningen inte är ute efter att pröva någon hypotes eller teori utan 
strävar efter att genom empiriskt material generera ny kunskap och 
sedan med empirin som utgångspunkt analysera och koppla till 
teoretiska perspektiv, dvs. att empirin ska vara teorigenererande. Jag 
har i denna studie utgått från analytisk induktion, dvs. att jag först 
samlat in materialet och sedan analyserat det för att få fram teorier 
(Hartman 2004), men arbetssättet har efterhand övergått att bli mer 
abduktivt, dvs. ett växelspel mellan empiri och teori (se Alvesson & 
Sköldberg 1994). 

Inget arbete är helt teorineutralt och som forskare bär man med 
sig olika erfarenheter. Initialt reflekterade jag över en copingteoretisk 
ingång då agerande och hanterande har beröringspunkter med studier 
av vägar in i och ut ur skuldproblem. Jag valde dock att lämna dessa 
teoretiska överväganden och istället fokusera på empirin då jag 
upplevt det viktigt att utifrån min förförståelse arbeta öppet utan att 
fastna för tidigt i en analys.  

 Intervjuer kan genomföras på olika sätt, antingen genom en 
omfattande intervjuguide eller genom att använda ett fåtal teman och 
mer öppna frågor. Det kan vara svårt att utforma ett frågeformulär 
som passar de enskilda situationerna tillräckligt bra utan att hindra 
intervjupersonen att utveckla sin berättelse och sina personliga 
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erfarenheter. Jag har här valt att arbeta med ett fåtal teman för att få 
fram människors berättelser och undvika att ge intervjupersonerna 
för många styrande frågor. Descombe (2000) pekar på att den öppna 
intervjun bygger mer på upptäckt än kontroll. Upptäckter har varit 
drivkraften i detta intervjuarbete. 

Att använda narrativa, berättande intervjuer är en metod att få 
fram information. Det finns både för- och nackdelar med detta. En 
fördel är att intervjupersonen inte blir så uppstyrd av att svara på 
frågor och att intervjuaren kan rikta mer fokus mot intervjupersonen 
än mot frågeformuläret. En nackdel kan vara att intervjupersonen 
kan fokusera på vad den själv vill och behöver inte svara på kanske 
svåra och känsliga frågor. Någon form av dokumentstudie t.ex. 
skuldsaneringsbesluten skulle kunna studeras som komplement. Men 
metodfrågan har styrts av mitt intresse av att se det personliga och 
subjektivt upplevda då detta sedan får konsekvenser i interaktionen 
med både omgivning och samhälle. För detta ändamål har jag 
bedömt narrativa intervjuer som den mest fördelaktiga metoden.  

Med utgångspunkt i berättandet  

Att som forskare ta utgångspunkt i människors berättelser innebär att 
man måste visa respekt för den som berättar men också att inta ett 
kritiskt förhållningssätt till användningen av det berättade. Vad är det 
som berättas, hur konstrueras historien och hur påverkas berättandet 
när personen i efterhand kan se förloppet och facit finns? Hydén 
(1997) redogör för två olika uppfattningar kring vilken betydelse det 
berättade har i forskningssammanhang. Dels att se det berättade ur 
ett metodologiskt perspektiv, dvs. att det ger kunskap om den sociala 
verkligheten, och dels att den sociala verkligheten har berättelsens 
form, det vill säga är narrativ till sin karaktär. 

Det är inte oproblematiskt att använda berättandet som kunskaps-
källa då berättandet både kan vara faktiska händelser och en tolkande, 
subjektiv konstruktion där individen konstruerar sin specifika 
historia. För många av de intervjuade ligger perioden med stora 
ekonomiska svårigheter och händelser som kan förknippas med 
skulderna mycket lång tid tillbaka. Det sker en kognitiv process i 
berättandet över tid. En del personer kanske inte kommer ihåg vad 
som verkligen hände eller så kan starka känslor förknippas med 
tidigare erfarenheter så att detta påtagligt förändrar minnesbilderna 
av vad som hänt. Vilken bild ger informanten och hur har 
hanterandet av skuldsituationen påverkat senare upplevelser?  

Vad händer i berättandet? Hur minns personen och vilken bild ger 
personen och vems perspektiv? Vad är känsla kontra faktiska 
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händelser och orsaker? Krag Jacobsen (1993) pekar på olika aspekter 
i intervjusituationen. Det som berättas påverkas av faktorer som tid, 
minne och hur detta kopplas till orsak och verkan. Han menar att det 
verkliga händelseförloppet kan beskrivas som a-b-c-d-e men att 
informanten kan växla om ordningen på det som inträffat. Han 
menar att som intervjuare är det viktigt att göra egna kopplingar till 
kronologin. Under berättandet har jag lyssnat både utifrån vad som 
berättats men också försökt koppla berättandet till en logisk tidslinje 
och få en logisk överensstämmelse i berättelsen. Frågor har ställts 
som t.ex. gällt vilket år eller vilket tidsperiod det handlat om, då 
tidsperspektivet varit viktig för att kunna följa vägen in i och ut ur 
ekonomiska svårigheter. Jag har under vissa intervjuer, när det varit 
lämpligt, bett personen rita sin situation som en tidslinje. Ritandet har 
kompletterat det som tidigare berättats under intervjun och klargjort 
processen ytterligare.  

Som intervjuare blir sökandet efter den underliggande logiken 
viktig när det gäller både vad som berättas men också fråga sig vad 
som inte berättas (Descombe 2000). Vissa händelser eller orsaker kan 
bli mer tydliga över tid, medan andra kan sjunka undan och kanske 
glömmas bort. Vissa avslöjanden, t.ex. olagligheter, kan vara 
olämpliga att berätta. Insikter och omprövningar kan ha tillkommit 
över tid vilket gör att berättelsen kan omformas. Många av intervju-
personerna har under utvecklingen av skuldproblemen, men också i 
samband med andra problem, träffat olika myndighetspersoner. 
Beroende på situation kan de ha fått hjälp att reda ut sina historier 
där fokus, förlopp och orsaker kan ha varierat. Intervjupersonerna 
har kunnat påverkas av det bemötande som de fått samt den rådande 
tidsandan och trender, något som förändras över tid. 

En viktig fråga är också hur jag som intervjuare tolkar det 
berättade? Frågan är också vad en person vill berätta om sig själv i 
samtalet med andra. Är den bilden som ges till en forskare annor-
lunda mot den som ges i ett samtal med en vän eller ytlig bekant? 
Min utgångspunkt är att varje människa berättar utifrån sitt 
personliga och subjektiva upplevelseperspektiv och att berättelsen 
kan bli annorlunda om jag till exempel skulle ha intervjuat någon 
närstående som varit med i förloppet eller följt vad som hänt på nära 
håll. Jag är således intresserad av berättelsen och de erfarenheter och 
upplevelser som varje person har, alltså det personliga och subjektiva 
(Kvale 1997). Personens egna subjektiva upplevelse, den egna 
konstruerade livshistorien som även är systempräglad är en viktig 
kunskap för att öka förståelsen bakom en skuldproblematik. Att 
verkligen lyssna till dessa berättelser är ett sätt att få kunskap om 
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problematiken kring skulder, eftersom den påverkar individen i sitt 
handlande, tänkande och agerande. Detta kan i sin tur få 
konsekvenser i interaktionen med övriga samhället, i samspelet 
mellan det individuella och det strukturella perspektivet. 

Under det pågående intervjuarbetet har jag upplevt det värdefullt 
att både ha erfarenheter av att samtala med människor kring 
ekonomiska problem och att ha kännedom om skuldsanering och 
regelverk samt hur myndigheter och fordringsägare kan agera. 
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om risken för hemma-
blindhet med att vara insatt i ett område. Men en kännedom inom 
området har varit en hjälp att förstå förlopp och situationer, men 
också en hjälp att följa logiken i berättelsen och det har underlättat 
att skilja på mer faktiska förlopp och upplevda förlopp.24 Det är dock 
inte självklart att alltid få fram en logik, vilket visade sig under en 
intervju där jag som intervjuare inte riktigt kunde förstå händelse-
förloppet. Det fanns luckor i berättelsen som jag bedömde berodde 
på något som inte kunde berättas. Men denna intervju tillförde 
samtidigt aspekter och problem som ingen annan av intervju-
personerna beskrivit.  

I en diskussion kring berättandet och metodfrågor är det viktigt 
att inte glömma bort intervjupersonens rättighet att inte behöva 
berätta det som den inte vill berätta. En rättighet som hör samman 
med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002). En av 
principerna innebär att varje intervjuperson får information om 
möjligheten och rättigheten att inte berätta eller svara på det som den 
inte vill berätta något om. Det sammantagna intrycket av intervjuerna 
är dock att intervjupersonerna har velat berätta sin historia. Det är 
överlag sammanhållna, logiska och öppenhjärtiga berättelser utifrån 
det egna perspektivet och de egna upplevelserna.  

Urval 

I denna studie ingår personer som någon gång har sökt 
skuldsanering. Urvalet har kopplats till de tre faserna som rör 
skuldsaneringsförfarandet – före/skuldsatt, under/skuldsanering 5 år 
och efter/skuldfri. Att urvalet skett utifrån de tre grupperna har styrts 
av syftet att studera själva processen kring vägar in i och vägar ut ur 
en skuldsituation. Detta är en process över tid och den skulle lättare 
kunna följas genom intervjuer med personer i de tre faserna. Tio 

                                                           
24 Ett exempel på detta är kvinnan som utsatte sig för kontakten med 
delgivningsmannen trots att hon inte behövde det, se kapitel 6. 
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personer i varje grupp bedömdes som ett rimligt antal, vilket skulle 
innebära sammanlagt 30 intervjuer.25  

Valet av tidpunkt i de olika stegen gjordes utifrån det år som 
intervjuerna genomfördes eftersom syftet var att nå personer som 
precis ansökt om skuldsanering. I gruppen som beviljats skuld-
sanering bedömdes att intervjupersonerna skulle var halvvägs i skuld-
saneringsprocessen. För gruppen skuldfri bedömdes att intervjuerna 
skulle genomföras ungefär två år efter att skuldsaneringen var 
avslutad. Av de 30 tilltänka intervjupersonerna skulle därför 10 vara 
beviljade skuldsanering under 1997, 10 intervjupersoner skulle ha 
beviljats skuldsanering 2002 och 10 intervjupersoner som under 2005 
ansökt om skuldsanering.  

En viktig aspekt vid urvalsförfarande är att skydda informanternas 
identitet och uppgifter. De personer som fått beslut om skuld-
sanering eller beslut om inledande av skuldsanering har tidigare fått 
sina namn- och personuppgifter publicerade i kungörelsetidningen 
Post- och Inrikes Tidningar.26 För att lättare kunna dölja identiteterna 
på intervjupersonerna och förhoppningsvis öka svarsfrekvensen 
valdes ett större geografiskt område med tre skuldsaneringsenheter.  

För att få fram adressuppgifter till personer utifrån de uppgjorda 
kriterierna kontaktades tre skuldsaneringsenheter inom krono-
fogdemyndigheten. Via skattemyndigheten uppdaterades adresserna. 
Det visade sig att många personer hade bytt adress och flera personer 
hade avlidit. Samtidigt upptäcktes också att det fanns personer som 
hade beviljats skuldsanering och hade adress till någon form av 
institutionsboende. Detta medförde en avgränsning i urvalet. Jag 
bedömde det också mer relevant att utifrån skuldsaneringslagens 
rehabiliterande intention sätta en övre åldersgräns på 65 år för 
medverkan i studien.27 

För att få kontakt med det tilltänkta antalet intervjupersoner, 
sammanlagt 30 personer, skickades brev med frankerade svarskuvert 
ut i olika omgångar och totalt skickades 185 brev ut innan 30 svar 
fördelade på de tre önskade grupperna hade inkommit. Ingen 
påminnelse skickades ut. För att inte behöva säga nej till personer 

                                                           
25 De planerade 30 intervjuerna blev 32 vilket kommenteras senare i texten. 
26 Beslut om inledande av skuldsanering är en utredningsteknisk term där krono-
fogdemyndigheten beslutar om fortsatt utredning efter en preliminär bedömning 
att personen uppfyller lagens krav. Termen kan upplevas något vilseledande då 
utredningen kan leda fram till ett avslag på ansökan om skuldsanering. 
27 Lagens rehabiliterande syfte, främst för personer i arbetsför ålder, var ett tungt 
vägande kriterium när lagen trädde i kraft (se Hellers & Mellqvist 1995). Men 
genom utvecklande av praxis har kriteriet luckrats upp att även gälla äldre personer. 
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som var villiga att ställa upp på en intervju valde jag att skicka ut brev 
i omgångar. Det är svårt att få exakt svar och därför blev det 12 
personer i den gruppen som precis sökt skuldsanering. Orsaken till 
detta var att jag var angelägen om att avsluta insamlandet av 
materialet under sommaren 2005.28 För att vara säker på att få 10 
personer i varje grupp bokade jag upp de personer som hörde av sig 
eftersom jag tidigare fått återbud eller tider skjutits fram pga. arbete 
eller sjukdom. Jag kan konstatera att alla intervjuerna tillfört olika 
erfarenheter och aspekter. 

Förberedelser och genomförande av intervjuerna 

”Du har något att berätta” var den inledande rubriken i det brev (se 
bilaga 1) som skickades ut till personerna i målgrupperna. Syftet med 
formuleringen var att visa intresse för vad de hade att berätta. Det 
utskickade brevet innehöll information om den planerade studien och 
om konfidentiell behandling samt att en medverkan i en intervju 
varken kunde påverka handläggningen av skuldsaneringen eller 
möjligheterna att få skuldsanering. Det framgick också att jag tidigare 
arbetat som budgetrådgivare och handlagt skuldsaneringsärenden. 

Jag kontaktade de personer som ville medverka i en intervju för 
att bestämma plats för intervjun. Jag erbjöd mig att ordna en lokal, 
åka hem till personen eller till någon annan plats som denne föreslog. 
Av de trettiotvå intervjuerna genomfördes tjugoen i intervju-
personens eget hem, två på deras arbetsplatser, en i ett fängelse och 
åtta på andra avskilda platser på kommunala förvaltningar, 
universitetslokaler och i en ideell organisations lokaler. Två personer 
föreslog budgetrådgivningens lokaler. Jag har avböjt förslag på caféer 
eller liknande öppna och allmänna platser.  

Innan intervjun startade gavs förutom tillfälle att ställa frågor, en 
kort information om studien, information om konfidentiell 
behandling av intervjun, att de kunde avbryta intervjun när de ville 
samt att de inte behövde svara på något som de inte ville berätta dvs. 
informerat samtycke. Jag berättade även kort om min erfarenhet av 
arbete med skuldsanering och budgetrådgivning.  

För att genomföra intervjuer behövs både planering och 
förberedelser men därutöver krävs också beredskap under 
intervjuandet för den komplexa interaktionen som sker i mötet 
mellan intervjuare och informant (Descombe 2000). Beredskap fanns 
för att hänvisa vidare för samtal ifall intervjun skulle väcka för 

                                                           
28 Intervjuerna genomfördes under februari – juli 2005. 
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mycket känslor. Men detta uppstod inte under intervjuerna, snarare 
tvärtom. Flera av intervjupersonerna utryckte att det var positivt att 
få prata om sin situation och vad som hänt, något som de kanske inte 
tidigare haft möjlighet att göra. Dock var tre personer tvungna att 
förkorta intervjuerna på grund av hälsoskäl.29 Intervjuerna har 
dokumenterats med mp3-spelare och har sedan skrivits ut ord för 
ord. De flesta intervjuerna har genomförts under en och en halv till 
drygt två timmar. Några av intervjuer har blivit något längre medan 
några bara har pågått under en timma. Detta på grund av att intervju-
personen själv satt en tidsgräns vid intervjustarten t.ex. att de hade en 
tid att passa på arbetet.  

Alla intervjupersonerna har inte svenska som sitt modersmål men 
alla intervjuerna har genomförts utan tolk. Thomsson (2002) 
rekommenderar inte tolk då hon menar att en tolk kan göra en 
tolkning av berättelsen som inte är önskvärd. Jag har vid något till-
fälle ställt frågan om behov av tolk, men intervjupersonen har avböjt 
tolkning. Intervjuerna har kunnat genomföras utan större svårigheter. 
Vid ett tillfälle var frun till en av de intervjuade var med som 
språkstöd.  

Intervjuernas innehåll 

Syftet med intervjuerna var att få personerna att berätta kring vad 
som hänt, hur de hanterat skuldproblemen, men också känslomässiga 
reaktioner. Därför har intervjuerna varit semistrukturerade och 
uppbyggda kring ett fåtal teman; ekonomiska, sociala och övriga 
förändringar, i förhållande till de tre faserna före/skuldsatt, under/ 
skuldsanering och efter/skuldfri.30 Intervjupersonen har haft stora 
möjligheter att påverka innehållet i intervjun och den har inletts med 
frågan ”Om du skulle beskriva hur din väg in i ekonomiska problem 
såg ut – var skulle du vilja börja någonstans?” Utifrån var berättelsen 
börjar har frågorna fokuserats kring att försöka förstå skuldprocessen 
genom händelser och förändringar som främst rört sociala, ekono-
miska eller övriga förändringar. På detta sätt har intervjupersonen 

                                                           
29 De intervjuer som avbröts av hälsoskäl var pga. cancersjukdom med pågående 
morfinbehandling, utbrändhet med trötthetssymtom och depression samt en 
intervjuperson som avbröt intervjun på grund av sonens sjukdom. Även om de 
behövde avbryta intervjun var de positiva inställda till att få prata om sin situation. 
30 Intervjupersonerna har varit uppdelade på de tre faserna vilket gör att alla inte 
kan berätta om upplevelser från alla de tre stegen. Under intervjuerna har 
framkommit hur intervjupersonen ser på kommande faser. Tankarna om framtiden 
har varit värdefulla för att förstå hela processen från skuldsatt till skuldfri. 
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själv fått inleda intervjun utan att få styrande frågor. Det finns både 
för- och nackdelar med ett sådant tillvägagångssätt.  

Fördelen är att intervjun tar sin utgångspunkt i vad intervju-
personen vill berätta (Kvale 1997). Denna metod ger den intervjuade 
en chans att prata om vad den upplevt. Intervjun blir en balansgång 
mellan att söka kunskap och hitta interaktionen mellan intervjuare 
och den svarande. Med min förförståelse har det varit positivt att 
arbeta med ett så öppet förhållningssätt för att få fram så mycket 
information som möjligt. En viss bakgrundskunskap kan vara 
värdefull och vara en fördel för både intervjuare och intervjuperson 
då båda personerna är insatta i vad det hela handlar om (Holstein & 
Gubrium 1995). Fokus har varit att följa intervjupersonens berättelse 
och be om förtydliganden och förklaringar men också att ställa nya 
frågor utifrån vad som berättats.  

En nackdel med att utgå från vad intervjupersonen vill börja 
berätta kan leda till att intervjupersonen tappar fokus eller bara håller 
sig inom ett område. Att som intervjuperson få en ganska öppen 
fråga och komma igång att berätta skulle kunna upplevas som en 
svårighet, men som intervjuare har jag inte upplevt det som något 
större problem. I stort sett har alla börjat berätta direkt. Därigenom 
har fokus hamnat direkt på deras situation, och hur berättandet 
börjar blir också en del i analysarbetet. När analysarbetet startade 
visade det sig att många olika uppgifter hade kommit med och vid en 
genomgång bedömdes materialet tillräckligt utan kompletterande 
intervjufrågor.  

Hydén (1997) pekar på att i analyserandet av berättelsen kan det 
finnas svårigheter i överförandet av det berättade till skriven text. 
Detta beror dels på att det berättade språket innehåller upprepningar, 
påbörjade satser som måste rensas för att få läsbarhet i det som sägs, 
och dels att det i interaktionen mellan intervjuare och intervju-
personen finns information som kan vara svår att överföra till text. 
Den icke verbala kommunikationen är också viktig att få med. Ett 
sätt att förmedla detta har varit att jag har kommenterat tydliga 
kroppsspråk under intervjuerna, en information som sedan kommit 
med i det utskrivna materialet. 

I framställningen använder jag relativt långa citat. Syftet är både 
att få ta del av intervjupersonernas egna upplevelser och då behövs 
längre citat för att kunna förstå en situation eller en känsla. Men 
syftet är även att läsaren själv ska kunna bedöma och tolka materialet. 
Citaten har genomgått en rensning av t.ex. upprepningar och 
påbörjade meningar för att öka läsbarheten, dock har strävan varit att 
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behålla intervjupersonens röst. Identifierande uppgifter i citaten har 
också tagit borts eller ändrats. 

Under forskningsarbetet är närhet och distans till det som ska 
studeras något att reflektera över. Forskarens positionering till närhet 
och distans är en viktig kunskapsmässig och politisk diskussion. 
(Andersson & Persson 1999). Den kvalitativa intervjun skapar en 
möjlighet att komma nära intervjupersonen men skapar också risker. 
Oberoende av metod är det viktigt att reflektera både över hur till-
räcklig närhet och hur nödvändig distans byggs in i arbetet. Resultatet 
av intervjuerna kan utläsas både som en nära beskrivning av intervju-
personens upplevelser, känslor och agerande men också med ett mer 
distanserat betraktande av hur individen agerar i ett system av lagar, 
regler och diskurser och i förhållande till samhället i stort.  

Thomsson (2002) pekar på att intervjuaren måste möta det som 
händer i intervjun. Hon menar att samspelet är betydelsefullt och 
intervjun ger mer om intervjuaren vågar bjuda lite på sig själv. Att ge 
bekräftelse som signalerar ett lyssnande, ett intresse och att försöka 
förstå vad som menas, är skillnad i jämförelse med att hålla med om 
vad som sägs. Intervjusituationen innebär överväganden att hitta sin 
roll och vänta ut personen så att denne får chans att berätta sin 
berättelse även om det kan bli utvikningar om sådant som inte var 
direkt relevant. Det ger ändå en slags information, speglar 
informantens situation och kan ge en känsla av proportioner, t.ex. 
hur stor del av livet som handlar om ekonomiska problem jämfört 
med hälsoproblem.  

Metodproblem och överväganden 

Bortfall 

I denna kvalitativa studie kan frågan ställas vilka personer som valt 
att medverka i en intervju. Många brev skickades ut innan det 
önskade antalet intervjupersonerna hade tackat ja till en intervju. Att 
ingen påminnelse har skickats ut är ett val som gjorts av etiska skäl. 
Jag har valt att respektera om en person inte hört av sig och då tolkat 
det som att den inte ville bli intervjuad. Min egen erfarenhet är att 
brevförsändelser kan vara ett känslomässigt laddat område då många 
av de personer, som har sökt skuldsanering, tidigare haft mycket av 
kontakterna med fordringsägare och myndigheter via brev. Fem 
personer använde det portofria svarskuvertet till att informera om att 
de inte ville vara med i studien bland annat för att de inte orkade pga. 
sjukdom, men kanske också för att inte få en eller flera påminnelser.  
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Ytterligare en annan faktor att beakta vid rekryteringen av 
intervjupersoner och som Andersson & Persson (1999) pekar på är 
en förändrad inställning till att medverka i vetenskapliga studier. De 
menar att orsaken till det minskade intresset är en kombination av 
politiskt motstånd, misstro, ointresse och tidsbrist samt att individen 
i ökad utsträckning värderar den egna nyttan av en medverkan. Det 
kan ha skett en viss uttröttning att medverka i undersökningar. I 
denna undersökning framskymtade olika anledningar för medverkan 
som t.ex. behov av att få någon slags upprättelse för vad en person 
gått igenom eller att få samtala med någon om sin situation. En 
annan anledning till medverkan har varit att genom att bidra med de 
egna erfarenheterna förhoppningsvis kunna hjälpa andra människor 
att inte hamna i samma situation. Några av intervjupersonerna har 
sett intervjun som en möjlighet till att få ett besök i deras annars inte 
så händelserika vardag. 

Frågan som kan ställas till urvalsförfarandet är om de som valt att 
inte svara har andra vägar in i överskuldsättningsproblem. Saknas det 
en viss typ av problematik bland intervjupersonerna? Kan det finnas 
en snedfördelning i rekryteringen? Frågan gäller också om detta i så 
fall är tillfälligheter.  Finns det grupper som inte är representerade på 
grund av att de har orsaker som inte vill berättas? Det går inte att få 
ett svar på om gruppen som svarat skiljer sig från den grupp som inte 
gjort det. En fråga som kan ställas till min egen förförståelse är om 
det saknas grupper som jag stött på som budgetrådgivare. En grupp 
som jag inte mött bland intervjupersoner är de med psykiska 
sjukdomar, till exempel manodepressivitet, och de som har god man 
eller förvaltare. En möjlighet är att denna grupp kan vara 
representerad ibland dem som använt svarstalongen till att meddela 
att de inte vill medverka i en intervju. 

Användande av tre grupper 

En reflektion kan göras kring användandet av de tre grupperna av 
intervjupersoner i denna studie. Tillför de tre grupperna något mer i 
jämförelse med att ha haft en slumpmässig grupp med intervju-
personer från de tre olika aspekterna skuldsatt, under skuldsanering 
och skuldfri? Bedömningen var att det skulle vara lättare för intervju-
personerna att beskriva den fas som de befann sig i. För många 
personer ligger ingången i ekonomiska problem långt bort i tiden, 
kanske mer än 10 år och vissa saker kan vara svåra att komma ihåg. 
Flera av intervjupersonerna kommenterade att de inte kom ihåg eller 
hade förträngt olika saker t.ex. hur stora skulderna var eller antalet 
fordringsägare. En annan aspekt är att det ligger också 8-9 år emellan 
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första och tredje gruppens ansökningar och beslut om skuldsanering. 
Riktlinjer och praxis har ändrats under denna tid och det kan ha 
påverkat vem som sökt/söker och vem som beviljas. Tidsandan har 
också ändrats under denna tid och kan påverka hur personer väljer 
att berätta om vad som hänt. Sammanfattningsvis har de tre 
grupperna använts för att få information om de tre faserna. Någon 
jämförelse mellan grupperna har inte gjorts. 

Eventuell komplettering av intervjuerna  

Tanken var när intervjuerna genomfördes att de förmodligen skulle 
behöva kompletteras, dels eftersom ingen frågemanual använts och 
dels att det under intervjuerna hände oplanerade och oförutsedda 
saker. Till exempel blev några intervjuer kortare på grund av intervju-
personens arbetssituation eller ohälsa. Jag valde alltid att genomföra 
intervjuerna på deras premisser, främst vad gällde tidsgränser. Alla 
intervjupersonerna gav efter intervjun sitt medgivande att jag kunde 
kontakta dem igen för kompletterande uppgifter.  

Vid genomgången av intervjuerna och kodningen fanns det svar 
eller kommentarer på många av de teman som växt fram under 
arbetets gång och jag beslutade att avgränsa mig till det aktuella 
materialet. Jag bedömde att det var tillräckligt för att genomföra en 
sammanhållen och fyllig analys. Kvale (1997) pekar på att det i 
intervjusituationen kan finnas en risk att intervjupersonen berättar 
mer än denne tänkt sig och ångrar sig efteråt. Det finns alltså risker 
med att ta ny kontakt där personen ändrar sin berättelse och inte 
vågar stå för det som berättats tidigare. Det kan då bli problem hur 
intervjumaterialet ska hanteras. 

Avgränsning 

I samband med urvalsarbetet gjordes en åldersmässig avgränsning till 
personer upp till 65 år. Efter att intervjuerna har genomförts 
bedömer jag att det var en rimlig avgränsning. Det visade sig att det 
ofta var skillnad om en person närmade sig pensionsålder, alltså även 
under 65 år jämfört med att vara mer ’mitt i livet’. Flera var då sjuka 
och hade samma ekonomiska situation t.ex. i form av förtidspension, 
oavsett skuldsanering eller inte. Ibland var hälsoläget så allvarligt att 
det av förklarliga skäl dominerade livssituationen och vägen ut ur 
ekonomiska problem fick en underordnad roll.  
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Intervjuarrollen och förförståelse 

Kvale (1997) tar upp att i ett hermeneutiskt förhållningssätt är 
konsten att lyssna viktigare än att ha förmågan att ställa frågor. En 
annan aspekt är risken att betrakta intervjupersonerna som objekt 
och prata om dem istället för med dem och lära av dem (Krumer-Nevo 
2005). Det är viktigt att intervjun blir ett möte där intervjupersonen 
känner sig bekväm och vågar berätta om svåra saker, eftersom många 
minnen och känslor kan komma fram. Intervjusituationen kan 
påminna intervjupersonerna om tidigare möten med handläggare och 
händelser där man upplevt sig utsatt och granskad. Det var därför 
viktigt att försöka hitta en intervjuroll som inte direkt förknippades 
med handläggare och myndighetspersoner.  

En reflektion kan göras kring hur de intervjuade påverkats av att 
jag tidigare arbetat som budgetrådgivare och hade kunskap inom 
området. Att intervjuaren har kännedom om området kan betyda att 
intervjupersonen förhoppningsvis upplever det positivt och kan 
berätta utan att hela tiden behöva bli avbruten och behöva förklara. 
Jag har kunnat ställa relevanta frågor och följdfrågor som också kan 
uppfattas som ett tecken på intresse för personen. Men förförståelsen 
kan även bli ett hinder för intervjupersonen att öppna sig, att bli 
genomskådad av någon som har kännedom i jämförelse mot den som 
inget vet.  

Etiska överväganden 

I en forskningsprocess måste etiska överväganden ständigt pågå. En 
viktig balansgång är att hela tiden visa både respekt för de intervjuade 
personerna men också väga in forsknings- och metodaspekter. Jag 
har i ett par situationer, när intervjupersonens beskrivning av 
upplevelser och tankar byggt på uppenbara kunskapsbrister, valt att 
ge en kort förklarande information. Då har jag känt att forskarrollen 
övergått till att vara medmänniska med professionella kunskaper. För 
min del har det handlat om trovärdighet och tillit till mig både i rollen 
som forskare och som medmänniska. En viktig aspekt och 
konsekvens av detta är att det öppnat upp för och lett till fördjupad 
kunskap om vilka känslor som en skuldsituation kan föra med sig.  

Etiska aspekter handlar inte bara om relationen till i detta fall 
intervjupersonerna. Det är också viktigt att reflektera över ett mer 
övergripande forskningsetiskt perspektiv. Med min kunskap om 
området vet jag också att det finns olika intressenter, t.ex. skuldsatta, 
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fordringsägare, lagstiftning och rättsväsendet, myndigheter, allmän-
heten m.fl., med olika och ibland motstridiga intressen när det gäller 
synen på skuldproblem och skuldsaneringslagens funktion. Det 
väcker en del reflektioner kring forskarroll och hur ett resultat kan 
komma att användas.  

Kvale (1997) pekar på tre aspekter att vara uppmärksam på i 
forskarrollen: för det första det vetenskapliga ansvaret, att det arbete 
som bedrivs är relevant både metodmässigt och resultatmässigt. Den 
andra aspekten är forskarrollen i relation till undersöknings-
personerna och den tredje forskarrollen handlar om forskningens 
oberoende. Det är viktigt att vara medveten om att det finns en risk 
att forskningen kan påverkas både uppifrån och nerifrån, både t.ex. 
av eventuella finansiärer eller den som intervjuas. 

 Hermerén (1996) behandlar forskningens inriktning och pekar på 
olika aspekter på forskarrollen och dess roll i samhället. Han lyfter 
fram fyra olika roller: forskaren som den oberoende sanningssökaren, 
som leverantör av beslutsunderlag, som moraliskt medveten agent 
och som aktionsforskare. Den första rollen, som oberoende 
sanningssökare, förknippas ofta med idén om forskningens frihet och 
att sanningen och kunskapen har ett egenvärde. Det innebär att 
ansvaret för hur andra utnyttjar resultatet inte ligger på forskaren 
även om det skulle utnyttjas på ett felaktigt eller oetiskt sätt. När det 
gäller den andra rollen, som leverantör av beslutsunderlag, har 
kunskapen ett mer instrumentellt värde. Även här är forskaren 
neutral och fri från moraliskt ansvar och forskningsresultatet kan 
alltså användas både för goda och onda avsikter. I den tredje rollen, 
som moraliskt medveten agent, kan och måste forskaren värdera sin 
forskning men det är viktigt att det klargörs när det värderas. Här har 
forskaren ett moraliskt ansvar även om det inte går att förutse olika 
framtida problem. Men det är viktigt att forskaren försöker bedöma 
konsekvenserna av olika projekt och informerar om detta. Den fjärde 
rollen, aktionsforskaren, pekar på att det är både möjligt och 
önskvärt att forskaren drar politiska slutsatser och arbetar för att 
förändra samhället. Hermerén anser att man kan och bör lägga etiska 
synpunkter också på forskningens inriktning, dvs. på forskarens val 
av ämne och problem.  

Eliasson (1995) menar att när vi väljer perspektiv och formulerar 
frågeställningar för forskningen bör vi göra överväganden av såväl 
vetenskaplig som moralisk karaktär. Det blir en form av etiskt 
dilemma när en person har en kunskap om området jämfört med när 
den helt ovetande går in på områden och först senare förstår att 
forskningsresultat kan få konsekvenser som inte kan förutses.  
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Mitt syfte med denna studie är att öka kunskapen om och 
förståelsen för hur vägarna in i och ut ur en skuldproblematik kan se 
ut där människor väljer olika strategier och hanterar problem både 
praktiskt och känslomässigt på olika sätt. Detta är basal kunskap som 
jag tror att många av de berörda intressenterna kan ha nytta av för att 
förstå komplexiteten inom området kring privatekonomiska problem 
och överskuldsättning. Min inställning är att fokusera på intervju-
personernas hanterande av ekonomiska problem både praktiskt men 
också känslomässigt och resultatet av detta kan vara till både fördel 
och nackdel för inblandade parter. Jag tror det är en fördel att lyfta 
fram problematiken och belysa det samspel som sker mellan 
individuella och strukturella faktorer.  

Analys och tolkning av materialet 

Validitet och reliabilitet  

Hur kan tillförlitligheten och tolkningar bedömas i ett material som 
bygger på intervjuer? I forskningssammanhang förs en diskussion 
kring validitet, generaliserbarhet och reliabilitet, giltighet. Även om 
dessa begrepp har en starkare koppling till en mer positivistisk 
tradition och kvantitativa studier så kan en diskussion föras kring 
begreppen även i kvalitativa, tolkande studier.  

Gustavsson (2000) pekar på två viktiga villkor för att kunna 
bedöma materialet. Det gäller dels informationsvillkoret som innebär 
att tillvägagångssättet redovisas tydligt så att läsaren kan följa med 
vad som hänt. Det andra villkoret är argumentationsvillkoret där alla 
led kan följas för att förstå och följa resonemanget. Det är också 
viktigt att kunna urskilja mellan beskrivning och vad som är analys. 
Vi kan inte undgå en förförståelse när vi ska förstå andra människor. 
Dock är det viktigt att redovisa den egna förförståelsen för att läsare 
ska kunna följa arbetet och tolka resultatet genom att kunna följa 
bakgrund, tillvägagångssätt och analys (Thomsson 2002).  

När det gäller validitetsbegreppet så handlar det om att ställa 
frågan om det som avses att undersökas också är det som undersöks, 
och om det som tolkas är vad som är tänkt att tolkas. Det är inte helt 
enkelt att överföra den kvantitativa metodens frågor om validitet och 
reliabilitet till kvalitativa metoder. Både angreppssätt och metoder är 
olika och måste därför påverka hur resultatet tolkas. I den kvalitativa 
metoden kan inte intervjupersonen enkelt bytas ut eller en intervju 
upprepas exakt på samma sätt. Det är därför viktigt att tydligt 
beskriva t.ex. olika val och metoder och att försöka beskriva 
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tolkningsprocessen så tydligt som möjligt för att läsaren ska kunna 
följa med och kunna bedöma resultatet (Widerberg 2002).  

När det gäller att tala om generaliserbarhet är det problematiskt att 
ur ett litet material generalisera resultat. Mer relevant kan vara att tala 
om överförbarhet av resultatet, hur resultatet kan ge en ökad 
förståelse i nya situationer. Thomsson (2002) menar att genom att 
resonera, argumentera och teoretisera kring empirin kan en förståelse 
skapas kring en generalisering som är möjlig att göra eller reflektera 
kring. Samtidigt kan resultaten leda till att öka förståelsen på andra 
områden och på det sättet öka generaliserbarheten.  

Min avsikt är att empirin, tillvägagångssättet och slutsatserna ska 
vara så transparenta att läsaren kan följa arbetet och förstå hur slut-
satserna dragits och även själv bilda sig en uppfattning och dra egna 
slutsatser. Genom individer speglas samhället, därför är individers 
upplevelser och agerande väsentligt för att förstå hur skuld-
problematik påverkar både individ och samhälle, hur individuella och 
strukturella faktorer samverkar. Denna studie utgår från 
intervjupersonernas berättelser och det är utifrån det materialet som 
resultatet ska tolkas. Ett sätt att reflektera över överförbarheten är till 
exempel att relatera intervjupersonernas berättelser till en mer allmän 
kunskap som finns inom området och till olika företeelser som finns i 
samhället, t.ex. fastighetsmarknadens svängningar och bankernas 
utlåning.  

Bearbetning av intervjumaterialet 

När intervjuerna skrivits ut började ett kodningsförfarande. De tre 
grupperna 1997, 2002 och 2005 bildade var sin grupp och sedan 
växte de olika kategorierna fram. Förutom ålder, kön, sysselsättning 
och familjesituation valde jag initialt kategorier utifrån olika faser 
med tanke på vägen in i och vägen ut ur ekonomiska problem – 
”börjar berätta” och ”kritiska händelser/utlösande faktorer”. Efter-
som intervjupersonerna hade fått börja sitt berättande utifrån var de 
ekonomiska svårigheterna startade blev det intressant att analysera 
hur personen började berätta om hur problemen startade och sedan 
utvecklades.  

Jag var initialt intresserad av att se vilka förändringar som skett 
före, under och efter skuldperioden både ekonomiskt, socialt och 
övrigt. Under genomläsningen fylldes det på med nya kategorier 
utifrån vad som framkom i intervjuerna. Ett problem som dök upp 
var att kategorin före/skuldsatt, dvs. vägen in i skulderna, kunde 
innehålla många faser av före och efter beroende på livets växlingar 
av både positiv och negativ natur. Därför växte olika kategorier fram 



Från skuldsatt till skuldfri 

46 

utifrån genomläsningen av intervjupersonernas berättelser och inte 
tvärtom. Utifrån min förförståelse var detta ett öppnare sätt att 
bearbeta materialet. En ny kategori skapades när flera personer 
berörde samma område t.ex. arbete, hälsa, kontakter med 
myndigheter, skulden och personliga förhållanden.31  

En resultatbearbetning och analys utifrån 32 människors 
berättelser och cirka 800 sidor intervjuutskrifter innebär en urvals-
process både när det gäller analysområden och urval av citat. Strävan 
har varit att spegla de områden som intervjupersonerna tagit upp och 
som också framkommer i kodningsschemat (se bilaga 2). Alla 
intervjupersonerna är inte citerade och orsaken till detta är att flera 
kan ha uttryckt sig på liknande sätt och där jag valt ett mer samman-
hängande citat. Vissa personers berättelser har sammanfattats 
eftersom det har varit svårt att få fram det i ett koncentrerat citat 
eftersom uttryckssätten är olika. Det finns också de intervjupersoner 
där det varit svårt att dölja identiteten. Jag har då valt att inte citera 
dessa personer. Alla personerna kommer dock fram på någon plats i 
de den löpande texten i resultatkapitlen.  

Ett problem med tolkningen av människors berättelser är att de 
ibland sträcker sig tio år tillbaka i tiden, ibland ännu längre. Olika 
faktorer kan påverka hur personen berättar om sina upplevelser i 
efterhand. Silverman (2004) pekar på tre typer av känslighet för 
historiska, politiska och kontextuella sammanhang – förändringar 
eller bakomliggande faktorer – som bör uppmärksammas både för att 
kunna tolka intervjupersonens hanterande och agerande i vad som 
berättas men också som kan behöva vägas in mer allmänt i ett analys- 
och tolkningsarbete. I denna studie kan dessa aspekter vara värda att 
beaktas. Den historiska aspekten kan kopplas till att skuldsanerings-
lagen trädde i kraft 1994 efter flera år av förarbeten men också efter 
en ”utlåningskarusell” i slutet av 1980- och början av 1990-talet. I 
materialet finns tendenser att intervjupersonerna märkt av en 
värderingsförskjutning kring synen på lån och skuldsättning jämfört 
med när skulderna uppkom.  

Hur påverkar detta när en person berättar om sig själv och sitt 
handlande många år senare? När det gäller Silvermans politiska 
aspekt så kan skuldsaneringslagen ses som ett socialpolitiskt 
instrument att hjälpa människor ur en omöjlig ekonomisk situation. 
Men samtidigt går lagens konstruktion emot gällande civil- och 
avtalsrätt där ingångna avtal ska gälla och skulder ska återbetalas. 
Detta är en princip som funnits i samhället under mycket lång tid och 

                                                           
31 Se bilaga 2 med förteckning över kodningsteman. 
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frågan knyter an till samhällets ansvar kontra det egna ansvaret. När 
det gäller Silvermans kontextuella aspekt kan t.ex. konsumtions-
samhällets utveckling studeras mot förändrade attityder i förhållande 
till att konsumera och skuldsätta sig, och där konsumtionen har blivit 
mer kopplad till identitet, livsstil och status (Dellgran 1996; se även 
Warren & Warren Tyagi 2003, Hjort 2004).  

Silverman (2004) pekar på två problem eller risker som också kan 
vara intressant att reflektera över; dels att välja ut data, exempel som 
passar in i en idealföreställning, och dels att välja exempel som är 
iögonenfallande. En aspekt som Gubrium & Holstein (2002) tar upp 
är hur vi i analysen kan skapa en bild av en person genom att plocka 
ihop olika delar från materialet men frågan är om det också är 
intervjupersonens bild. Genom att använda citat från olika personer 
och i olika situationer är tanken att ge en bred bild av problematiken 
och inte fastna i en typ av bild eller föreställning. Samtidigt kan ett 
visst abstraherande vara nödvändigt för att fördjupa analysen.  

I arbetet med att analysera ett stort intervjumaterial kan ett sätt att 
arbeta vara att söka efter viktiga nyckelord eller nyckelbegrepp. 
Ortner (1973) skiljer på två användningar av nyckelbegrepp som kan 
vara kulturellt definierade i samhället; dels att använda nyckelbegrepp 
för analys av underliggande betydelse och värderingar och dels att 
analysera mer observerbara, konkreta nyckelbegrepp utifrån vad de 
faktiskt betyder.  

Ett exempel från intervjumaterialet är begreppet betalnings-
anmärkning som dels fungerar som en gränsdragning rent praktiskt 
om en kredit eller avbetalning kan accepteras och som ger praktiska 
följdeffekter. Begreppet fungerar även som en mer emotionell 
gränsdragning, t.ex. påverkan på självkänslan, upplevelse av att inte 
vara en fullvärdig medborgare och en upplevelse av att inte ha 
samma människovärde jämfört med personer utan betalnings-
anmärkning.  

En annan aspekt i analysarbetet är hur exempel väljs ut under 
intervjuerna. I intervjupersonernas liv och berättelser kan finnas 
situationer som är så speciella att det är svårt att dölja deras identitet. 
Men intervjupersonernas skydd har prioriterats före detaljerade och 
intressanta exempel (se Kvale 1997).  Ett sätt att behandla materialet 
konfidentiellt är att ibland byta kön men under kodningen av 
intervjuerna växte en känsla fram att det kunde finnas skillnader på 
mäns och kvinnors orsaker till skuldsättning och ekonomiska 
problem. Därför har jag valt att inte använda mig av den metoden för 
att dölja identiteten.  
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Avslutningsvis så har i detta kapitel olika metodologiska 
överväganden redovisats och diskuterats i syfte att ge läsaren en 
inblick och möjlighet att själv kunna bedöma tillvägagångssätt, 
resultat och analys. Nästa kapitel innehåller ytterligare bakgrunds-
information för att kunna förstå och analysera den process som 
intervjupersonerna har att hantera. 
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3. Skuldsaneringslagen 
I detta kapitel presenteras skuldsaneringslagen då den praktiska 
utformningen av lagen påverkar den enskilde individens möjligheter 
att ta sig ur en överskuldsatt situation. Inledningsvis presenteras 
lagens konstruktion, både den lagstiftning som var gällande när 
intervjupersonerna sökte skuldsanering men också den nu gällande 
lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2007 (SFS 1994:334, SFS 
2006:548). Därefter följer en beskrivning av hur intervjupersonerna 
fått kännedom om lagen. Skuldsaneringslagen ger, för den som 
uppfyller lagens kriterier, en möjlighet att bli skuldfri från en situation 
som inte går att ta sig ur på egen hand. Samtidigt är det inte en snabb 
lösning på ett problem eftersom själva skuldsaneringen tar fem år. 
Till den tiden tillkommer handläggningstiden för beslutet, ofta mellan 
ett halvt till ett år.32  

Enligt skuldsaneringslagen ska personen vara så skuldsatt att 
skulderna inte kan betalas av inom överskådlig tid, dvs. att uppfylla 
kravet på kvalificerad insolvens. Till detta kommer en skälighets-
bedömning utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Här 
beaktas särskilt fyra olika aspekter. Det första gäller skuldernas ålder, 
där merparten av skulderna skall vara minst tre till fyra år gamla. För 
det andra att omständigheterna vid skuldernas uppkomst, t.ex. vad 
skulderna avser och hur de uppkom. Det betonas särskilt att 
skulderna inte bör ha uppkommit genom brottslig verksamhet. För 
det tredje de ansträngningar personen har gjort för att fullgöra sina 
förpliktelser att betala av på sina skulder. För det fjärde på vilket sätt 
den skuldsatte medverkar under handläggningen av skuldsanerings-
ärendet. Personen måste vara folkbokförd i Sverige och får inte ha 
pågående näringsförbud. Är personen näringsidkare måste 
verksamhet vara av ringa omfattning och merparten av inkomsterna 
komma från annat håll. Ett kriterium är att lagen ska ha en 
rehabiliterande funktion vilket innebär att genom skuldsanerings-
lagens konstruktion öka individers vilja och möjligheter att arbeta 
och ordna sin försörjning. Skuldsanering kan i princip bara beviljas 
en gång under en persons livstid (Hellers & Mellqvist 1995).33 

Kronofogdemyndigheten gör en prognos över de framtida 
betalningsmöjligheterna. De omständigheter som påverkar förmågan 

                                                           
32 Handläggningstiden kan vara både kortare och längre. Tiden från ansökan till 
beslut inkluderar väntetider för handläggning, tid för eventuella kompletteringar av 
handlingar och beslutsunderlag samt tid som gäller överklagningsproceduren. 
33 Skuldsaneringslagen §5 (SFS 1994:334) och § 6 (SFS 2006:548) ger vid synnerliga 
skäl en möjlighet att kunna få skuldsanering beviljad mer än en gång.  
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att kunna betala är bl.a. den totala skulden, nuvarande och framtida 
inkomster, den sökandes ålder, arbetsförmåga, arbetslöshet, sjukdom 
och utbildningsbakgrund (Hellers & Mellqvist 1995). 

För den enskilde kan skuldsituationen ha pågått under många år 
innan personen blir skuldfri. I studien varierar tiden som en person 
varit skuldsatt/överskuldsatt, men ofta handlar det om 5-10 år innan 
skuldsaneringens femårsperiod kan börja. Till perioden tillkommer 
handläggningstiden innan själva beslutet. Sammanlagt handlar det i de 
flesta fall om minst 15 år med ekonomiska svårigheter, ibland längre. 
För några av intervjupersonerna har skuldsättningen skett helt 
plötsligt, dvs. de har blivit överskuldsatta på en gång. För andra i 
studien har skulderna ökat efter hand, avbetalningar som inte har 
kunnat betalas när t.ex. inkomsterna minskat men också att skulderna 
ökat genom tillkommande ränta och andra kostnader.34  

Sedan denna undersökning genomfördes har skuldsaneringslagen 
ändrats från ett ansökningsförfarande i tre steg till två steg.35 Det 
finns en uttalad målsättning att ansökningsförfarandet i de flesta fall 
ska klaras av i ett steg, hos kronofogdemyndigheten, men med över-
klagningsmöjlighet hos tingsrätten.36 Kravet på det egna försöket att 
komma överens med fordringsägarna, som gällde för intervju-
personerna, är sedan 1 januari 2007 borttaget. För att både förstå 
intervjupersonernas situation och förhållande till sina fordringsägare 
beskrivs lagens utformning som när den gällde för dem. För att även 
kunna göra kopplingar till dagens situation beskrivs också gällande 
lagstiftning efter 1 januari 2007. 

Lagens utformning före 2007  

Principen i skuldsaneringslagen från 1994 utgår från att den 
skuldsatte ska betala efter förmåga på sina skulder under fem år. 
Därefter avskrivs skulderna och personen blir skuldfri. Det är den 
enskilda fordringsägaren som står för förlusten och det finns ingen 
möjlighet att få någon kompensation från t.ex. staten.37 I lagen finns 
tydliga bestämmelser kring ansökan och handläggning som reglerades 
i tre steg eller faser. I Steg 1 ska den skuldsatte personen, antingen 
själv eller med hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare, 
                                                           
34 Kostnader för inkassokrav enligt inkassolagen (SFS1974:182), 
betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och löpande ränta enligt 
räntelagen (SFS 1975:635). 
35 Lagändringen trädde i kraft 1 jan 2007. 
36 Riksdagens proposition 2005/06:124. 
37 Staten kan vara fordringsägare om fordran gäller t.ex. skatter, underhållsstöd och 
studielån. 
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försöka göra en frivillig överenskommelse med sina fordringsägare 
för att reglera skulderna eller att ansöka om att få dem avskrivna när 
det saknas inkomst att betala skulderna. Om inte någon 
överenskommelse kommer till stånd kan personen ansöka om 
skuldsanering, Steg 2, hos kronofogdemyndighetens skuldsanerings-
enhet, som sedan utifrån skuldsaneringslagens kriterier ska försöka få 
en frivillig överenskommelse till stånd genom en betalningsplan med 
fordringsägarna. I denna fas sker en annonsering i Post och Inrikes 
Tidningar för att komma i kontakt med alla berörda fordringsägare.38 
Om den skuldsatte inte har inkomster över den av kronofogde-
myndigheten fastställda normen, förbehållsbeloppet, så finns inget 
betalningsutrymme. Då kan ett s.k. nollbud fastställas vilket innebär 
att skulderna avskrivs efter fem år utan att något belopp betalas. Om 
kronofogdemyndigheten bedömde att en person uppfyllde kraven i 
skuldsaneringslagen, och om fordringsägarna inte accepterade en 
uppgörelse, skickades ansökan vidare till tingsrätten, steg 3, för att få 
ansökan prövad och eventuellt belopp fastställt. Tingsrättens beslut 
är tvingande men kan överklagas till hovrätten och Högsta 
domstolen (Hellers & Mellqvist 1995).39  

Under de fem åren som skuldsaneringen pågår har kronofogde-
myndigheten ingen kontrollfunktion över personen som fått 
skuldsanering. Ansvaret ligger i stället på fordringsägarna och deras 
inkassobolag oavsett om det finns ett fastställt belopp att betala eller 
ett nollbud. Fordringsägarna kan under denna period begära 
upphävning av skuldsaneringsbeslutet om de anser att den som 
beviljats skuldsanering inte uppfyller ställda krav, t.ex. inte skött de 
fastställda betalningarna eller undanhållit ändrade förhållanden, t.ex. 
förändrade inkomster. Betalningsanmärkningen kvarstår och i 
kreditupplysningsregistret finns en notering att skuldsanering 
beviljats. När de fem åren har gått är personen skuldfri. Inga krav kan 
ställas i efterhand även om skulderna inte är betalda. Betalnings-
anmärkningen försvinner i kreditupplysningsregister. Ingen notering 
får finnas att skuldsanering beviljats. Inga restriktioner finns kvar, 
vilket ökar personens ekonomiska möjligheter och val.  

                                                           
38 Post- och Inrikes Tidningar är en kungörelsetidning. Syftet med kungörelsen är 
att komma i kontakt med alla fordringsägare då det inte finns någon juridisk 
möjlighet att kräva betalning för en fordran efter att skuldsanering har beviljats, 
dvs. regressrätten upphör – om fordran uppstod innan skuldsaneringsbeslutet.  
39 Prövningstillstånd krävs för överklagan till hovrätten och Högsta Domstolen. 
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Redan året efter att lagen trätt i kraft började en diskussion kring 
skuldsaneringslagens tre olika steg.40 Det bedömdes som ett mer- och 
dubbelarbete att ha de tre stegen. Efter tio år av utredningar och 
utvärderingar ändrades lagen 2007 så att det egna försöket, steg 1, 
togs bort. 

Skuldsaneringslagen efter 2007 

De förändringar som skett i skuldsaneringslagen innebär att den 
skuldsatte numera ansöker direkt hos kronofogdemyndigheten utan 
att ha gjort ett eget försök till förslag på avbetalningsplan. 
Handläggningen har nu koncentrerats till kronofogdemyndigheten så 
att både ansökningar och tvingande beslut kan handläggas på 
myndigheten. Kronofogdemyndighetens beslut kan överklagas hos 
tingsrätten med prövningstillstånd för överprövning. I lagen finns 
fortfarande kommunernas stöduppgift reglerad och det är nu 
inskrivet i lagtexten att stödet ska gälla under hela skuldsanerings-
perioden och inte bara initialt.   

Skuldsaneringslagens tre faser utifrån ett tidsperspektiv 

Det som hitintills beskrivits av skuldsaneringslagen är en beskrivning 
ur ett ansöknings- och handläggningsförfarande. I denna studie är 
utgångspunkten att se skuldsanering ur ett tidsperspektiv med tre 
faser - före, under och efter skuldsaneringen – i syfte att knyta 
faserna till hur skuldproblemen uppkommer, hanteras och löses. För 
den enskilda personen kan de olika faserna före, under och efter 
skuldsättningen få olika konsekvenser, bl.a. ekonomiska, känslo-
mässiga och praktiska.  

Före – Skuldsatt 

Perioden som sträcker sig fram till skuldsaneringsbeslutet, är 
tidsmässigt den längsta perioden. Den är för många skuldsatta ofta en 
stor del av livet, ett liv som också varit utan skulder. Flera personer 
beskriver att de haft ett bra liv, haft arbete och tillräckligt med 
inkomster. Fokus i denna period ligger på när skulderna börjar 
uppkomma och fram till ett beslut om skuldsanering, dvs. när 
personen till slut är så skuldsatt att den inte kan betala sina skulder. 
Denna period kan vara av varierande längd men för att uppfylla 
kriterierna för att söka skuldsanering måste merparten av skulderna 
                                                           
40 Konsumentverket fick i sitt regleringsbrev uppdrag att utvärdera skuldsanerings-
lagens tillämpning i steg 1 och steg 2. Detta resulterade i en rapport Utvärdering av 
skuldsaneringslagen Rapport 1995/96:34.   
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vara minst tre till fyra år gamla. Under denna period kan personen 
själv ha gjort löpande avbetalningar av skulder, förhandlat med 
fordringsägarna eller deras inkassobolag om en avbetalningsplan.41 
Skulderna kan ha lämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning 
och löneutmätning kan också ha pågått ifall det funnits ett 
betalningsutrymme utöver förbehållsbeloppet.42 Betalningsutrymme 
kan också ha saknats. Då sker ingen utmätning men skulderna 
långtidsbevakas av fordringsägare eller inkassobolag. I stort sett alla 
personer som söker skuldsanering har betalningsanmärkning. Denna 
period avslutas med att ansökan om skuldsanering sker. Uppkomsten 
av ekonomiska problem, som i de flesta fall lett till betalnings-
anmärkning, har mer och mer begränsat personens möjligheter att 
t.ex. teckna avtal, handla på avbetalning eller göra andra privat-
ekonomiska val.  

Under – Skuldsanering 

Konstruktionen i skuldsaneringslagen innebär att en person betalar 
det av kronofogdemyndigheten eller tingsrätten fastställda månads-
beloppet under fem år. Därefter avskrivs resterande skulder och kan 
inte senare krävas, dvs. ingen regressrätt kvarstår. Beräkning av 
beloppet som ska betalas görs utifrån kronofogdemyndighetens 
fastställda belopp om förbehållsbelopp. Understiger inkomsterna det 
fastställda förbehållsbeloppet eller existensminimum behöver 
personen inte betala något under skuldsaneringen. Betalnings-
anmärkningen finns kvar under hela skuldsaneringsperioden och 
därigenom finns i regel inga möjligheter att t.ex. få lån, handla på 
avbetalning eller teckna nytt telefonabonnemang.  

Fordringsägarna har kontrollfunktionen över att skuldsaneringens 
beslut följs samt har möjlighet att upphäva skuldsaneringen hos 
tingsrätten. Det finns en möjlighet att hos tingsrätten begära 
omprövning av det fastställda beloppet om det skett större och 
varaktiga förändringar. Detta kan påverka hur personen upplever de 

                                                           
41 Inkassobolag arbetar på uppdrag av fordringsägaren i syfte att driva in 
fordringarna och inkassobolagens verksamhet är reglerad bl.a. av inkassolagen. I 
regel handläggs gamla skulder av inkassobolag. 
42 Löneutmätning innebär att kronofogdemyndigheten drar den inkomst som 
överstiger förbehållsbeloppet. Kronofogdemyndigheten har fastställda förbehålls-
belopp, en beräkning för existensminimum. Beloppet 2008 är för ensamstående: 
4374 kr, för sammanboende och makar: 7226 kr, barn 0 - 6 år: 2321 kr och barn 
över 7 år: 2671 kr. Till detta läggs vissa godkända utgifter in bl.a. boendekostnad, 
arbetsresor, barnomsorg och medicin/läkarkostnad (Kronofogdemyndigheten 
2007).  
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fem åren, vilket förhållningssätt och vilka beslut som tas under denna 
period.  

Efter – Skuldfri 

Efter att fem år har gått är personen skuldfri.43 Inga krav kan i 
efterhand ställas även om skulderna inte är betalda utan de avskrivs i 
samband med att de fem åren är avslutade. Betalningsanmärkningen 
försvinner i kreditupplysningsregister.44 Ingen notering får finnas att 
skuldsanering beviljats. Inga restriktioner för personen finns kvar 
vilket ökar personens ekonomiska möjligheter, val och handlings-
utrymme. 

Intervjupersonernas kontakt med skuldsaneringslagen 

Ingen får kännedom om skuldsaneringslagen eller kan beviljas 
skuldsanering per automatik. För att kunna söka skuldsanering krävs 
därför kännedom om lagen, vilka krav och villkor som ställs och hur 
ansökningsförfarandet sker. För de intervjuade har kunskapen och 
kontakterna sett lite olika ut. Informationen om skuldsaneringslagen 
har de funnit på egen hand genom olika medier t.ex. tv och tidningar. 
Men information har också getts av t.ex. budgetrådgivare eller hand-
läggare på kronofogdemyndigheten. Några har av partner eller 
vänner blivit rekommenderade att söka skuldsanering. Det före-
kommer också att fordringsägaren, oftast en bank, uppmanat den 
drabbade gäldenären att söka skuldsanering då situationen bedömts 
som hopplös att förändra eftersom skulderna fortsätter att öka. 

De flesta av intervjupersonerna har haft i varierande omfattning 
haft stöd från kommunens budgetrådgivare. Det stödet har i de flesta 
fall upplevts som positivt. Stödet har bestått av praktisk hjälp med 
det egna försöket, med Steg 1 enligt skuldsaneringslagen, att själv 
komma överens med fordringsägarna. Stödet har också varit i form 
av att få hjälp med tolkning av information eller att ha någon att 
vända sig till när någon fråga eller något problem dykt upp. För en 
del av intervjupersonerna har stödet upplevts vara en förutsättning 
för att lyckas genomföra ansökan om skuldsanering. Men det finns 
också de som inte varit nöjda med stödet och försökt klara av 

                                                           
43 Skuldfri under förutsättning att inga nya skulder har tillkommit efter skuld-
saneringsbeslutet och tiden därefter. I denna text används begreppet skuldfri för att 
beskriva perioden efter att skuldsaneringen är avslutad. 
44 För dem som beviljades skuldsanering 1997 fanns betalningsanmärkning kvar 
under två år efter avslutad skuldsanering. Detta har dock ändrats till att betalnings-
anmärkningen försvinner när skuldsaneringen är avslutad. 
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ansökningsförfarandet på egen hand. Några personer har från början 
velat klara av ansökan på egen hand. En faktor som påverkat behovet 
av stöd har varit om det funnits något betalningsutrymme att fördela 
samt antalet fordringsägare. Det krävs en viss kunskap för att räkna 
ut ett betalningsutrymme och veta vilken summa som fordrings-
ägarna kan erbjudas. En skuldsaneringsansökan kan göras på egen 
hand utan någon kontakt med t.ex. budgetrådgivare. 

Syftet med detta kapitel om skuldsaneringslagen har varit att ge en 
bild av vilka förutsättningar som intervjupersonerna haft att förhålla 
sig till eftersom skuldsaneringslagen påverkar individen på olika sätt 
både praktiskt och känslomässigt.  
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4. Processer, värderingar och rollförändringar - en 
teoretisk analysram 
För att arbeta så öppet som möjligt under insamlingsfasen fanns inte 
något behov av någon klar teoretisk utgångspunkt, vilket tidigare 
beskrivits i metodavsnittet. Dock framkom under första fasen av 
intervjubearbetningen ett komplext mönster där olika faktorer kunde 
vägas in: å ena sidan individens preferenser, livsstil och handlingar 
men å andra sidan faktorer som den skuldsatte inte orsakat själv. Ett 
material där en analys ur ett individuellt perspektiv eller förklarings-
mönster inte var tillräckligt, utan ett vidare samhällsperspektiv också 
behövde vägas in. Tydligt är att strukturella faktorer som t.ex. 
lagstiftning och regelverk påverkar individens situation, vilket i sin tur 
styr utformandet av individens personliga strategier och förhållnings-
sätt.  

När den första fasen i analysarbetet var genomförd framstod tre 
aspekter i materialet som intressanta att arbeta vidare med. Den 
första aspekten handlade om den faktiska processen kring hur olika 
händelser och situationer skapar en problematik som sedan fördjupas 
allt mer. Den andra aspekten gällde den process som sker i 
intervjupersonernas bedömningar och värderingar av uppkomna 
situationer, och som fått stor påverkan på utvecklingen av det 
fortsatta förloppet. Den tredje aspekten var hur stor påverkan t.ex. 
betalningsanmärkning och skuldsättning kunde få på individen, att 
det kunde ske rollförändringar som i sin tur kunde påverka det 
fortsatta förloppet, men också vilka bedömningar som gjordes utifrån 
en förändrad roll.  

Den teoretiska analysramen innehåller därför tre teoretiska, 
processinriktade perspektiv som efterhand vuxit fram genom det 
abduktiva arbetssätt jag tillämpat. Dessa är Michelis (1996) resone-
mang om ”downdrift”, om mekanismer och förlopp in i fattigdom, 
Lazarus & Folkmans (1984) kognitiva perspektiv hur individen gör 
val och handlingar efter bedömningar och utvärderingar av 
uppkomna situationer samt Fuchs Egbaughs (1988) rollteoretiska 
diskussioner om exitprocesser och hur individen påverkas av att byta 
roller eller identiteter. Det finns beröringspunkter mellan de tre 
teoretiska perspektiven. Det finns t.ex. både hos Micheli och Fuchs 
Egbaughs resonemang som anknyter till Lazarus & Folkmans 
situationsvärderingar.  
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Händelse- och förloppsperspektiv 

Michelis (1996) teorier utgår från en fattigdomsstudie i Veneto i 
Italien.45 Syfte med studien var att studera fattigdomens gränslinjer. 
Urvalet utgick ifrån två populationer, dels familjer som hade kontakt 
med välfärdssystemet och dels familjer som saknade sådan kontakt. 
Undersökningen syftade till att ta del av hur de två populationerna 
hanterade svårigheter som uppstår inom familjen och hur deras 
strategier såg ut.  

Micheli är kritisk till det begränsande synsätt och förklarings-
teoretiserande som finns kring fattigdom. Han pekar på risken med 
en polarisering mellan olika förklaringsmodeller kring fattigdom så att 
de reduceras till två extrema idealtyper, antingen en individ med total 
kontroll och ansvar för sitt handlande eller en individ som är 
utifrånstyrd och situationsanpassad. Micheli menar att vi därigenom 
går miste om något väsentligt i det som sker i samspelet mellan 
individuella och strukturella förklaringsmodeller. Fattigdom tolkar 
han som en process där ett visst beteende inte kan läsas av isolerat 
utan som symtom som svarar på den sammanvävning av 
livshändelser som finns i en människas liv. Det handlar därför inte 
om att se fattigdom som en individuell läggning kontra omgivningens 
påverkan utan den måste ses i ett vidare perspektiv.  

Processen in i svårigheter 

Det är värdefullt att rikta uppmärksamheten mot själva processen 
som leder till tillstånd av allvarlig fattigdom och inte bara fokusera på 
ett slutstadium. Problemen och processerna är komplexa och kan 
utvecklas olika beroende på individens hanterande, vilket enligt 
Micheli kan leda till att samma typ av fattigdom kan vara resultatet av 
olika problem samtidigt som att olika typ av fattigdom kan vara ett 
resultat av samma villkor. 

                                                           
45 Studien bygger på en undersökning i två delar med strukturerade frågeformulär, 
dels hur ”normala” familjer hanterar svårigheter som uppstår inom familjen och 
dels på en undersökning, där frågeformuläret utvidgats samt kompletterats med 
intervjuer, där fyra typer av familjer som sökt hjälp från det sociala välfärdssystemet 
valts ut. Kriterierna var att familjer skulle uppfylla något av följande fastställda 
kriterier: familj med minst en medlem över 75 år, familj med minst tre barn under 
14 år, familj med en funktionshindrad familjemedlem eller fattig familj. 
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In my view, rather than search for unequivocal cause - effect relations it is 
useful to focus attention on the process itself that leads to an end state of 
serious poverty. What is to be understood by drift is the slipping from a 
state of even hard-won but reactive normality through one of critical and 
painful normality into a state of total submission to chronic suffering 
(1996:47–49).  

Micheli pekar ut tre stadier i utvecklingen mot en mer kronisk 
fattigdom. Den första fasen utgörs av det som han benämner som 
”kritisk normalitet” vilket innebär en kamp att klara av vardagen, 
men som ändå går att hantera. En andra fas beskriver han som ett 
förvärrat tillstånd som är mer kritiskt och plågsamt. Den tredje fasen 
är ett mer slutgiltigt stadium av ett kroniskt lidande och resignation 
inför en situation som inte går att förändra. Han menar att det är 
stadier som går i varandra och han beskriver hur dessa faser kan ses 
som ett förlopp där individens möjligheter begränsas alltmer för att 
till slut hamna i en situation utan möjligheter att ta sig ur sina 
problem på egen hand.  

För att åskådliggöra den gradvisa processen in i allt större 
svårigheter och hur olika försök görs för att hantera och möta 
uppkomna situationer tar Micheli hjälp av en metafor i form av en 
förare på en motorväg, med tre möjliga avfarter, som slutar i en 
rondell utan utfarter. Denna rondell blir en slags återvändsgränd av 
extrem fattigdom, i ett mer slutgiltigt stadium utan möjligheter att ta 
sig ur.  

Den första avfarten, vilken också kan kopplas till den första fasen 
av ”kritisk normalitet”, är enligt Micheli att söka stöd i sitt nätverk 
för att klara problemen. Om inte den lösningen är en möjlighet så 
innebär den andra avfarten att försöka ta hjälp av det sociala 
välfärdssystemet. Då befinner sig individen i den andra fasen där 
problemen och svårigheterna har förvärrats, och individens behov av 
hjälp har ökat. Men det sociala välfärdssystemet kanske inte kan 
hjälpa individen i den aktuella situationen. Då återstår en sista utväg, 
som Micheli beskriver som den tredje utfarten, vilken istället är 
inriktad på att hitta en strategi för att göra livssituationen så dräglig 
som möjlig. Han ser intresseföreningar, med möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och att ta stöd av människor i samma situation, 
som ett exempel på möjliga strategier.46 Om inte något av de tre olika 

                                                           
46 I Michelis studie är urvalet inte endast familjens ekonomiska villkor utan också 
andra villkor t.ex. funktionshinder eller sjukdom och han refererar till 
intresseföreningar som riktar sig till personer med samma funktionshinder eller 
sjukdom.   
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alternativen går att utnyttja, hamnar individen till slut i en rondell 
utan utfarter och utan möjlighet att ta sig ur sin situation. 

Micheli skiljer på två typer av tidsförlopp i denna process. Det 
första förloppet karaktäriseras av ett långsamt glidande in i 
svårigheter och där det efterhand sker en pålagring av faktorer som 
leder till det slutgiltiga stadiet. Det andra tidsförloppet handlar om att 
plötsligt slungas in i något, till exempel en oförutsedd händelse eller 
olycka som förändrar förutsättningarna. Micheli beskriver två 
exempel som visar hur påfrestningar som inte kan hanteras istället 
kan förvärra situationen och påverka den fortsatta utvecklingen. Det 
ena exemplet är familjen som lever under normala förhållanden men 
drabbas av något så allvarligt att den påföljande chocken blir så 
kraftig att den förhindrar familjens återuppbyggnad eller återgång till 
sina normala förhållanden. I det andra exemplet lever familjen på en 
nivå där påfrestningarna redan är för höga och på gränsen att klaras 
av. I det läget som familjen befinner sig är det svårt att klara av och 
hantera ytterligare påfrestningar vilket kan förvärra situationen än 
mer.  

Påverkande faktorer 

I Michelis teoretiska resonemang finns några avgörande dimensioner 
som får påverkan både på själva processen in i fattigdom och på 
individen. Det handlar dels om beslutsfattandets konsekvenser, och 
dels om att vara antingen inifrån- eller utifrånstyrd i sitt handlande. 
Dessutom pågår två parallella processer kring individens möjligheter 
att å ena sidan påverka sin situation till viss grad men å andra sidan 
påverkas eller drabbas av omständigheter som inte individen kan 
styra.  

But this limit cycle – and this must be underlined – is at the same time, 
and ambiguously, the end of a subjective and objective dual process. It is 
in fact by definition the outcome of a chain of self developing autonomous 
choices, but at the same time also the result of a crushing of individual 
freedoms under the weight of an environment ‘without answers’ 
(1996:57). 

Beslutsfattande kan i Michelis teoretiska resonemang ha olika 
funktioner. Han beskriver fyra olika nivåer utifrån ett icke-rationellt 
beslutsfattande: ett mer passivt och inaktivt beslutsfattande, ett 
nyttoinriktat beslutsfattande, ett beslutsfattande utifrån konvention 
och att uppfylla normer. Den fjärde beslutsnivån gäller beslut som tas 
för att understödja individens identitet, individens eget system av 
tänkande, strategier och tidigare livserfarenheter som personen har 
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byggt upp. På den första och tredje nivån, det passiva och 
konventionsinriktade beslutsfattandet, är besluten grundade på en 
otillräcklig bedömning och kalkylering. De vinster eller den nytta som 
en förändring kan resultera i upplevs inte tillräckligt tydliga för att 
motivera ett aktivare beslut, därför att individen samtidigt bara har 
vaga föreställningar varför den agerar som den gör. Olika grad av 
påverkan från omgivningen kan också påverka och förändra 
beslutsfattandet i både en rationell och icke rationell riktning.  

Micheli gör en uppdelning av de fyra beslutsnivåerna, två av dem, 
den passiva och den konventionsbundna nivån, anpassar sig mer 
efter yttre förutsättningar och faktorer. De två andra bygger på 
individen, där förhållandet är tvärtom att de yttre förutsättningarna 
ska anpassas efter individens mål, inställning och förutsättningar. 
Micheli menar att denna process in i fattigdom inte bara gäller 
beslutsfattande utan också påverkar identiteten. Antingen blir 
individen mer utifrånstyrd och anpassar sig till konventioner eller 
också vill individen ha ett självständigt förhållningssätt som kan 
utvecklas till ett mer konfliktfyllt förhållningssätt.  

I den glidning som sker från kritisk normalitet till mer kroniska 
villkor är individen inte bara offer utan kan också bli deltagare. Ingen 
individ klarar av att alltid göra de rätta och rationella valen i varje 
situation, men är inte heller helt i avsaknad av några rationella 
strategier även om inte individen kan definiera sina valmöjligheter. 
Under denna process kan individens egen strategi förändras till att ha 
en mer meningsfull funktion eller anpassad strategi. Den behöver då 
inte utgå ifrån rationella beslut utan kan utgå utifrån individens egen 
skapade strategi för att hantera situationen. I de strategiska 
övervägandena kan agerandet ske dels från ett individuellt 
lönsamhetsövervägande i varje handlande medan det andra sättet 
innebär att skilja mellan resultatet av ett agerande och själva 
agerandet. Konsekvensen av detta kan bli att det kortsiktiga 
agerandet får större och mer negativa konsekvenser än vad individen 
övervägt.  

Micheli menar att det behövs en mer omfattande och komplex 
förklaringsmodell till både objektiva och subjektiva orsaker, av såväl 
inre och yttre faktorer som individuella och strukturella. Det handlar 
både om att se de faktiska, mer objektiva orsakerna till fattigdom, 
men också att se de mer subjektiva orsakerna där individens 
påverkan, genom beslut, val, inställning, anpassning eller att hitta en 
egen strategi, kan påverka mekanismerna kring drivningsprocessen in 
i fattigdom. Han anser bland annat att samhället har svårt att möta 
den enskilde individens behov som inte är tillfälliga. Det är många 



Från skuldsatt till skuldfri 

62 

gånger i röriga situationer med skenbara åtgärder som en gradvis 
förändring och övergång till mer kritiska tillstånd sker. 

Tillämpning på en skuldproblematik 

Vad kan Michelis teoretiska perspektiv tillföra denna studie kring 
skuldproblematik? Utifrån intervjumaterialet finns det klara paralleller 
till de processer som Micheli beskriver. Användandet av hans 
resonemang syftar till att synliggöra de förlopp som tydligt 
framträder i materialet där både processerna att slungas in i och 
glidandet in i nya problematiska situationer har tydliga kopplingar till 
intervjupersoners berättelser. Problem blir till slut så allvarliga att det 
inte finns någon möjlighet att på egen hand ta sig ur dem. I detta 
sammanhang skulle kvalificerad insolvens kunna användas för att 
beskriva Michelis slutgiltiga stadium utan möjlighet att ta sig ur, och 
där alla intervjupersoner till slut har hamnat. Metaforen i form av en 
motorväg med avfarter är också användbar där avfarterna i form av 
stöd ifrån det sociala nätverket kan vara otillräckliga. 
Välfärdssystemets stödmöjligheter kan också vara begränsade eller 
inte kunna erbjuda någon lösning.47 

Utifrån skuldsaneringslagen finns en öppning men problemet med 
lagens konstruktion gör att skulderna ska vara tre till fyra år gamla 
innan samhället kan agera, under förutsättning att individen uppfyller 
lagens övriga krav och kriterier. Detta innebär att problematiken kan 
ha hunnit fördjupas och förvärras under denna tid. Alla skuldsatta, 
som beskrevs i det inledande kapitlet, har inte heller möjlighet att 
kunna få skuldsanering på grund av lagens konstruktion.  

När skulderna blivit så stora att individen uppfyller kraven för 
skuldsanering kan man knyta situationen till Michelis motorvägs-
rondell där det inte finns någon utfart. Men efter bedömning, 
kontroll och uppfyllande av vissa kriterier kan genom ett skuld-
saneringsbeslut en ny utfart öppnas, en ”vip-utfart”, som i detta 
sammanhang kan uttydas som ”very indepted person”. Noteras kan 
att den utfarten i sin tur påverkas av de förutsättningar som gäller för 
skuldsanering och som pågår under fem år, vilket kan ses som en 
delprocess i sig. 

Micheli beskriver två alternativa handlingsmönster som även finns 
i intervjumaterialet, dels ett mer passivt och anpassat förhållningssätt, 
                                                           
47 Skuldsaneringslagen utgör inte någon del av det socialrättsliga regelsystemet och 
reglerar inte någon skyldighet för kommunen att bistå med bistånd i en 
skuldsituation (Hellners & Mellqvist 1995). Bistånd till skulder ska enligt 
socialtjänstlagens tillämpningsföreskrifter behandlas restriktivt (Socialstyrelsen 
2003).  
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och dels ett mer självständigt och i större utsträckning konfliktfyllt 
förhållningssätt. Hans resonemang kring olika beslutsnivåer och att 
se hantering och agerande utifrån ett inifrånstyrt eller utifrånstyrt 
handlande har beröringspunkter med intervjupersonernas 
beskrivningar. Flera av intervjupersonerna beskriver en utveckling 
mot att hitta en egen strategi för att klara av skuldsituationen. 

Michelis menar att vi måste söka i vidare cirklar för att förstå den 
komplexitet som finns bakom människors handlande och processen 
in i allt svårare omständigheter och inte begränsa oss till att försöka 
hitta en allena rådande förklaringsmodell. Detta resonemang är 
applicerbart på denna studie vars syfte är att öka kunskapen kring 
omfattande skuldsättning utifrån intervjupersonernas berättelser. 

Värderingsperspektiv 

Ett annat mer kognitivt perspektiv tas från det copingteoretiska fältet 
och Lazarus & Folkmans (1984) begrepp kring värderingar av 
situationer och händelser, appraisals. Ordet kan översättas med både 
bedömning och värdering. Egentligen är båda orden tillsammans ett 
mer överensstämmande uttryck för appraisial i detta sammanhang, 
genom att det kan finnas med en första bedömning som sedan kan 
övergå i en värdering. Begreppet värdering kan i detta material 
användas dels som en teoretisk ingång och dels som ett begrepp för 
andra typer av värderingar t.ex. attityder och normer. För att relatera 
till Lazarus & Folkmans värderingsteoretiska resonemang kommer 
begreppet situationsvärdering att användas synonymt. 

Lazarus & Folkman menar att värdering är ett grundläggande 
begrepp inom det copingteoretiska fältet genom att utgångspunkten i 
människors handlande, både praktiskt och känslomässigt, startar i 
bedömningar och värderingar av uppkomna situationer.   

Overall, we can see in the above accounts a pattern of research and 
observation that shows clearly that the way a person appraises an 
encounter strongly influences the coping process and how the person reacts 
emotionally. The theoretical perspective that cognitive appraisal is central 
in mediating subsequent thought, feeling, and action is not only logically 
necessary to an understanding of individual differences (Lazarus & 
Folkman 1984: 45). 

Utgångspunkten är tre olika begrepp, primary appraisal, secondary 
appraisal och reappraisal. De hör samman eftersom situations-
värderandet kan ses som en process. Primary appraisal, den första 
värderingen, görs utifrån händelser och upplevelser om det är något 
positivt eller negativt och vad det kan innebära nu eller i framtiden. 
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Utifrån den värderingen kan tre olika typer av reaktionsmönster 
urskiljas. Det första är om något är irrelevant och då lämnas det utan 
reaktion eller åtgärd. Det andra alternativet är om reaktionen istället 
är gynnsam och kan väcka positiva känslor som till exempel lycka, 
glädje, kärlek eller fridfullhet. Den tredje typen av värdering är om 
något är stressande, vilket är en reaktion som i sin tur kan upplevas 
på tre olika sätt. Antingen förknippas värderingen med en skada eller 
förlust utifrån något som redan inträffat, eller är det ett hot, något 
som inte inträffat men som kan förutses eller anas. Slutligen kan det 
handla om en utmaning som kan innehålla mer positiva känslor och i 
sådana situationer har personen ofta en större anpassningsförmåga. 
De två senare värderingarna hot och utmaning behöver inte utesluta 
varandra utan kan upplevas samtidigt. Personer som ser en utmaning 
ser större möjligheter jämfört med personer som endast ser hot och 
blir lättare blockerande eller begränsande.  

Lazarus & Folkman beskriver situationsvärderandet som en 
process i olika steg. Utifrån den första bedömningen av en situation 
eller händelse är nästa steg att se vad som kan göras åt situationen, 
secondary appraisal, den andra värderingen. Det innebär en bedömning 
av hur den uppkomna situationen ska eller bör hanteras och bygger 
på den första värderingens reaktion. En tredje fas är reappraisal, 
omvärdering, omprövning. Denna bygger i sin tur på ny information 
från omgivningen tillsammans med personens egna reaktioner 
samtidigt som den grundar sig på tidigare värderingar. I grund och 
botten är det ingen större skillnad på appraisal och reappraisal, utan 
det handlar om att det sker en process i bedömningarna, en 
utvärdering, utifrån att ny information tillkommer. Dock använder 
Lazarus & Folkman även ett annat begrepp, defense reappraisal, dvs. en 
värdering av något som ligger längre tillbaka i tiden. När en viss tid 
förlöpt kan det ske en positivare omtolkning eller att hot eller skador 
undervärderas. Denna typ av reappraisal, omvärdering, utgår mer 
från individens egna upplevelser än yttre påverkan. 

Situationsvärderingar och skuldproblem 

Under bearbetningen av materialet blev det tydligt hur olika personer 
gjort olika bedömningar och värderingar för att hantera sin 
livssituation. Värderingar som ibland var väl genomtänkta men också 
värderingar som tycks gjorda i ögonblickets frustration utan ett 
reflekterat vägande av risker och konsekvenser. Situationer där en 
värdering resulterat till exempel i att acceptera en situation och inse 
att det inte finns några alternativ eller när kampen för att överleva lett 
till värderingar som skapat egna strategier som fått stå över regelverk 
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och konventioner. När det handlar om skuldproblem är det 
situationer som många gånger upplevs som ett hot men kan också 
handla om en utmaning, dessa båda alternativ framkommer i 
materialet.  

Att beskriva vägar in och vägar ut ur skuldproblem är många 
gånger komplicerade psykologiska processer och skuldproblemen har 
också påverkats över tid. Intervjupersonernas berättelser speglar de 
problem och de konsekvenser som ekonomiska problem kan få och 
där olika värderingsprocesser är en del i skuldförloppet. Syftet med 
att, som en av tre teoretiska utgångspunkter, i detta material använda 
ett värderingsteoretiskt perspektiv, är att lyfta fram den kognitiva 
process av beslut och handlade som både leder in i men som också 
tar en individ ut ur skuldproblem. Till denna process hör också 
hanterandet av olika känslor, emotioner, vilket även Lazarus (1999) 
senare behandlat och lyft fram.48 Bakom de uppkomna situations-
värderingarna kan olika känslor styra värderandet.  

Rollförändringsprocesser 

Den tredje teoretiska delen utgår från Fuchs Egbaugh (1988) som 
menar att de flesta människor har några erfarenheter av upp-
brottsprocesser eller rollförändringar. Med detta menar hon att olika 
typer av livsförändringar som innebär rollbyten som förknippas med 
naturliga faser i ett livsförlopp, t.ex. få barn, gå från utbildning till 
yrkesliv eller gå i pension. Många rollförändringar upplevs önskade 
och positiva och de förändrade rollerna kan vara både frivilliga och 
ofrivilliga. I Fuchs Egbaughs (1988) Becoming an Ex är utgångs-
punkten för studien frivilliga uppbrottsprocesser. De rollförändringar 
som främst redovisas är exnunnans, den transsexuelles och modern 
som avstått vårdnaden samt även beskrivningar från arbetslivet. Hon 
pekar på att det finns delar av processen som hon bedömer också 
gäller ofrivilliga uppbrottsprocesser. 

 En rollförändring innebär att en person lämnar en tidigare roll 
och skapar eller hamnar i en ny roll. Dock kan inte en rollförändring 
ses helt isolerat utan är en process som spänner över både det 
förflutna, nuet och framtiden. I personens eget hanterande av en ny 
roll finns också rester av tidigare egna roller. Dessutom handlar det 
om att förhålla sig till omgivningens reaktioner på den nya rollen. 
Hos omgivningen finns tidigare erfarenheter av den gamla rollen kvar 

                                                           
48 Ellsworth & Sherer (2002) behandlar beröringspunkterna mellan appraisal och 
emotionsteorier. (Se även Nerb 2007). Kopplingen till emotioner kommer att 
vidareutvecklas i kapitel 9. 
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och som fortfarande påverkar både upplevelser och hanterandet av 
den nya rollen.  

Faktorer som kan påverka rollförändringar 

Fuchs Egbaugh pekar ut några omständigheter som påverkar en 
frivillig rollförändring samt vilken betydelse den nya rollen kan få i 
individens liv. Beslutet om rollförändringen kan dels växa fram under 
varierade tidsperioder men kan också ske plötsligt utifrån någon 
utlösande faktor. En annan aspekt som kan påverka beslutet är om 
det finns möjlighet att ångra sig och kunna återvända till den gamla 
rollen. En tredje faktor är ifall det handlar om en individuell process 
eller det är något som sker i en process tillsammans och med stöd av 
andra.  

Olika faktorer kan vara en avgörande vändpunkt för att en roll-
förändring kan ske. En rollförändring är ofta en process över längre 
tid och med olika faser, men det kan vara någon utlösande faktor 
som gör att rollförändringen startar eller sker. Det kan vara en 
speciell händelse som inträffat, droppen som får bägaren att flöda 
över-händelse eller att en rollförändring passar rent tidsmässigt. En 
rollförändring kan också döljas genom att använda en annan orsak 
som förevändning om den är mer socialt accepterad. En person kan 
komma i en situation där det krävs att ett avgörande vägval görs.  

Fuchs Egbaugh går igenom olika faser i rollförändringsprocessen 
vilka kan vara överväganden som växer fram utifrån en 
otillfredsställelse med den roll man har och som så småningom leder 
fram till ett medvetet val av en ny roll. Det finns dock en tidsaspekt 
eftersom ju mer oåterkallelig en rollförändring är desto längre tid tar 
processen för att överväga ett rollbyte. En annan påverkade faktor är 
det sociala stödets roll där omgivningens reaktion på ett kommande 
rollbyte både kan påverka individens ställningstagande samt 
tidsförloppet - både påskynda och bromsa. Ett led i denna typ av 
frivilliga rollförändringsprocess är också att upptäcka friheten att 
kunna välja ett rolluppbrott och att väga för- och nackdelar med en 
rollförändring. Om det finns grupper som man vill kunna identifiera 
sig med kan intresset öka för dessa grupper. 

När en rollförändring sker innebär detta inte bara individens eget 
hanterande av den nya rollen utan också omgivningens reaktion där 
den gamla rollen finns med i bakgrunden på samma gång som 
omgivningen möter den nya rollen. Fuchs Egbaugh pekar på några 
olika aspekter som påverkar individen i övergången till en ny roll där 
individen kanske får överväga vad som ska berättas. Vilken bild vill 
man ge av sig själv? Hur vill man presentera sig? Hur möter man 
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omgivningens reaktioner? Hur påverkas relationen till en ny partner? 
Hur förhåller man sig till tidigare kontakter från den gamla rollen och 
hur hanteras kvarvarande rester? Dessa frågor kommer att finnas 
med när rollförändringsprocessen överförs till personer som har 
skuldproblem. Att bli skuldsatt och sedan bli skuldfri är två roller 
som kan påverka en individ på olika sätt.  

Rollförändringar och skulder 

I denna studie utifrån skuldproblematik är utgångspunkten 
annorlunda då intervjupersonerna inte frivilligt valt att lämna en roll 
eller att hamna i en ny roll, som innebär att vara så skuldsatt att 
skulderna inte någonsin kan betalas. En annan skillnad är att intervju-
personerna formellt har ansökt om ett rollbyte från skuldsatt till 
skuldfri. Eftersom alla intervjupersoner sökt skuldsanering så finns 
en aktiv vilja att komma tillbaka till ett liv som skuldfri och till en roll 
som personen tidigare haft. Individen har en referensram till en roll 
eller en tänkt bild av en förändrad, utvecklad roll, för att inte hamna i 
samma situation eller roll igen. Fuchs Egbaugh menar att tidigare 
roller påverkar en ny roll.  

Fuchs Egbaughs teorier är relevanta att studera då roll-
förändringar även påverkar processen kring skuldutvecklingen både 
under vägen in i och ut ur som en skuldfri person. Rollförändringar 
behöver inte ha direkt koppling till ekonomiska konsekvenser men 
följderna kan vara ekonomiska, exempel på detta är den som bli 
arbetslös och därigenom får mindre inkomster eller förändrade 
familjeförhållanden som påverkar de ekonomiska förutsättningarna. 
Rollförändringar kan utvecklas utifrån ekonomiska svårigheter, t.ex. 
konsekvenser som utvecklats ur en betalningsanmärkning med icke-
kreditvärdig som följd.  

Att ha skulder kan vara något som för en del är förknippat med 
skamkänslor och kan innebära att skapa en roll som inte visar på 
skuldproblemen utan snarare något som man försökt att dölja så 
mycket som möjligt. Vid en presentation av sig själv kan personen ge 
sken av att situationen är bättre än den är eller att välja att inte berätta 
så mycket. Skamkänslorna kan i sådana situationer skapa en roll som 
egentligen inte är förankrad i personen utan blir en roll i ett spel att 
spela med i.  

Frågan är hur resterna av den gamla rollen som skuldsatt påverkar 
övergången till den nya rollen som skuldfri. Fuchs Egbaugh är i sin 
studie mer fokuserad på själva rollen, vad som påverkar ett rollbyte 
och hur det i sin tur påverkar utformningen av en ny roll. Hon för ett 
resonemang kring processen och att det finns stora variationer i hur 
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rollförändringar och uppbrottsprocesser ser ut. Men i denna studie 
kring vägar in i och ut ur skuldproblem blir också rollförändringar ur 
ett processperspektiv viktiga att fokusera på och att analysera. 

Sammanfattning 

Möjligheten att använda tre teoretiska processinriktade perspektiv har 
vuxit fram ur analysen av det empiriska materialet, utifrån Michelis 
händelser och förloppsprocesser, Lazarus & Folkmans situations-
värderingar och från Fuchs Egbaughs roll- och uppbrottsteorier. De 
tre olika processperspektiven syftar till att belysa skuldsättnings-
processen med utgångspunkt från intervjupersonernas egna 
berättelser. Men utifrån dessa perspektiv, som både går nära det 
individuella men också kan belysa det systemrelaterade och 
strukturella, kan en mer övergripande diskussion föras kring skuld-
sättningens konsekvenser i dagens samhälle. Intressant är att de tre 
teoretiska perspektiven kan kopplas samman och var och en kan vara 
startpunkt för att förstå förändringar. En händelse kan inleda en 
situationsvärdering som leder vidare till en rollförändring. En 
situationsvärdering kan leda till en händelse som i sin tur leder till en 
rollförändring. Och en rollförändring kan leda till en situations-
värdering som resulterar i en händelse. För de intervjuade kan kedjor 
av dessa tre begrepp sättas ihop som kan variera.  

Efter denna teoretiska genomgång kommer fokus att flyttas till det 
empiriska materialet och resultatet av intervjustudien. Innan resultatet 
presenteras närmare kan det övergripande resultatet sammanfattas 
med att det finns många olika vägar in i och ut ur skuldproblem och 
överskuldsättning. Det finns en risk i forskning som behandlar 
orsaker och sökandet efter mönster att fokus hamnar på det som 
förenar och gör människor lika. Ehn & Löfgren (2001) varnar för att 
söka efter det enhetliga, det som binder samman. Han pekar också på 
vikten av att undersöka spänningen mellan det privata och det 
kollektiva, mellan samhälleliga strukturer och de individuella 
erfarenheterna och att varje teoretiskt perspektiv både fokuserar och 
utestänger. I socialt arbete finns tendenser att fokusera på det 
strukturella och att vilja se individens roll enbart i en strukturell 
problematik. I denna studie framträder ett växelspel mellan 
individuella och strukturella faktorer, vilket är en avgörande kunskap 
för förståelsen av uppkomsten av skuldproblem, hur de hanteras och 
hur lösningarna kan se ut.  
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5. Orsaker bakom skuldsättningen 
Detta kapitel är det första av fyra resultatkapitel som inleds med en 
kort introduktion av intervjupersonernas bakgrund. Därefter 
kommer en sammanställning av vad intervjupersonerna dels uppgivit 
som de huvudsakliga orsakerna till skuldsättningen och dels de 
bidragande orsaker som påverkat skuldutvecklingen. Kapitlet följs 
sedan av tre resultatkapitel som var för sig beskriver de tre faserna; 
vägen in i överskuldsättning, perioden under skuldsanering och 
slutligen livet som skuldfri. Syftet med detta är att få en bild av de 
olika faserna, vad som skiljer dem åt men också att kunna följa 
processen över tid.  

Intervjupersonerna – en kort bakgrund 

Figur 2. Intervjupersonerna fördelade på respektive grupp och kön 
Urvalsgrupp och år Kvinnor Män Total 
1997 Beviljats skuldsanering 
 (skuldfri vid intervjun) 

7 
 

3 10 

2002 Beviljats skuldsanering 
  (pågående skuldsanering)  

3 7 10 

2005 Sökt skuldsanering  
 (skuldsatt) 

6 6 12 

Totalt intervjuade: 16 16 32 
 
Intervjupersonernas åldersspridning:  
Skuldfri    1997: 7 kvinnor 48 – 64 år och 3 män 42 – 60 år.  
Skuldsan. 2002: 3 kvinnor 40 – 60 år och 7 män 39 – 64 år.  
Skuldsatt  2005: 6 kvinnor 48 – 56 år och 6 män 29 – 63 år.  

Av intervjupersonerna har elva heltidsarbete främst inom vård, 
service och transport. Fyra är arbetslösa, fyra i arbetsmarknads-
åtgärder, två har halvtidsarbete och halvtids sjukskrivning, en är 
sjukskriven, tre är halvtidsarbetslösa och har halvtids sjukskrivning, 
sex har förtidspension eller liknande, en har arbete med vilande 
sjukbidrag och en sitter i fängelse. Fem personer är födda utomlands 
och har kommit till Sverige som vuxna. Utmärkande för gruppen är 
att de flesta har brutit upp från äktenskap eller samboförhållanden 
och flera uttrycker hur skuldproblem lett till en separation. Av de 
intervjuade har fjorton personer barn under tjugo år, fem har delad 
vårdnad eller umgänge. Av de skuldfria hade 3 haft betalningsplan 
och 7 haft nollbud. Av de med pågående skuldsanering hade 6 
betalningsplan och 4 nollbud.   
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Att skilja på huvudsakliga och bidragande orsaker 

Att beskriva hur skulderna har uppkommit är inte alltid enkelt. Skuld-
sättningsprocesserna speglar väl de processer som Micheli (1996) 
beskriver dels som ett glidande in i en allt mer insnärjd situation och 
dels att ha slungats in i svårigheter. En orsak till överskuldsättningen 
kan vara att den orsakats av olika skulder som uppstått till följd av 
varandra, som en skuldkedja. Skulder kan även ha uppkommit av 
varandra oberoende orsaker men drabbat samma person. I Annas 
exempel, i textens inledning, beskrivs hur skulder kan relateras till 
varandra som en följdreaktion på en husförsäljning och skilsmässa. 
Bostadsbidraget som i och för sig är en följdverkan på skilsmässan, 
skulle i detta fall kunna betraktas som en annan skuldorsak som har 
att göra med försäkringskassans administrativa system och 
beräkningsgrunder.  

Att få en exakt bild av alla intervjupersoners skuldsituationer är 
svårt dels för att skulderna för många ligger långt tillbaka i tiden och 
dels för att intervjupersonerna beskriver mer huvuddragen än de 
exakta detaljerna. En förklaring kan vara att det väcker svåra minnen. 
En intervjuperson beskriver hur ångestladdat det var att inför 
ansökan om skuldsanering tvingas gå igenom alla skuldpapper.49  

Att göra en distinktion mellan huvudsakliga och bidragande 
orsaker till skuldsättningen kan vara problematiskt. Återigen 
presenteras problemen utifrån konstruktioner som påverkas av olika 
faktorer. Det går inte att bortse ifrån att vissa skuldorsaker kan vara 
mer legitima än andra. De huvudsakliga orsakerna är vad intervju-
personerna beskriver som huvudorsak till överskuldsättningen. Den 
behöver inte vara den ursprungliga orsaken till att skuldproblemen 
startade, men intervjupersonerna beskriver orsaken som en 
betydande faktor för överskuldsättningen. Beträffande de bidragande 
orsakerna är det beskrivningar av faktorer som påverkat utvecklingen 
och som flera av intervjupersonerna tagit upp. När det gäller t.ex. 
bankernas utlåning är det allmänt känt att bankernas utlåning och 
marknadsföring ökade efter avregleringen av kreditmarknaden 1985 
(se Hellners & Mellqvist 1995).  

I resultatet presenteras inte konsumtionsskulder som en egen 
punkt. I intervjumaterialet framkommer några kommentarer kring 
skulder t.ex. semesterresa och kontokortsköp som skulle kunna ses 
som konsumtionsskulder. Bilden av intervjupersonernas berättelser 

                                                           
49 I ansökningsblanketten skall varje enskild skuld preciseras med både belopp, 
räntekostnad och kostnader samt skuldorsak och tidpunkt för skuldsättningen.   
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är att konsumtionsskulder uppkommit som en följd av en annan mer 
omfattande skuldorsak, som konsekvens av att det inte funnits 
kontanter att handla för eller att situationen varit så hopplöst att det 
inte spelat någon roll med ytterligare en liten skuld. Låg inkomst kan 
också påverka att skuldsättningen ökats på. 

Sammanfattningsvis kan sägas att både de huvudsakliga och de 
bidragande orsakerna speglar det samspel mellan det individuella och 
strukturella, mellan de formella, informella och intrapersonella 
relationer och faktorer som tidigare redovisades i figur 1. 

Den huvudsakliga orsaken till skuldsättning 

 Undertecknande av lån/ borgensförbindelse för partner eller barn  
 Företagsskulder och konkurs 
 Ohälsa och/eller arbetslöshet 
 Fastighetsskuld och förändrad familjesituation  
 Missbruk  
 Spekulation på fastighetsmarknaden 

Undertecknande av lån eller borgensförbindelse för partner eller barn 
De flesta av intervjupersonerna som skrivit under en lånehandling 
eller borgensförbindelse har gjort det för någon annan person. I de 
flesta fall handlar det om att kvinnan skrivit på banklån eller 
borgensåtaganden för make/sambo som skulle starta eget företag. 
Flera av kvinnorna berättar att de inte varit riktigt insatta i de 
ekonomiska förutsättningarna eller brytt sig om att sätta sig in i 
förutsättningarna. De kan inte alltid klart redogöra för vad de skrivit 
under. I flera fall har de tillåtit att mannen utnyttjat deras namn i 
ekonomiska syften. Tankarna på risktagande och att förändringar kan 
ske vad gäller förhållande eller företag har förträngts. En kvinna 
beskriver hur hon medvetet lät mannen använda hennes namn för 
banklån och fastighetsaffärer: 

Det började med att jag öppnade en enskild firma i mitt namn som min 
sambo skulle driva. Men jag visste ingenting om ekonomi, till exempel 
hur jag skulle göra med fastigheter eller med banker. Så jag sa till honom 
att han fick sköta detta själv, för jag ville sköta mitt jobb och göra det 
som jag kunde. Jag litade för mycket på den här mannen. Det var mitt 
misstag att jag inte såg klart och sedan snurrade hjulet bara på. Han tog 
i mitt namn på sig fler och fler lägenheter och fastigheter. Men sedan kom 
nittiotalskrisen och allt gick i botten. Det började komma bruna kuvert, 
jag fick först svår ångest och sedan en djup depression. (Kvinna 51, 
skuldfri). 
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Företagsskulder och konkurs 
En annan väg in i skuldsättning har varit ett olönsamt företag. Många 
gånger har det varit en stark önskan att starta eget företag, ibland 
utan tillräckliga kunskaper om företagsekonomi eller marknad. De 
uppkomna företagsproblemen kan kopplas till tendensen att lösa 
arbetsmarknadsproblem genom att försöka få människor att starta 
eget företag. Många företag har startats inom ”trendbranscher” där 
marknaden snabbt blivit mättad eller branscher som varit inom smala 
nischer t.ex. kropp & hälsa, lösgodis, säsongsverksamhet eller 
uthyrning av hemelektronik och vitvaror.50 Flera personer har upp-
gett att en frikostig utlåning från bankerna har varit starkt bidragande 
till att hamna i skuldproblem.  

Min dröm var hela tiden att få något eget och vi gick till banken och 
hörde oss för och det var inga problem med att låna pengar. Ingenting! 
Det fanns inget hinder trots att vi själva kände oss tveksamma hur vi 
skulle klara det här eller hur mycket pengar vi behövde låna. Hela tiden 
sa banken bara att det skulle fixa sig! (Kvinna 59, skuldfri).  

Några av intervjupersonerna beskriver att företagande diskuterats i 
samband med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och 
hotande arbetslöshet. Ett företagande som så småningom lett till en 
skuldsättning. Männen med invandrarbakgrund har blivit skuldsatta 
efter att ha startat eget företag. Det finns exempel på att man känt sig 
tvingad till att starta företag av socialförvaltningen, trots att 
kunskaper om eget företagande inte varit tillräckliga. Bristande språk-
kunskaper har både påverkat en etablering av företag och försvårat 
möjligheterna att bedöma risker och problem med företagande i 
Sverige. 

Under tiden fick jag pengar från socialen, jag hade en assistent där och 
under sju månader försökte hon hela tiden skaffa jobb. Hon ville hjälpa 
oss men det lyckades inte. Innan jobbade jag i ett europeiskt land, där 
respekterade och accepterade man min utbildning, men inte här i 
Sverige.51 Det blev mycket under press och tryck och jag tänkte att det 
vore bättre att skapa en egen firma här. Det blev restaurang trots att jag 
kände att jag inte skulle klara det på grund av min ålder, att hela tiden 
göra deg och hela tiden göra pizza, det var fel. Det gick inte, det blev fel 
från början. Allting blev fel! (Man 64, pågående skuldsanering). 

                                                           
50 Exemplen på olika smala branscher ges som allmänna exempel och behöver inte 
vara representerade ibland intervjupersonerna. De olika exemplen ges pga. att en 
del av intervjupersonernas verksamheter kan vara inom smala branscher att det 
annars kan vara svårt att dölja intervjupersonens identitet.  
51 Utbildning inom teknikområdet. 
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För en av intervjupersonerna startade företagandet på grund av hot 
om arbetslöshet inom familjen. Beslutet om att ta lån för att starta 
eget företag blev ett gemensamt beslut. En kvinna berättar:  

Min man arbetade inom transportbranschen men så förlorade företaget ett 
viktigt transportavtal. Då fanns det två alternativ – arbetslöshet eller att 
köra i egen regi. Efter gemensam diskussion beslöt vi att han skulle 
starta eget vilket kostade en del och som vi fick lov att låna till. Det var 
mycket tufft och efter ca tre år orkade han inte slita utan att tjäna några 
pengar. Av kronofogdemyndigheten fick han rådet att sätta sig i konkurs 
och han gjorde så. Vi hade det mycket svårt ekonomiskt och så här i 
efterhand kan jag inte begripa hur vi egentligen klarade oss och våra tre 
barn. Jag hade ju skrivit på lånehandlingar så jag drogs ju med, men jag 
blev inte lurad in i detta, att starta eget var ett gemensamt familjebeslut. 
(Kvinna 40, pågående skuldsanering). 

Ohälsa och/eller arbetslöshet 
Sjukdom eller arbetslöshet är två faktorer som kan påverka ekonomin 
utan att personen själv behöver ha medverkat till den försämrade 
ekonomin. Situationen kan kompliceras av att kriterierna varken 
uppfylls för sjukpenning eller a-kassa/arbetslöshetsersättning och att 
en person därigenom kan hamna mellan respektive myndigheters 
handläggning. Individen kan därför hamna utanför eller mellan de 
olika transfereringssystemen och på så sätt drivas in i den skuld-
situation som Micheli pekar på.  

Jag hade det jättejobbigt då och jag fick ingen sjukpenning för den hade 
dragits in. Och jag kunde ju inte stämpla för jag klarade inte av att 
jobba. Det var ju ett jädrans liv på det sociala, jag fick ju försöka få 
hjälp. Men de tyckte inte att jag kunde få någon hjälp ”för du är ju 
sjukskriven så du får ju sjukpenning”. Men jag hade ju ingen 
sjukpenning! Jag hamnade i en ond cirkel. (Kvinna 64, skuldfri). 

Fastighetsskuld och förändrad familjesituation  
En förändrad familjesituation är en annan väg in i skulder. Ett 
exempel är mannen som ville sälja huset som sedan säljs med förlust 
och kort tid därefter vill han skiljas. Ett annat exempel är när huset 
säljs med förlust på grund av att hustrun inte vill bo kvar i huset efter 
att barnet dött i plötslig spädbarnsdöd. Ytterligare ett annat exempel 
är en kvinna som accepterade att huset skrevs över på henne för att 
barnen skulle kunna bo kvar och slippa flytta. Dock klarade inte 
hennes ekonomi av den höga boendekostnaden. Dessa förändringar 
är exempel på förändringar som gjorts utan att intervjupersonerna 
inte tillräckligt bedömt eller överblickat de ekonomiska 
konsekvenserna. 
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Missbruk  
Begreppet missbruk kan användas på olika sätt men i detta 
sammanhang används det för ett mer omfattande drogmissbruk. I 
denna grupp ingår personer med uttalad missbruksproblematik och 
där intervjupersonen beskriver en missbrukaridentitet. Missbruks-
problemen har beskrivits som grava och personen har vistats på 
behandlingshem för sitt missbruk. De intervjuade anger drogmiss-
bruket som orsaken till de ekonomiska problemen. Missbruket har 
finansierats med lånade pengar eller missbruket har prioriterats före 
räkningar, varvid skulder uppkommit och som vuxit alltmer.  

 
Spekulation på fastighetsmarknaden 
Två av männen i studien kopplar sina skuldproblem till de fastigheter 
som köpts i syfte att tjäna pengar både ur kortare och längre 
perspektiv, i ett fall var syftet med hyresintäkter att se dem som en 
tänkt framtida pensionsförsäkring. 

Bidragande orsaker till skuldutvecklingen 

Under intervjuerna framkommer några utmärkande faktorer eller 
aspekter, både strukturella och individuella, som kan ha påverkat eller 
orsakat utvecklingen av skulderna. Exempel på strukturella faktorer 
är bankernas utlåning och påverkan av regelverk och lagar i 
samhället. De informella faktorerna är dels hur förändrade samman-
levnadsförhållanden och olika synsätt kan påverka ekonomin. 
Exempel på intrapersonella faktorer är när ekonomin påverkar hälsan 
både fysiskt och psykiskt, när den skuldsatte inte orkar med sin 
situation eller när något annat i livet tar överhand, så att ekonomin 
blir underordnad något annat som händer. Intervjupersonernas 
beskrivningar av de bidragande orsakerna är:  
 Bankernas utlåning  
 Regelverk och lagar 
 Ändrade samlevnadsförhållande med ekonomiska konsekvenser 
 Olika synsätt mellan makar/sambo 
 Påverkad hälsa 
 Att göra som alla andra 

Nedan kommer olika orsaker att presenteras utifrån formella, 
informella och intrapersonella områden. Det finns beröringspunkter 
mellan de olika orsakerna men syftet med att skilja på huvudsakliga 
och bidragande orsaker är att tydliggöra vad som kan påverka 
skuldproblematik och vad den skuldsatte har att förhålla sig till. 
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Bankernas utlåning 
Många av intervjupersonerna kommenterar att en faktor som 
påverkat skuldsituationen är bankernas utlåningspolicy och flera 
relaterar allmänt till den omfattande utlåning som skedde i början av 
1990-talet. Bankernas välvilliga inställning har påverkat både privat-
person och företagare.  De flesta intervjuade hävdar att det varit 
mycket lätt att låna i bank, för lätt tycker flera, och reagerar på att 
banken inte brytt sig om hur återbetalningen skulle ske. I några fall 
har banken utan förvarning plötsligt sagt upp lånen. Detta har skapat 
en akut situation som inte direkt kunnat lösas. Ett exempel är att den 
indragna checkkrediten påverkade att de förfallna företags-
räkningarna inte kunde betalas. I ett annat fall ledde bankens 
agerande till att huset hastigt måste säljas till underpris.  

En man slutade skolan och blev som 18-åring professionell 
musiker och kom in i ett missbruk som krävde alltmer pengar. Han 
ansökte om och beviljades en checkkredit på banken. När lånet skulle 
amorteras höjdes i stället bara lånesumman, vilket upprepades flera 
gånger. Han kom till slut in på ett behandlingshem och ser det som 
ett under att han lyckades ta sig ur sitt missbruk. När han väl ordnat 
upp sitt liv kom de gamla skulderna i fatt honom, de som han dragit 
på sig för att finansiera sitt missbruk. 

Men det var 80-talet, det fanns ju massor med pengar och på det här var 
det ju 10 % ränta dessutom. Men jag tänkte ju inte i de banorna och 
min tanke var inte att leva överhuvudtaget. /…/Så här i efterhand kan 
det störa mig väldigt mycket att när vi var i X, så ligger ju banken nära 
systembolaget och där var jag ju varje dag, de flesta dagar och flera gånger 
om dagen. Och X är ju ganska liten så alla lärde ju känna alla till 
höger och vänster, man vet vad folk sysslar med. Och han på banken såg 
ju mig där hela tiden och många av gångerna som jag var på banken så 
var jag ju onykter, ja alltid. Kanske inte på det sättet att jag satt och 
sluddrade, men jag har inte skrivit under ett papper i hela mitt liv nykter 
sen 18 års ålder. Det gör mig inte ansvarslös, men jag tycker det är 
märkligt att ingen har reagerat. Hade någon kommit till mig och lånat 
pengar, och varit uppenbarligen onykter, så tycker inte jag hans omdöme 
kanske är så perfekt just då, det är ju bättre om han återkommer. För 
jag vill ju verkligen veta om detta var en människa som skulle betala 
tillbaka pengarna../…/80-talet var ju helt fel tid att missbruka, pengar 
var väldigt lättillgängliga. Det gör ju inte mig ansvarslös, men mina 
skulder är helt och hållet baserade på mitt missbruk. (Man 43, sökt 
skuldsanering). 

En annan man beskriver lättillgängligheten till krediter som fanns i 
samhället. Det var lätt att skuldsätta sig för att använda till 
konsumtion t.ex. resor, semestrar och nöjen. 
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Men det var ju som när det här LO-lånet kom 1980, då fick man gå in 
på banken och låna 25.000 bara man var med i LO. Har du jobb? 
Nej, men man fick låna pengar ändå och jag betalade ju inte igen så det 
var uppe i en 80-90000 kronor. Sen kom det något brev när jag hade 
jobbat i ett år, 1989-90, som frågade om jag ville ha Visakort och det 
var ju såklart att jag ville det. Jag tog ut det här Visakortet och åkte på 
semester, det blev ju en bra nota också som jag aldrig betalade. Så det är 
sådana nöjesgrejer mest. ( Man 43, pågående skuldsanering). 

Regelverk och lagar 
För flera av intervjupersonerna har skuldutvecklingen påverkats av 
strukturella faktorer t.ex. effekter av myndigheters regelsystem. Ett 
exempel är konstruktionen kring bostadsbidragen med ansökan på 
beräknad inkomst och återkrav utifrån taxerad årsinkomst cirka två år 
efter att bidraget utbetalats.52 En annan faktor är motstridiga 
regelverk t.ex. mellan a-kassan och regler för yrkesverksamhet.53 
Ytterligare en faktor är när individen hamnar mellan myndigheters 
bedömningar t.ex. försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  

En kvinna beskriver att hon blev sjukskriven av läkare då hon inte 
klarade av att arbeta på grund av värk. Försäkringskassan bedömde 
henne inte som sjukpenningberättigad trots läkarintyg. På social-
kontoret fick hon sedan problem när inte socialbidrag kunde utgå då 
hon var sjukskriven och borde få sjukpenning. Detta blev en 
rundgång som fick henne att på egen hand försöka ordna någon 
sysselsättning och försörjning. Hon valde att bli egen företagare.  

En av männen beskriver en situation hur han hade chans att göra 
en överenskommelse med långivarna som skulle innebära att han 
kunde arbeta, betala sitt lån och inte ha några direkta skuldproblem. 
På grund av olika regelverk kunde inte den överenskommelsen göras. 
Mannen beskriver sedan följdverkningarna som slutar med att han 
inte kunde arbeta. Vid intervjutillfället var han arbetslös, hade varit 
sjukskriven en period. Han kände sig drabbad av olika system och 
tyckte att hans situation var ett samhällsekonomiskt slöseri med 
resurser. 

                                                           
52 Bostadsbidraget kontrolleras med senaste taxerad inkomst vilket innebär att i 
februari 2008 görs en kontroll utifrån 2007 års taxering som grundar sig på 2006 
års inkomster. Återbetalningsgränsen är plus minus 1200 kronor. 
53 Ett exempel på hur en arbetstagare kan hamna mellan motstridiga regelverk är en 
skuldsatt fastighetsmäklare. En mäklare kan inte ha skulder för då utesluts man ur 
fastighetsmäklarsamfundet. Det är då bättre att lämna frivilligt och sluta som 
mäklare. Men då har man slutat frivilligt och får karenstid (3 mån) när det gäller a-
kassan. Detta leder till att det inte finns inkomster till skuldavbetalningar vilket 
förvärrar skuldsituationen ytterligare.   
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Jag var överens med alla banker och bolåneinstitutet att vi skulle dra ner, 
sänka priset och de skulle i princip mer än halvera låneskulden. Så jag 
skulle komma ner till ungefär femhundratusen per hus i skuld. För de 
såg att det var meningslöst, för även om bankerna sålde så fick de inte ut 
några pengar. Då var det bättre att jag behöll husen då och vi kunde 
fortsätta. Bolåneinstitutet hade ju ansökt om konkurs samtidigt som de 
diskuterade att gå med på att de skulle skriva ner och dra tillbaka 
konkursen. Men bara några dagar innan det blev klart så kontaktade 
en jurist från bolåneinstitutet mig och sa att de inte kunde gå med på det. 
– ”Vi måste sätta dig i konkurs. Du får ju räntebidrag på husen. Och i 
och med att du får räntebidrag kan vi inte skriva ner lånen, eller skriva 
av dem.” Ta bort räntebidragen då sa jag. Nej, det får du inte göra sa 
han. Du är tvungen att ta emot dem och i och med det så kan vi inte 
skriva av det, så då måste vi sätta dig i konkurs. Detta var bara några 
dagar innan konkursen skulle bli ett faktum och då genomfördes ju den. 
Så jag var inte alls förberedd. Så där stod jag utan någonting, inga 
pengar och inget jobb. KAS fick jag sedan efter någon månad, då hade 
jag tre tusen i månaden.54 Så skilde jag mig i den tiden också, det hände 
rätt så mycket då. Det blir ofta sådant när det är ekonomiska 
grejer./…/ Nej, jag hade inga pengar. Jag hade in i det sista betalat så 
mycket jag orkade för att det skulle klara sig. Sen kom det här då, 
pang, då blev jag utan både pengar och jobb. Jag fick inte börja jobba 
med detta igen. Under konkurs får man inte jobba och efter ett år 
kollade jag om jag kunde få tillbaka registreringen när konkursen var 
slut. Ja, om du inte har några skulder som ligger som indrivning hos 
kronofogden fick jag som svar, han kollade och jag hade en skuld på 
cirka tre tusen kronor hos ett elbolag som låg hos kronofogdemyndigheten. 
Då var det ju bara dessa pengar, och det var ju inte farligt. Men jag hade 
inte ens det så jag gick ner till socialen. (Man 62, sökt skuldsanering). 

Ändrade samlevnadsförhållande med ekonomiska konsekvenser 
Livets förändrade förhållanden har för en del intervjupersoner 
inneburit att en tillvaro som kan verka trygg och inrutad helt plötsligt 
förbytts i en personlig tragedi. En situation som kan förvärras 
ytterligare av att de ekonomiska omständigheterna förändras eller 
extra kostnader tillkommer. Exempel på detta är när maken dött, när 
partnern vill skiljas eller att tvingas fly för sitt liv på grund av 
partnerns misshandel. En kvinna som levt i ett förhållande lämnar 
mannen och bostadsorten då hon inte vågar vara kvar när mannen 
personlighetsförändrades. Hon lämnade allt och fick bygga upp en ny 
tillvaro och fick ta lån för att köpa möbler. 
                                                           
54 KAS, kontant arbetsmarknadsstöd, en arbetslöshetsersättning som utbetalades 
till dem som inte var med i a-kassa eller hade kvalificerat sig för att får a-kassa. Det 
belopp som betalades ut var betydligt mindre än a-kasseutbetalning och inte 
tillräckligt för att klara sin försörjning på enbart dessa pengar.  
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Vi levde väldigt bra, kostade på oss resor och sådana saker och han 
brukade säga ”jag kan ta räkningarna”. Men sen så vände han i sin 
personlighet och helt plötsligt så tyckte han att jag var skyldig honom en 
massa pengar, för han hade ju betalat allting tidigare. Så pengarna som 
jag hade sparat, de la jag in i firman, i hans firma. Och, sen började det, 
och i och med att han missbrukade så misskötte han företaget. När han 
skulle han betala ut löner fanns det inga pengar. Då tog jag ett banklån 
på sextiotusen kronor, som han fick. Och det var väl bland det 
dummaste som jag har gjort. Men i det förhållandet så kände jag 
någonstans men han har ju rätt, det är ju faktiskt han som har betalat 
en hel del, så jag kände att jag var skyldig honom pengar, men det var 
jag ju inte alls. Så det var där någonstans det började. Hade det bara 
varit alkohol, men jag vet inte exakt vad han missbrukade för någonting, 
han blev väldigt känslokall och konstig. Han var väldigt märklig, han 
var väldigt otäck. /…/Jag tror att när hans företag gick så här bra och 
med den bakgrunden han hade, hans föräldrar är väldigt välbärgade. 
Han hade dålig respekt för pengar och han fick väl lite för stor kavaj på 
något sätt, och sen tyckte han väl att det var lite häftigt. Det är sådant 
som brukar komma på tonåringar, inte när man närmar sig trettio. 
(Kvinna 48, sökt skuldsanering). 

Olika synsätt mellan makar/sambo 
En del av intervjupersonerna relaterar till att skuldsituationen 
påverkats av att den andra partnern varit drivande och tryckt på om 
anskaffning av t.ex. större hus eller nyare bil. Den ekonomiska 
satsningen behöver i sig inte bli ett problem om inte något annat 
tillstöter och påverkar situationen, till exempel sjukdom eller 
skilsmässa. En man beskriver hur han och hans fru hade olika syn i 
behovet av att skaffa en annan bostad. I hans fall tillstötte både 
sjukdom och skilsmässa som förändrade hans ekonomiska situation. 

Jag hade ju inte tänkt köpa något hus, jag hade inte tid med hus. Jag 
drev ju restaurang och vi hade en kanonlägenhet. Men så ville frun att 
det skulle det vara större, det är lättare att städa när det är större och så 
blev det radhus, det första. Och det var ju bra för det fanns ingen 
trädgård. Det var hur bra som helst, det var bara två buskar. Och så 
var ju det för litet och så skulle vi ha större och då sa jag att köp i så fall 
ett hus med naturtomt, för jag hade ju inte tid att åka och titta. Det var 
ju min mamma och pappa och så hon då. /…/Huset var så bra! – 
Men var det ingen trädgård att sköta sa jag. - Ja men det ska du inte bry 
det om sa pappa, det gör jag, den sköter mamma och jag. Och det 
snacket, jag gick ju och köpte det. Och det huset renoverade jag ju och 
gjorde i ordning, bytte maskiner och… sen gick allt åt helvete. (Man 57, 
sökt skuldsanering). 
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Påverkad hälsa 
Många av intervjupersonerna har olika hälsoproblem vilket kan 
påverka inställning, förhållningssätt och situationsvärderingar. Hälso-
problemen kan ha olika orsaker och ha uppkommit både före, under 
eller efter skuldsaneringen. De påverkar de ekonomiska förutsätt-
ningarna både genom minskade inkomster i form av sjukpenning, 
men även genom ökade utgifter på grund av kostnader för sjuk-
domen. En inkomstminskning kan i sig starta en skuldutveckling t.ex. 
när inte ingångna avtal kan hållas eller betalningar inte kan skötas. 

De hälsoproblem som intervjupersonerna relaterar till är dels 
arbetsrelaterade hälsoproblem, till exempel förslitningar och värk, 
och dels besvär som kan relateras till både en pressad arbetssituation 
men även till en pressad livssituation i övrigt som tagit sig uttryck i 
form av magkatarr, magsår, depression och utbrändhet. Andra typer 
av hälsoproblem bland intervjupersonerna är cancer, hjärnblödning, 
psykiska problem, missbruksproblem och allvarliga olyckor med 
efterföljande rehabilitering. 

För en del av intervjupersonerna påverkas hälsosituationen av de 
personliga förutsättningarna så mycket att det inte är aktuellt att 
återgå till arbete. För de flesta av de intervjuade som närmar sig 
pensionsåldern finns inte heller så mycket övervägningar kring 
förändringar som gäller arbete och framtiden. Den långa perioden av 
ofrivillig passivitet på arbetsmarknaden har ändå för ett par av 
intervjupersonerna vidmakthållit drömmar dels om att till slut få ett 
arbete trots hälsoproblem och dels att få komma igång med en egen 
verksamhet utan större ekonomiskt risktagande eller satsningar. 

Hälsoproblemen påverkar de praktiska förutsättningarna och 
perspektivet förskjuts till att hälsoproblemen dominerar både den 
praktiska vardagen men även känslomässigt. För några handlar det 
om en kamp att överleva en cancerbehandling och i det perspektivet 
minskar skuldsaneringens eller skuldfrihetens betydelse. För dem 
med inte livshotande hälsotillstånd, finns tanken att inte vilja dö med 
skulder utan om möjligt blir skuldfri. Det finns en oro att barnen ska 
drabbas av skulderna.55  

De ekonomiska påfrestningarna kan tillsammans med annan 
problematik bli en för stor påfrestning och flera av kvinnorna 
beskriver att de av sin totala livssituation blivit utbrända med långa 
sjukskrivningsperioder som följd. Flera av intervjupersonerna 
beskriver att möjligheten att få skuldsanering har gett dem livsmod 
                                                           
55 Barn kan inte ärva föräldrars skulder men en förälders skuldsituation kan påverka 
om barnen kan ärva något i ett framtida arvskifte. 
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och att deras situation tidigare varit så hopplös att de övervägt att 
begå självmord eller haft självmordstankar. En kvinna beskriver hur 
hon inte orkat med situationen: 

Periodvis så träffade jag ju ingen. Då har jag legat här i lägenheten och 
jag har inte gått och inte handlat heller. Det kan ha gått en vecka, och 
när telefonen har ringt har jag inte svarat och så har jag tänkt att jag 
ska göra slut på det här. Jag har nästan varit suicidal. Sedan en dag så 
kanske man vaknar och får tvätta av sig lite ändå och försöka, och så 
svara jag i telefon och tänker att jag behöver nog prata med någon eller 
och så har det löst sig till nästa gång jag hamnat i de här depressionerna, 
för de har gått upp och ner. 

I: Det har blivit depressioner av det. Kan du koppla det direkt till 
ekonomin eller har det varit så innan att det gått upp och ner? 

Ja, jag kan koppla det till ekonomin. De här breven kom ju med jämna 
mellanrum, nu är du skyldig si och så och får vi inte det inom då och då 
så skickar vi de vidare för indrivning. Det här sker ju en gång om året, 
det kom ju med olika tidsintervall. De har sagt på kronofogde-
myndigheten att jag inte får jobba mycket extra för annars måste de 
räkna upp min lön. Så vill de på jobbet att jag jobbar och jag vill ju det. 
Jag skulle ha behövt gå till tandläkaren, jag vet inte när jag gick till 
tandläkaren sist. Men jag har inte vågat jobba för att de inte ska räkna 
upp lönen då. Så frågar de på jobbet, men du kan väl jobba, vill du inte 
eller mår du inte bra? Och så har det börjat göra ont i magen och jag får 
jag gå till doktorn och det kostar pengar och usch. Och då hamnar jag i 
detta och det tar jättelång tid att ta sig ur. Det är lätt att ramla ner där 
igen att allting är pengar och att man inte är fri. Jag har en lön. Jag kan 
betala min hyra och telefon och så är det bra./…/ Och min doktor på 
vårdcentralen skrev ut antidepressiva ett tag. Men vad fan, det hjälper ju 
inte, varför ska man äta piller när man egentligen vet kanske vad det är? 

I: Har du berättat för läkaren om dina ekonomiska bekymmer? 

Ja han vet, han vet precis hur det har varit genom åren. Han menar 
ändå att depressionerna kan bli så djupa fast man vet vad det är och att 
det är jättesvårt att ta sig ur dem. Men han menar att så pressad som jag 
har varit periodvis så är det inte konstigt om man mår som man mår. 
Då när jag fick det här blödande magsåret sa han att det var bara till 
att välja: endera slutar du på extrajobbet eller också så dör du! Det var 
ju inte svårt att välja. Men det var ju pengar 4000 kr som bara 
försvann. Men då dög jag för mamma och pappa på något sätt, då när 
jag jobbade extra på det andra företaget och kunde köpa billig mat och 
så. Men när jag slutade där och inte lyckades klara av att betala av det 
lånet då, då dög jag inte åt dem. (Kvinna 48, sökt skuldsanering). 
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En man som fick hjärnblödning som fyrtiosjuåring gör kopplingar 
mellan det liv han levde och hjärnblödningen. Hälsoproblemen 
påverkar sedan i en förlängning de ekonomiska effekterna för honom 
eftersom han inte kan arbeta utan har sjukbidrag. 

Okej, jag hjälpte till för att skaffa mig den hjärnblödningen i och med att 
jag levde det liv jag levde, mycket arbete, äta på fel tider, mycket alkohol 
vid fel tillfällen. (Man 57, sökt skuldsanering). 

En kvinna berättar hur hon fick ta ett större ansvar för familjens 
ekonomi när mannen blev arbetslös och mådde allt sämre rent 
psykiskt. Hon försökte jobba allt mer, men den ekonomiska pressen 
blev för mycket och i kombination med mannens ohälsa påverkades 
även hennes hälsa. 

Det blev att jag flydde hemifrån för jag orkade inte med räkningarna och 
min man som mådde dåligt. Så jag fixade ett jobb till förutom de 100 % 
som jag jobbade på dagis. Sedan jobbade jag kvällar och helger inom 
äldreomsorgen, alla helger och semestrar. Om jag slutade klockan två på 
dagis så började jag kl. tre inom äldreomsorgen. Men konsekvensen var 
att jag blev utbränd. Jag har varit sjukskriven i 3 år nu, men nu har jag 
börjat arbetsträna lite. (Kvinna 51 år, sökt skuldsanering). 

Att göra som alla andra 
Som individ i ett samhälle finns olika företeelser att förhålla sig till 
bl.a. konsumtions ökade betydelse för identiteten. Tydligt är hur 
trender kan uppkomma t.ex. hur en viss vara eller vana blir populär. 
Men även trender kring vad som är ekonomiskt smart att göra eller 
investera i. En företeelse som ibland tycks ha spridningseffekt är 
spekulationer eller agerande på bostadsmarknaden, att göra som alla 
andra, vilket kan medföra risker och senare utgöra en ingång till 
skuldsättning.  

En invandrarfamilj kom till Sverige och köpte en bostadsrätt. De 
såg efter några år hur deras grannar sålde bostaden och gjorde 
vinster. Detta gjorde att de såg en chans att förverkliga sin dröm att 
köpa ett hus. Familjen hade i sitt hemland alltid bott i hus. Mäklaren 
avrådde dock från att köpa det tilltänka huset innan bostadsrätten var 
såld. Trots detta valde paret att köpa huset eftersom de såg hur 
grannarna gjorde vinster på sina bostadsrätter. Plötsligt förändrades 
ränteläget mycket drastiskt vilket ledde till att det blev omöjligt att 
sälja bostadsrätten. Paret hade sedan under cirka ett år både 
bostadsrätt och fastighet utan att varken lyckas sälja eller hyra ut 
lägenheten. Detta ökade deras skuldsättning och familjen hade till 
slut inte råd med huset och fick sälja även det med förlust. Samtidigt 
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blev mannen arbetslös vilket gjorde att familjen ekonomi 
försämrades ytterligare. 

Sammanfattningsvis har i detta kapitel intervjupersonernas 
beskrivningar redovisats utifrån hur de upplever orsakerna till sina 
skuldproblem. De visar hur skiftande skuldproblem kan ta sig uttryck 
på olika sätt både praktiskt men också känslomässigt. I de tre 
följande kapitlen sker en fördjupning vad de tre olika stegen 
skuldsatt, att få skuldsanering och skuldfri kan innebära samt hur de 
kan upplevas och hanteras. 
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6. Att bli skuldsatt och leva med skulder 
Vad innebär det att bli så skuldsatt att det inte finns något sätt att ta 
sig ur skuldsituationen? Vad innebär det att leva med en omöjlig 
skuldsituation och vilken påverkan sker över tid? Att vara skuldsatt 
innebär att ha en väg in i skuldproblemen men vägen kan ha varit 
olika lång och haft olika orsaker. Alla intervjupersoner är så skuld-
satta att de inte kan ta sig ur sin situation, de har i ett ekonomiskt och 
skuldavseende nått, det begrepp som Micheli (1996) använder, ett 
slags slutgiltigt stadium där det inte funnits något sätt att ta sig ur på 
egen hand. Alla intervjupersonerna har någon gång varit skuldfria 
och därför finns för alla en väg in i skulder från en skuldfrihet som 
övergått till skuldproblem. För att förstå hela processen kring skuld-
sättning är det betydelsefullt att också försöka få en inblick i de 
faktorer som kan påverka utvecklingen från skuldfri till överskuldsatt, 
dvs. kvalificerad insolvens.  

Tiden före uppkomsten av skuldproblemen har sett olika ut för 
intervjupersonerna och innehåller både berättelser om ett gott liv, 
goda levnadsförhållanden och bra inkomster, men även om stora 
svårigheter att få det dagliga livet att fungera då inkomsterna inte 
varit tillräckliga. Sammantaget spänner intervjupersonernas liv och 
förutsättningar över ett brett register som kommer att speglas i de 
citat som här redovisas. Av de intervjuade har de med missbruks-
problem tidigast skuldsatt sig, redan i 15-18 årsåldern.  

Intervjupersonerna har levt relativt lång tid med skuldproblem, 
betydligt längre än de tre till fyra åren som är ett av kriterierna för att 
söka skuldsanering. Tidpunkt för ansökan kan påverkas dels om 
kraven bedöms kunna uppfyllas och dels kan det handla om 
motivation för att påbörja en ansökningsprocess. Att ansöka innebär 
att konfronteras med vad som hänt tidigare i livet, vilket kan vara 
känslomässigt påfrestande. Det ges bara en chans att klara av skuld-
saneringen, vilket kan påverka valet av tidpunkt för att fullfölja de 
fem åren för att bli skuldfri.  

Utvecklingen av skuldproblematiken kan ses ur ett tidsförlopp, 
som Micheli (1996) pekar på, både ett långsamt glidande in i eller att 
slungas in i en skuldproblematik. För att kunna söka skuldsanering 
innebär det först en kvalificeringsperiod av skuldsatthet och med 
begränsade möjligheter att påverka sin situation. Den första fasen, 
vägen in i skulder, kan knytas till Michelis teori kring hur individen 
går från en kritisk normalitet till en situation som till slut inte går att 
ta sig ur. Den första fasen kan också relatera till de bedömningar och 
situationsvärderingar som intervjupersonerna har behövt hantera, 
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samt om det skett rollförändringar som haft med skuldutvecklingen 
att göra.  

Det finns vissa rollförändringar som de flesta påverkats av på 
något sätt. Ett exempel på detta är konsekvensen av rollen som 
skuldsatt, att få betalningsanmärkning, dvs. att inte vara kreditvärdig 
och bli föremål för kronofogdemyndighetens utredning och eventuell 
löneutmätning. Flera av intervjupersonerna uttrycker mycket tydligt 
en önskan att komma tillbaka till en kreditvärdighet och att vara som 
alla andra. Betalningsanmärkningen påverkar både självbild och 
rolluppfattning i förhållande både till andra människor och till 
samhället i stort. 

Att bli skuldsatt och att leva med skulder innebär olika aspekter 
som kan delas upp i hur man hanterar, tänker, känner och agerar 
kring skuldproblem. Vad sker i skuldprocessen? Avgörande är själva 
förloppet, hur utvecklingen har skett och vilka bedömningar och 
strategier som individen använder sig av. Ju mindre möjligheter att 
påverka desto större betydelse kan egna strategier ha för den enskilde 
som Micheli beskriver. Dessa strategier och beslut växer fram i 
interaktionen med både informella och formella strukturer men 
också mellan individuella och strukturella faktorer.  

I detta kapitel kommer olika teman att behandlas gällande vägen 
in i skulder. Det finns aspekter som kan gälla även senare i processen 
men då upprepas de inte eller beskrivs inte så omfattande. De två 
följande kapitlen beskriver vad som utmärker faserna leva med 
skuldsanering och livet som skuldfri.  

Formella relationer och faktorer 

Anpassning av arbete och ekonomi 
För många intervjupersoner innebär en betalningsanmärkning och 
löneutmätning en tydlig gräns mellan möjlighet att påverka sin 
situation och att förlora kontrollen över en del av sitt liv. Så länge 
skuldsituationen kan hanteras på något sätt och fordringsägare och 
inkassobolag inte beslutar att skicka skulden vidare till 
kronofogdemyndigheten finns en viss möjlighet att försöka göra 
överenskommelser t.ex. genom en avbetalningsplan. Om det inte 
finns någon betalningsanmärkning finns en möjlighet till att hitta 
någon lösning t.ex. att ta ytterligare krediter för att lösa gamla skulder 
och på så sätt skjuta fram problemen. Lämnas skulden vidare för 
indrivning kan ett eventuellt utrymme i ekonomin försvinna 
tillsammans med möjligheten att kunna hantera skuldproblemen t.ex. 
förhandla med fordringsägarna. 
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För den som haft ett betalningsutrymme, som lett till att 
kronofogdemyndigheten gjort ett löneavdrag, så beskriver flera 
intervjupersoner överväganden kring arbete och inkomster. Det kan 
handla om att dra ner på arbetstiden eller byta arbete så att 
inkomsten blir mindre vilket i sin tur kan påverka att kronofogde-
myndigheten inte kan göra något löneavdrag. Dessa anpassningar av 
arbete och inkomster kan övervägas redan innan skuldsituationen har 
nått det stadium att alla möjligheter är uttömda. Men de kan också 
ske efter att löneutmätning har trätt i kraft då det för en del individer 
kan upplevas meningslöst att arbeta eller arbeta extra, då det inte ger 
mer inkomster.  

I överväganden kring löneutmätning framkommer bland intervju-
personerna fyra olika strategier och förhållningsätt: att inte vara 
föremål för själva löneutmätningen i sig, att fordringsägarna inte ska 
kunna få någon avbetalning på skulden, att det upplevs meningslöst 
att arbeta när det inte ger någon möjlighet att tjäna något extra eller 
upplevelsen att känna sig oskyldigt drabbad av skulder.  

Det första övervägandet gäller att vara föremål för löneutmätning 
i sig. Kronofogdemyndighetens uppgift är bara verkställare av ett 
regelverk och agerar på uppdrag av fordringsägare men myndig-
hetens löneutmätning innebär både en kontroll av inkomst, skatte-
återbäring och en kontakt med arbetsgivaren som administrerar löne-
avdraget till kronofogdemyndigheten. Det kan då upplevas som en 
risk att uppgiften om löneutmätning finns på arbetsplatsen och en 
oro över att uppgifterna kan läcka ut bland arbetskamraterna. Det 
kan finnas en rädsla för att löneutmätning kan påverka synen på den 
anställde och i förlängningen även anställningen, då betalnings-
anmärkning har utvecklats mot att bli något av en skötsamhets-
markör.  

Det andra övervägandet grundar sig på de situationer där förhand-
lingarna med fordringsägaren inte lett till önskad avbetalningsplan 
trots den skuldsattes erbjudande om månadsbetalning. Besvikelsen 
över detta kan resultera i ett beslut, en situationsvärdering, att se till 
att fordringsägaren inte kan få några pengar via löneutmätning.  

Den tredje typen av överväganden handlar om att inte mentalt 
orka med att kronofogdemyndigheten ska göra avdrag på lönen. Ett 
par av intervjupersonerna beskriver att en löneutmätning innebär att 
passera en mental gräns. En situation som skulle kunna liknas vid 
Michelis väg mot rondellen, det vill säga ett minskat hopp att kunna 
lösa skuldsituationen. Resultatet blir då att se till att krono-
fogdemyndigheten inte kan göra någon löneutmätning genom att 
minska inkomsterna. 
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Den fjärde aspekten gäller när en individ känner sig oskyldigt 
drabbad av skulder som går vidare till kronofogdemyndigheten. En 
löneutmätning, i en del fall på obestämd tid, i den situationen kan 
upplevas svår att orka med. Dock behöver en löneutmätning inte 
upplevas enbart problematiskt om det handlar om en mindre summa 
som dras eller att trivseln på arbetet överväger en löneutmätning.  

En skuldsanering kan ha en avgörande betydelse för inställningen 
till inkomst och arbete då motivationen ökar för att arbeta och 
därmed få ökade inkomster. Intervjupersonerna beskriver hur skuld-
saneringslagen blir ett incitament för att jobba när det finns ett slut 
på skuldsituationen. Efter skuldsaneringen disponeras hela 
inkomsten och eventuella extrainkomster. Några av intervju-
personerna har planer på att starta egen verksamhet och ser nya 
möjligheter men utifrån ett annat ekonomiskt perspektiv. Av dessa 
intervjupersoner uttrycker flera en målsättning att inte skuldsätta sig 
igen, utan utveckla en verksamhet som får växa i takt med de 
befintliga ekonomiska ramarna. Det finns ett mycket starkt behov att 
ha kontroll över situationen, så att inte nya skuldproblem kan 
påverka livet igen.  

För några av intervjupersonerna går arbetslivet mot sitt slut och 
en övergång till ett liv som pensionär. Synen på arbete påverkas 
därför av vilken ålder intervjupersonen befinner sig i. En annan 
faktor som också påverkar synen på arbete är hälsoaspekten. Flera av 
intervjupersonerna har fått sämre hälsa och där har fokus förflyttats 
mot att klara hälsan i stället för att klara av ett arbete.  

En man upplever ett förhoppningsvis kommande beslut om 
skuldsanering som viktigt för att fortsätta jobba. Han känner att han 
behöver se ett slut på skulderna, att ha ett mål för att orka fortsätta 
att arbeta, annars kommer han att göra en annan bedömning. 

Jag har ju inget ekonomiskt incitament egentligen att ha ett ansvarfullt, 
ganska krävande arbete om jag inte får något för det. Och då kan jag ju 
fundera på någon annan sysselsättning, en utbildning eller någonting. För 
att om jag ändå ska leva på existensminimum då kan jag ju anpassa 
mig efter det. Det är alltså ett av många alternativ./…/ Jo, det är ju det 
att man måste ju se ett slut på det. Man måste ha en morot om man ska 
kunna få ett avslut. Så är det. (Man 49, sökt skuldsanering). 

Hur överväganden kan påverkas visar denna kvinnas berättelse och 
är ett exempel som kan relateras till både Lazarus & Folkmans (1984) 
värderingsteori och Michelis (1996) resonemang kring att hitta 
strategier för att hantera en skuldsituation som inte går att göra något 
åt. En kvinna beskriver hur hon redan innan fordringsägaren 
skickade den första skulden till kronofogdemyndigheten hade en 
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planering, en strategi. Den gick ut på att se till att inte tjäna så mycket 
så att en löneutmätning skulle bli aktuell. 

Men det var så här att jag la mig automatiskt på en låg inkomstnivå. 
Jag lade ut mitt liv så att jag skulle ha en låg inkomst. För att jag visste 
att jag om jag hade ett heltidsarbete och de skulle börja ta pengar från 
mig så skulle det bli för betungande och det hade inte jag orkat med. Så i 
god tid så lade jag mig på en så låg inkomstnivå att det aldrig skulle 
finnas någonting att ta för det orkade jag inte med. Mitt liv var 
tillräckligt rörigt ändå. Så jag försökte inte att tjäna en massa pengar för 
att kunna betala tillbaks dem för det var för mycket för att jag skulle 
kunna klara av det. Det var den enklaste vägen i någonting som ändå 
var svårt och en massa andra omständigheter också. Det var en utav 
bitarna. Jag lade upp det så jag skulle kunna överleva./…/Men jag 
förstod med den skulden som det var, jag räknade inte ens ut i framtiden 
tills jag skulle dö men när jag såg dom siffrorna så tyckte jag nog att jag 
förstod att det inte var rimligt att jag skulle klara av det. Jag försökte 
bara få till det, jag var tvungen och tänka på mig själv i stället för en 
massa andra människor. Man måste tänka på sin överlevnad. Sedan 
bankerna, de såg ju till att det blev så här. Fortfarande idag så finns det 
väl människor som ibland kommer in på de här diskussionerna att de 
tycker bankerna var oansvariga med sitt handlingssätt och att inte 
undersöka speciellt mycket på den tiden. Det var ju väldigt lätt och få 
pengar ju! Det kanske inte är lika lätt idag. Men jag tycker ju lite grand 
att det är att försöka hitta något, att skylla ifrån sig själv. Precis som 
bankerna som får väl folk själva veta om de vill ha kredit. Och folk vill 
gärna ha kredit och banken ger dem kredit och då får de väl själv ta 
ansvar för resten. Alla människor måste ju lära sig att ta ansvar för sitt 
eget. Men jag borde också tänka lite längre, alltså om jag lånar det här, 
kommer det gå bra att betala tillbaka pengarna? (Kvinna 60, skuldfri). 

Relation till fordringsägare 
Intervjupersonerna har haft olika kontakter med sina fordringsägare. 
Från början, när överenskommelser och avbetalningar har skötts, har 
kontakten inte var så problematisk eller frekvent. När betalningar inte 
skötts och ju längre tiden gått ökar risken att kontakten blir mer 
komplicerad. En situationsvärdering som flera intervjupersoner 
redogör för är hur avgörande bemötandet varit vid de kontakter som 
de haft med fordringsägarnas tjänstemän. En kritisk situation, som 
flera beskriver, är hur man gjort försök att göra en överenskommelse 
med fordringsägare eller inkassobolag.56 Intervjupersonen beskriver 

                                                           
56 I de flesta fall har fordringsägaren uppdragit åt inkassobolaget att försöka driva 
in pengarna. När det gäller gamla skulder har de ibland sålts vidare så den 
ursprunglige fordringsägaren inte finns kvar. Det skapar också en osäkerhet att 
förhålla sig till eftersom personen inte alltid blivit informerad om förändringen. 
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hur den ansträngt sig för att kunna erbjuda ett månadsbelopp som 
avbetalning på skulden. När summan sedan bedöms för liten av 
inkassobolaget blir besvikelsen stor att inte nå en överenskommelse. 
En sådan skulle innebära att betalningsanmärkningen skulle försvinna 
efter högst tre år om inte några nya skulder uppkom.  

Speciellt de intervjupersoner som precis har ansökt om 
skuldsanering relaterar till att om en överenskommelse hade gått i lås 
hade de varit skuldfria istället för att fortfarande sitta med skulder 
och ha i bästa fall bara 5-6 år framför sig med skulder, om 
skuldsanering skulle beviljas. Den tanken är för många av intervju-
personerna tung då de ser vilka konsekvenser skuldsituationen fått, 
speciellt om de inte anser sig ha själva orsakat skulden. Flera av 
intervjupersonerna har upplevelser av att det vid utlåningen saknats 
både en ordentlig genomgång av ekonomin och förutsättningarna för 
återbetalning. En man beskriver bankens ändrade attityd: 

Man kan säga att bankerna var väldigt glada att låna ut pengar och jag 
kände ett behov av att jobba med egna saker och försöka komma igång 
med någon egen verksamhet. Därför så lånade jag mycket pengar under 
några år, med de här lägenheterna och huset som säkerhet, kan man 
säga. Sen så fick bankerna kalla fötter då, därför att de hade lånat ut 
jättemycket pengar till företagare, alltså belånat industrifastigheter, 
kommersiella fastigheter. Då slog det lite grann mot sådana som mig 
också, som kanske inte egentligen var konkursmässiga just då, men de 
sade upp alla lånen och blev jätterädda. Då blev jag ju tvungen att sälja 
allting till underpris /…/Jag blev tvungen att sälja allt. Då fick jag 
restskulder. Då la de på sådär 14 % straffränta på de skulderna. Efter 
några år var den skulden uppe i en miljon och jag hade inga inkomster. 
Så det var det som var grunden kan man säga. (Man 49, skuldfri). 

Några av intervjupersonerna beskriver att känslor av hämnd 
uppkommit när de inte har lyckats göra överenskommelser, dvs. de 
vill se till att fordringsägaren i fortsättningen inte får några pengar via 
någon månadsbetalning eller löneutmätning. Hur relationen och 
bemötande varit från fordringsägarens sida har alltså haft stor 
betydelse för den skuldsatte och påverkat utvecklingen av den 
fortsatta kontakten och det fortsatta förloppet. I några fall har 
fordringsägaren uppmanat intervjupersonen att söka skuldsanering då 
det varit klart att skulden inte skulle kunna betalas tillbaka.  

En man beskriver situationen att inte komma överens med sina 
fordringsägare när han inte klarade av betalningarna pga. sjuk-
skrivning efter en hjärnblödning. Hans sjukpenning var inte så hög 
eftersom han hade företag och var egenföretagare. 
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Om jag tagit på mig en skuld så vill jag ju betala skulden. Men jag vill 
inte ta någon skit ovanifrån, men det har jag fått och då blir jag som en 
igelkott. Men jag är kanske lite konstig och jag skyller alltid på 
hjärnblödningen. (Man 57, sökt skuldsanering). 

Att känna sig drabbad 
En av intervjupersonerna har drabbats av skulder på grund av tvist 
med försäkringsbolag. Han har inte orsakat den uppkomna 
situationen utan den skyldige har erkänt och dömts. Trots detta får 
han inte ersättning av försäkringsbolaget. Konsekvensen av detta 
blev att han inte kunde betala sina skulder vilket i sin tur ledde till att 
han haft löneutmätning under tio år och 5000 kronor dras för 
närvarande per månad på hans lön. Vid intervjutillfället är han 
tillbaka på arbetsplatsen. Tidigare hade han en period då han inte 
orkade med situationen utan sade upp sig. Det var inte hans avsikt att 
säga upp sig eftersom han trivdes på sitt arbete, men situationen blev 
honom övermäktig. Att han nu är tillbaka på arbetet igen är arbets-
kamraternas förtjänst. Deras stöd var otroligt viktigt för honom för 
att återvända till arbetsplatsen. 

Man kan inte göra någonting. Det går runt i en rondell. Det är totalt 
pantat, fastän jag inte gjort något fel. Men det skiter de fullständigt i, för 
de tar ingen hänsyn till en som människa. De kör rätt över 
dej/…/Men jag la av, efter att ha jobbat i 27 år. Jag slutade, sa upp 
mig och sedan lämnade allting, bara gick därifrån. Annars hade jag inte 
kunnat gå till en advokat för tjänar du över 17000 kr i månaden får du 
ingen rättshjälp. Och jag menar jag fick ju inte ut över 17000 kronor, 
jag fick ut 8000. Så är samhället uppbyggt. (Man 50, sökt 
skuldsanering). 

Flera intervjupersoner upplever att myndigheter medverkat direkt 
eller indirekt till att ekonomiska problem och skulder uppstått. 
Exempel är att bli drabbad av olika motstridiga regler hos olika 
instanser t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa och a-kassa.  

Men det finns också upplevelser i kontakten med myndigheter 
som förändrats över tid. En kvinna beskriver sin utsatthet som hon 
först upplevde men att den känslan förändrades och därmed den 
egna inställningen:  

Ja, men det handlar väl om var man själv befinner sig för någonstans. 
Det känns ju så här, när jag sitter med väldigt massa personliga saker, 
som sker i hemmet, och så kommer kronofogden. Det blir ju den här 
känslan av att bli sparkad på när man redan ligger. Men det vet ju inte 
de, och de vet ännu mindre om inte jag talar om det för de. Så alltså 
någonstans har jag ju tänkt så här, vad hade hänt om jag från början 
hade talat om att så här ser det ut. Hade jag kanske inte varit här idag 
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överhuvudtaget, hade jag kanske fått någon annan lösning. Men sen har 
jag ju pratat med personer på kronofogden som inte har varit speciellt 
pratbara. Man behöver inte alltid böja på nacken, det finns många 
ställen man ska göra det på, men man behöver inte böja på nacken här. 
Och få in i sitt huvud att - ja, jag har skulder, men du ska inte sparka 
på mig ändå. Så jag vet att jag kunde säga till någon: - Men ursäkta, är 
det dina pengar jag har tagit? Du behöver inte vara så otrevlig. Och i 
sådana fall, kan du lämna över det här ärendet till någon annan person 
då? För jag vill kunna prata med dig. Men det handlar väl om att när 
du själv är i balans och känner dig där, då funkar det ju. Men jag 
menar att jag har varit i en situation där jag själv har gått på 
antidepressiva, och jag har legat ner och då är man inte kaxig, det är 
man verkligen inte, man är väldigt irrationell och tacksam att trycka till, 
för man trycker rätt bra själv. (Kvinna 48, sökt skuldsanering).  

Micheli (1996) beskriver att när grundproblemet inte kan förändras 
handlar det om att hitta en annan strategi att hantera situationen. 
Denna kvinna beskriver hur hon ser på sitt orationella handlande i en 
situation som upplevs hopplös. 

Så hela tiden när du har levt tillräckligt länge med det [skulderna]/…/ 
så är det en sak som är väldigt otrevlig, att få delgivningar med 
uniformerade, det har hänt med polis och delgivningsman och de är ju inte 
precis sådär diskreta. En man med en väldigt liten svart portfölj som 
varenda kotte kan förstå vem han är och han kan dyka upp precis var 
som helst./…/ Det är lite förnedrande på något sätt. För man kan 
faktiskt bli behandlad på det viset också, som att här kan man göra som 
man vill ungefär för att här ska vi lämna en delgivning. Det kan kännas 
väldigt obehagligt.  

I: Men innan de kommer hem så har man ju chans att fylla i 
delgivningen per post.57  

Jo, men det gör man inte, man drar på allting så långt, man kan inte ta 
in det heller för det är psykiskt. Det är jobbigt att ta in, ta in sådana 
saker. Så därför hamnar man i den fällan också, man kan inte heller ta 

                                                           
57 Intervjuaren syftar på att intervjupersonen inte behöver utsätta sig för en 
delgivningsman eftersom det inte är den normala rutinen för delgivning. 
Kronofogdemyndighetens rutin är att skicka hem ett brev med information om 
skulden och ett mottagningsbevis som ska skickas tillbaka att personen mottagit 
brevet. Detta på grund av att alla skulder som lämnas till kronofogdemyndigheten 
måste kommuniceras med den skuldsatte enligt delgivningslagen (SFS 1970:428). 
Syftet är att skulden ska kunna fastställas eller att personen har möjlighet att 
bestrida skulden om den är felaktig. Om inte mottagningsbeviset skickas tillbaka 
måste en delgivningsman söka upp personen personligen för att få mottagnings-
beviset undertecknat. Namnteckningen innebär endast att brevet tagits emot.  
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itu med sina skulder, därför att det inte är lönt för pengarna räcker ändå 
inte. Jag kan lika gärna lägga av och festa upp det jag har. Det blir i 
princip så att ha roligt så länge det varar, för snart tar det slut och så är 
kronofogden där igen. Du har hela tiden det här att det inte är lönt att 
ens spara en krona, för om jag skulle råka spara den så… Det är ju 
också ett sätt att förtränga, för man måste förtränga det, för det är 
faktiskt tidvis ganska jobbigt. /…/Ja, det är nästan så att man gör av 
med dom (pengarna) fort, så fort som möjligt då för att man, fast sen 
samtidigt så dom flesta människor som har det så kämpigt dom har det 
väldigt kämpigt. När det kommer till sådana saker som en hyra, det är 
inte några hundralappar, den fixar man inte bara fram på en 
eftermiddag, en kvart. Då är det ju väldigt tufft, man har ju aldrig 
möjligheten att spara för det är ju ett in och utflöde. Sen kan jag tänka 
mig att vissa personer sitter väl kanske och gör någonting av det. Men 
man hamnar i ett ekorrhjul det vill jag nog hävda bestämt. Alltså när du 
fått en skuld, en för stor skuld, en skuld som inte går att betala. Vart 
ska du gå, du kan inte vända dig till någon bank. Det är ju ett rent 
skämt om man skulle gå in där med betalningsanmärkning. Så allting 
blir också mycket dyrare för den som har skulder. Allting blir mycket 
dyrare. För du kan aldrig köpa någonting fördelaktigt, alltså ta ett 
banklån och köpa någonting fördelaktigt./…/ 

Ja, överhuvudtaget allt pappersarbete kan man säga är väldigt svårt, ja, 
det är ju meningslöst. Det leder bara till att du kanske får lite mindre 
skulder men vad då? Du har ju redan så många tusentals kronor i 
skuld, så det är nog någon känsla av hopplöshet samtidigt som att man 
kanske det där med delgivningsmannen, det är lite att man lurar, vem 
man lurar, jag vet inte riktigt. Men det är förmodligen inte 
delgivningsmannen man lurar (skratt), det är nog sig själv. Fast man 
orkar inte ta in mer. Det är psykiskt, ja det är faktiskt väldigt jobbigt. 
Det kan kännas som att från och med att du vet att du ska få en 
delgivning så har man ett hot hängande över sig. Alltså precis som om 
man gjort en kriminell handling. För till slut så kommer ju den här 
delgivningsmannen, den kommer ju ikapp dig någon gång. Även om du 
har skjutit det ifrån dig och då är den situationen väldigt obehaglig. Det 
måste jag säga att där blir man inte härdad. Och när det gäller 
kronofogden så i mitt fall har de aldrig vart otrevliga eller så. Jag har 
haft en och samma kronofogde under alla dessa år. Men han har ändå 
trumf på handen på något sätt. Han styr ju mitt liv på något sätt. Så det 
är han som har bollen, det är jag som får rätta mig efter honom. ”Jo, den 
här gamla bilen, går knappt, ja, okej då den kan du behålla” men där 
var ju ändå ett hot. Även om du har värsta skrothögen, så är det ändå 
om man nu ska få behålla den. Alla människor kan väl hamna i den 
här situationen. Men man tar lite chanser men det kan nog vara väldigt 
mycket slump. Men en sak kan jag nog säga säkert, har du väl hamnat 
där, så tar du dig inte ur fällan, det som jag kallar för skuldfällan. Det 
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finns ingen väg ut. Har du tillräckligt med skulder då kommer du inte 
upp. Och vad man än hittar på, så, är man ändå nere i träsket eller vad 
man nu ska säga, har man ändå hamnat där får man göra det bästa av 
det. 

I: Du säger att göra det bästa av det. Känner du att det blev en slags 
anpassning till det här? 

Ja, man måste anpassa sig till det, annars blir man ju tokig. Annars 
blir man ju galen om man lever på det sättet./…/Låt oss säga att alla 
som har skulder är en viss grupp av människor, och tillhör man den 
gruppen så får man ju leva efter dom reglerna som finns inom gruppen, 
alltså folk med skulder. (Kvinna 60, pågående skuldsanering). 

I intervjupersonernas beskrivningar framkommer upplevelser av att 
drabbas av strukturellt orsakade skulder som kan upplevas mer 
komplicerat och skapa frustration då många individer ett samhälle 
bär med sig en bild av ett samhälle som skyddar sina medborgare.  

Informella relationer och faktorer 

De informella relationerna rör partner, barn, släkt, vänner och 
människor i den närmaste omgivningen t.ex. grannar och 
arbetskamrater. Relationerna påverkas dels av orsaken till skuld-
sättningen men också den faktiska aktuella ekonomiska situationen 
som hushållet lever under. För de av intervjupersonerna som haft 
hemmavarande barn har familjens ekonomiska situation kontra 
barnens behov varit känslomässigt svårt att hantera. Som förälder vill 
man inte att barnen ska drabbas så hårt.  

 
Relation till partner 
Av berättelserna framgår att ekonomiska faktorer många gånger har 
varit en orsak till skilsmässa eller separation. Ibland är det den 
bidragande orsaken men inte alltid, ibland en kombination av 
ekonomiska och andra orsaker. Flera kvinnor beskriver en 
kombination med misshandel och partnerns missbruk. För många av 
intervjupersonerna har relationen till partnern påverkat situationen 
både när skulderna uppkommit, under själva skuldsaneringen men 
också efteråt. De flesta av intervjupersonerna har en skilsmässa 
bakom sig. Med den gällande lagstiftning och regelverk så påverkas 
också en ny partner även om den inte har något med skuldernas 
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uppkomst att göra och tidsmässigt inträffat innan förhållandet 
började.58 

Flera av intervjupersonerna beskriver hur de hamnat i problem 
som de inte bedömde att de skulle kunna hamna i. De tycker de levt 
ett relativt bra liv, haft arbete men så har plötsligt någonting hänt 
eller förändrats som påverkat livsvillkoren radikalt. En kvinna 
berättar om sitt förhållande som hon tyckte fungerade i början, men 
som ändrades på relativt kort tid då partnern började misshandla 
henne. Hon fick bygga upp sitt liv på en annan ort utan att ha pengar. 

Att leva i ett förhållande har också ekonomiska aspekter oavsett 
gemensam eller separat ekonomi. Som familj med olika projekt eller 
åtaganden kan den ena parten ofta påverkas av den partnerns syn på 
ekonomin i familjen. En man berättar om sitt förhållande och där 
han och hans fru haft olika syn på användningen av pengar. Med 
facit i handen kan han se att det inte alltid varit i samklang med hans 
eget synsätt och vad han ansåg familjen borde prioritera. Hans 
beskrivning kan ses som en process och där familjen enligt Micheli 
mer ha glidit in i svårigheter i ett långsammare förlopp. 

Det är klart att det är påfrestande att ha dålig ekonomi under en lång 
tid, det har väl också gjort sitt till. Jag tycker vi har arbetat bra ihop och 
haft ungefär samma målsättning. Min fru har varit väldigt bestämmande 
annars och hon har bestämt var vi skulle bo och hur vi skulle göra och 
allting. På någon vis har jag fogats med mitt liv. Samtidigt så har vi det 
klassiskt svåra med vem som bestämmer. Jag bestämmer ju mycket i mitt 
arbete. Och hon bestämmer och styr och ställer när hon är ensam hemma. 
Och det är klart att när man då kommer hem, så är det två stycken som 
möts och barnen som också vill vara med och bestämma. Och det är inte 
alltid så lätt kanske, nu när man tänker efter./…/När huset såldes 
tjänade vi faktiskt en del, kanske med allting ca 150000 kronor. Men 
egentligen skulle vi ju redan då förhandlat och betalat. Men då tog min 
fru över lite mer och vi skaffade en bättre bil. Vi har ju aldrig haft nya 
bilar eller bra bilar, men vi har haft bil för det mesta förutom vid ett 
tillfälle när vi bodde i X-stad, då hade vi ingen bil. Men då (för 
husförsäljningspengarna) skaffade vi bil, en bättre bil och dator. Sedan så 
lade vi väl undan lite för att fixa med det här huset. Och så fick vi ett 
lån då på 135000 till det här huset. Och sen hade vi då också lite 
småskulder. Men de skulderna betalade vi bort med hjälp av den här 
reavinsten. Om inte den här skilsmässan inträffat så hade vi ju alltså 
haft en bra lön och en hyfsad lön och ett hus som varit betalt. Och gamla 

                                                           
58 Make eller sambos inkomster måste uppges när kronofogdemyndigheten 
beräknar av ett förbehållsbelopp för en person med skulder. Make eller sambo kan 
inte drabbas juridiskt av den andra partners skulder. Dock kan den bli indirekt 
drabbad genom kronofogdemyndigheten beräkningsgrunder. 
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skulder som vi förmodligen hade kunnat betala av, då hade allting blivit 
klart och då hade allting ordnat sig. Men, det löste sig inte, allting 
ändrades med skilsmässan. (Man 49 år, sökt skuldsanering). 

En kvinna beskriver att hon påverkats av och tagit efter sin f.d. mans 
inställning till pengar.  

Som min bakgrund från början när jag föddes, överhuvudtaget så är det 
ingenting som vi ska gå in på nu, men det har alltid varit problem. 
Någonstans måste man ju ta tag i dem när de håller på att växa en över 
huvudet och det handlar inte bara om ekonomiska problem. Så att jag 
tycker det är inte konstigt att jag har hamnat i någonting sådant som att 
jag startar företag och sedan går det som det går och gifta mej och så går 
det som det går. Vissa människor lyckas ju med allt. /…/ Jag har 
aldrig varit speciellt bra på pengar. Det tycker jag när jag tittar tillbaka. 
Jag har inte haft någon respekt för pengar verkar det som, har inte trott 
att man behöver planera. Det man gör när det handlar om pengar, det 
måste man väl göra med det mesta./…/Han var ju själv oansvarig som 
människa och jag tror att jag tog efter hans beteende när jag levde med 
honom. Han var ganska ansvarslös, han tyckte han inte behövde ta 
något ansvar/…Jag har inte varit sparsam precis och om jag träffar 
någon som var ännu värre än jag så var det lätt att det gick överstyr. 
Socialt har jag varit en slösare tror jag. Jag har levt och slösat, jag har 
inte tänkt så mycket på framtiden. Det kommer jag ju att få betala i 
slutändan. (Kvinna 60, skuldfri). 

En man beskriver sin roll i familjen, hur han fått stå tillbaka för 
familjens skull och i relation till sin fru. Han tänker tillbaka på vad de 
borde ha gjort för att förhindra att skulderna utvecklades. Han ser 
också att han förändrats som person och undrar om hans gamla 
vänner skulle känna igen honom idag, tjugo år senare:  

Vi har ju haft vänner och många har också haft det kärvt eller varit i 
samma nivå ungefär. Jag har ju känt att jag har nog vart den som 
egentligen tärt hårdast på mig i jämförelse med min fru. För jag har nu 
kommit på att jag har ju genom åren haft mindre veckopeng om man nu 
säger så, än mina barn. Jag har alltså aldrig unnat mig något. Alltså 
utgifter, jag har gett bilen och vi har haft huset och när vi höll barnen 
med segeljolle. Men andra sådana här utgifter har vart avsedda för någon 
annan än mig. Hustrun har ju köpt kläder till mig ”här, ta det här på 
dig” och i jobbet har jag ju haft arbetskläder på mig. Man har aldrig 
skaffat någon för egen del. Jag märker nu att jag tänker om ska jag laga 
tänderna eller ska jag laga bilen Det är sådana saker. Sen när jag var 
ute på längre resor, då så skulle man resa hem från den aktuella 
arbetsplatsen, och då flög jag hem och så mellanlandade jag någonstans 
och så kom jag på att där gick det en massa personer i tax freeshoparna 
och köpte grejer till sina familjer. Jag fick tänka skulle jag köpa de där 
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leksakerna eller ska jag avstå, men något måste jag ju komma hem med. 
Och jag tänkte att det skulle vara gott med en öl, men den kostar ju 
tjugo spänn. Så där när man konfronterades med folk som hade pengar, 
då kändes det - va tusan. Annars har jag lyckats klara mig förbi det där 
på någon vis./…/I samband med den här förlusten med huset och så 
skulle jag ju då ha pratat med alla banker men allting gick via 
mäklaren. Sen när mäklaren inte lyckades sälja då föll allting och sen så 
gick det ju bara inte. Men då skulle jag ju ha börjat förhandla och inte 
sen någon gång omkring år 2000. Jag skulle ju ha haft en större 
ekonomisk insikt och jag skulle ha haft kurage att se de ekonomiska 
problemen och pratat med ekonomer om det. Sen ser jag att när jag bodde 
i Stockholm och innan jag träffade min fru så hade jag ett eget umgänge 
då, och de var mer eller mindre akademiker allihop. Om jag hållit mig 
kvar i det umgänget då hade jag förmodligen lärt mig mer. Då hade jag 
varit mer lyhörd för de här ekonomiska aspekterna. När jag sedan sålde 
min insatslägenhet i Stockholm och flyttade ihop med min fru så på 
någon vis så gjorde jag en social nedflyttning. Jag köpte det för jag fick 
mig en trogen fru och bildade familj. Men det var på bekostnad av mitt 
umgänge. Men också på bekostnad av information och kunskap inser jag 
nu. Jag har inte umgåtts med dem sedan, det var nog runt -85. De kan 
säkert inte begripa att jag har hamnat i den situationen som jag sitter i 
nu./…/Ja, de uppfattade nog mig mer på hugget och mer medveten. 
(Man 49, sökt skuldsanering). 

För den som är överskuldsatt och träffar en ny partner kan 
skuldsituationen indirekt drabba partnern och påverka de 
ekonomiska förutsättningarna vid sammanboende. En kvinna 
beskriver konsekvenser av skuldsaneringsregler när sambon har 
högre inkomst än henne. Reglerna påverkar hennes betalnings-
utrymme som då blir tretusen kronor per månad. Hade hon haft eget 
hushåll hade hennes a-kassa inte varit tillräcklig för att kunna betala 
något månadsbelopp överhuvudtaget. I praktiken blir det så att en 
stor del av hennes egna inkomster försvinner varje månad och hon 
blir beroende av att få ta del av mannens pengar. Detta trots att han 
inte har något med hennes skulder att göra eftersom de uppstod 
innan paret träffades.59. Denna situation påverkar henne och väcker 
funderingar om det är detta livet hon vill leva i en socialt annorlunda 
situation jämfört med tidigare. Hon har det nu bättre materiellt än 
tidigare men hennes beroende av mannen är problematisk. Hon 
tycker att fem år med skuldsanering är en lång tid för att gå in i ett så 
stort ekonomiskt beroende av en man som hon inte känt så länge.  

                                                           
59 Ett tecken på ett något förändrat synsätt är en dom från hovrätten för Västra 
Sverige ÖÄ 4906-06 som beslutade att en man ska beviljas skuldsanering trots 
sambons tillgångar.  
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Och så kommer det att vara så att jag naturligtvis kommer få känna 
både förnedran och lite grann nästan prostituera sig. Det låter ju lite 
knäppt./…/Det blir ju svårt att hålla tillbaka allting. För det finns ju 
inneboende ilska som jag känner att, va fan, jag har ingen lust att hålla 
på och tvätta dina kalsonger. Men bara för att du är så snäll och hjälper 
mig så måste jag göra det. Så det är ju någonstans det. Och det är ju 
klart att det hamnar ju i den här beroendeställningen. Det är det här 
livet jag måste. Det är på det här viset jag tror att jag måste. 
Naturligtvis finns ju en annan verklighet också som jag sagt till mina 
barn. Fan, jag skiter i det här livet här. /…/Jag vill leva genom att 
försörja mig, jag tycker att det är den största glädjen jag haft i mitt liv, 
faktiskt. /…/Så att jag vet inte vad som håller mig fast. Om det är för 
att min sambo är så snäll eller vad det är? Och någonstans att jag har ett 
hem här, jag kan ta hem mina barn (Kvinna 52, sökt skuldsanering).  

Barn och skuldsättning 
För den som har barn, är skuldsatt och lever med ekonomiska 
problem påverkas också barnet/barnen på olika sätt av 
föräldrarnas/förälderns hantering och inställning. Två faktorer som 
har betydelse är dels om barnet är hemmavarande eller är vuxen och 
dels om barnet blivit skuldsatt i samband med förälderns skuld-
sättning. Intervjupersonerna är i olika åldrar vilket gör att deras barn 
är i olika åldrar, både hemmavarande barn och vuxna barn.  

En återkommande fråga oavsett ålder är hur öppet respektive hur 
slutet förhållandet till pengar och de ekonomiska problemen är i 
familjen. Denna öppenhet eller slutenhet kan också handla om ifall 
föräldern tar stöd av barnen för att klara av problemen eller om 
barnen hålls helt utanför och i vissa fall är helt okunniga. Förälder 
med hemmavarande barn har ofta valt att berätta för barnen då de 
bedömt behöva ett visst stöd från barnen, att de ska förstå varför de 
som förälder ibland måste säga nej till barnens behov eller 
önskningar. Föräldrar med skulder hoppas också att barnens 
erfarenhet av föräldrarnas skuldsituation ska göra att de undviker att 
hamna i samma situation.  

En aspekt på skuldsituationen är att överväga om skuldsanering 
bedöms möjlig att klara av eftersom det bara ges en chans i livet att 
beviljas skuldsanering. Att vara skuldsatt och förälder är två roller 
som kan upplevas svåra att kombinera. Detta kan påverka att en 
skuldsatt person väljer att avvakta med en ansökan. En man 
beskriver hur han bedömt situationen, han ville inte söka skuld-
sanering förrän barnen flyttat hemifrån:  
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Det är nämligen så att man ska helst inte söka skuldsanering när du 
har tre eller fyra barn boende hemma. Det fungerar inte. /…/ Och när 
de är tonåringar och går i skolan så fordrar de mer än vad du har råd 
att ge dem. Det är bara så för att de inte ska bli mobbade, det är ett 
djävla samhälle vi lever i. (Man 57, sökt skuldsanering). 

En man vars skulder härrör från ett tidigare missbruk jämför den 
nuvarande skuldsituationen med sitt tidigare liv. Han tycker trots allt 
att nykterheten är viktigare än den ekonomiska situationen. Denna 
koppling har dock barnen svårt att göra när det brister i deras 
materiella behov. Han bedömer att hans barn kommer att hamna i 
samma situation som sina föräldrar. De kommer att vara presumtiva 
offer för skuldsanering, då de efter en ekonomiskt knapp uppväxt 
kommer att kompensera sig, med en konsumtion som de inte har 
ekonomisk täckning för.  

Nej det här är mycket tragiska saker som när yngsta dottern förra 
hösten sprang omkring i ett par skor när det var som sämst väder ute och 
de läckte. Men det fanns inte pengar just då. Det är omöjligt att må bra 
under de förutsättningarna och tänka, jaja - men jag är ju nykter. Det 
skiter ju hon fullständigt i./…/Barnen här vet om det (13, 16 och 17) 
och deras inställning i deras ”femåringar” om vi säger så, det är att - fan 
det här är inte schysst att vi ska drabbas av tokigheter ni har gjort förr.60 
För de vill ju ha det som alla andra. Så de är ju medvetna om varför vår 
ekonomi ser ut som den gör. Och det gör ju att vi försöker få dem att 
förstå det här med att befinna sig i den verkligheten och rätta munnen 
efter matsäcken, för de vill ju liksom alla andra ge intryck av att vara 
femton år gammal och vara hellyckad i livet och beundrad och allt det 
här, med rätt accessoarer och så vidare. Och vill man vara det man inte 
är då kommer man hamna i skuldfällan, så vi har verkligen förklarat 
vad detta innebär dels för oss och dels för hela familjen att de sakerna vi 
har gjort tidigare påverkar alla idag. Och anledningen till att man 
hamnar i den här situationen det är när man helt enkelt får för sig att ha 
pengar som man inte har eller har råd med och så vidare./…/Jag har 
då fördelen i sammanhanget med mitt missbruk att förr var jag en 
fullständig katastrof och upplevde både skuld och skam från morgon till 
kväll. Med tanke på hur jag lever idag så har ju inte jag några skuld- 
och skamkänslor men vilket innebär att jag har ju den bakgrunden 
bakom mig att jag verkligen fick skämmas över mig själv och mina 
omständigheter. Så nu ser jag ingen anledning att behöva skämmas över 
den situationen jag är delaktig till att jag försattes i. Utan tvärtom så 
blir det viktigare att få barnen att förstå det här att de får stoppa undan 
den här ”femåringen” emellanåt för att kunna få det här livet som jag 

                                                           
60 Intervjupersonen refererar till en transaktionsanalytisk modell som riktar sig till 
vuxna. 
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verkligen hoppas de har på plats i trettio års ålder till skillnad från mig 
själv som eventuellt kan ha mitt liv på plats vid femtio års ålder. Så, nej 
de tycker mest att de försakar och har fått försaka en massa tidigare, så 
att de är ju strålande ämnen för att hamna i samma situation för att 
överkompensera det som inte funnits tidigare. Alltså risken finns ju, det 
är ju påtagligt. (Man 43år, sökt skuldsanering). 

Att barn drabbades av stora skulder utan att ha någon 
betalningsförmåga kunde tidigare förekomma innan konsument-
kreditlagstiftningen skärptes.61  Gamla avtal kan dock ligga kvar och 
kan fortfarande drabba personer som blivit skuldsatta som barn. En 
kvinna, som tog lån för en lägenhet till den då 18-årige sonen utan 
egen inkomst, berättar att de tillsammans nu efteråt kan prata om vad 
som hänt: 

För min son blev ju också drabbad för den här skulden ligger på honom 
också. Och det är jättesorgligt. Han är ung, han har två barn och han 
har haft jättemycket problem själv men han har ju också tagit sig ur det. 
Det är jättetråkigt med skulden. Och, jag känner mig jätteskyldig, jag 
har ju försökt få den här skulden överskriven på mig. Ja, min före detta 
man kan ju gärna få stå kvar men jag kan ju ta min sons del. För att, 
om jag inte visste vad jag gjorde, så visste han det ännu mindre. Vad han 
såg det var den här häftiga lägenheten, och slippa bo hemma. När man 
är 18 år, jag menar… herre jösses./…/han hade inget jobb. Hur 
kunde han få skriva på papperna? Och i efterhand, jag vet inte om det 
här är en efterkonstruktion som jag gör bara för att jag tycker så 
fruktansvärt illa om hela den här händelsen, men jag har något minne 
av, om det var den här mäklaren som var med på banken, och jag kan 
inte minnas hur han ser ut men alltså en skurk, förstår du, jag får de 
här skurkvibrationerna. Och det är som jag säger, det var så när jag gick 
igenom de här papperna att jag kände mig så lurad. 62 Och varför sa 
ingen något, vad sjutton, de såg väl att min son inte hade jobb, och jag 
hade precis hoppat av skolan. Och vad hade vi på de där papperna att 
göra? Varför sa inte någon någonting? Hallå, stopp och belägg! Och min 
stackars pappa, som jag lurade att skriva på, och sa att det här var ju 
jättefint och det var ju så ordnat, för jag sa ju vad jag hade fått höra. 
Men min pappa fick sedan betala 170000 kronor, det känns jätteruttet. 
Och min pappa som har lärt mig ekonomi. Jätte, jätte jobbigt. Jätte, jätte 
jobbigt tyckte jag det var. (Kvinna 48 år, sökt skuldsanering). 

                                                           
61 Barn kunde tidigare accepteras som borgensman och medlåntagare även under 
18 år och utan ha någon stadigvarande inkomst. Genom Konsumentkreditlagen 
(SFS 1992:830) ställdes högre krav på kreditgivarens kreditprövning och den 
sökandes ekonomiska situation och återbetalningsmöjligheter. 
62 Kvinnan har tidigare relaterat till hur känslomässigt svårt det var att tvingas gå 
igenom olika handlingar i samband med ansökan om skuldsanering och minnas vad 
som hände. 
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Relation till släkt, vänner och omgivning 
Intervjupersonerna ger olika bilder av hur relationerna sett ut till 
släkt, vänner och omgivning. De flesta av intervjupersonerna 
beskriver att de inte vill vara så öppna med sina ekonomiska 
förhållanden. En man som inte vill att vännerna ska få veta något 
beskriver hur svårt det kan vara att vara en i gänget, när han inte har 
betalkort och kan turas om att betala: 

Jag har ändå inte kunnat vara med på det jag ska vara med på 
egentligen. Man har inte bankkort och man ska betala. Vi är 6 gubbar 
men nu är jag inte med dem längre. Men vi åkte ut på golfbanor en gång 
om året under 2-3 dagar. Bara sådana saker som Visakort eller 
Mastercard.  -Du kan väl ta det? - Nej jag har inget kort fick jag svara. 
Jag kunde inte ha något kort. Sådana vardagliga små grejer som andra 
tar för givet. – Ah, han är konstig som inte har det. - Nej jag tycker 
bättre om kontanter i och för sig. Jag måste ju säga något. Jag går ju inte 
och skryter om att jag inte kan ha kort. (Man 62 år, sökt skuld-
sanering). 

En del av intervjupersonerna har vänner i samma situation och 
upplever att kostnader för umgänge och presenter läggs på en rimlig 
nivå. Flera kommenterar att det viktigaste är att umgås. Alla bidrar 
med både mat och dryck eller delar på kostnaderna för en present. 
En kvinna berättar att hon inte har hemlighållit sin situation utan 
varit öppen med den och hon upplever inte att hennes ekonomiska 
situation påverkar hennes sociala relationer. Hon tycker hon har löst 
sin sociala situation på ett bra sätt genom att vara öppen och inte ha 
för höga materiella krav på umgänge och t.ex. på presenter. Det var 
hennes väninna som berättade att hon sökt skuldsanering och sedan 
föreslog att hon också kunde söka. 

Då handlar vi alltid ihop, det är ju aldrig att jag bjuder henne på fin 
middag och vin och vad det nu är. Och hon bjuder inte mig, de jag umgås 
med vet ju hur situationen är så att det är ju alltid att man tar med sig 
något. Man skramlar eller vi tar det eller det. Och sen när det är 
födelsedagar så har vi ju aldrig gratulerat varandra sådär jättemycket. 
Förr gjorde jag ju det som gift, men sedan jag skilde mig så gratulerar jag 
och mina systrar ju inte varandra sådär på vanliga dagar utan när det är 
jämna födelsedagar. Men ofta lägger vi ju ihop, det är ju många barn och 
barnbarn och då blir det ju en hel del pengar och då blir det något bra av 
det. (Kvinna 47, sökt skuldsanering). 

En kvinna beskriver hur hon upplevt olika tragiska omständigheter 
med första mannens självmord, andra mannens plötsliga dödsfall och 
att sedan tvingats fly från en misshandlande man. På nya orten 
träffade hon en ny man med bra ekonomi, eget hus och de bor nu i 
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ett område som hon beskriver som ett överklassområde. Mannens 
föräldrar bor i närheten och har mycket gott ställt. Hon känner dock 
att hon är i en helt annan situation nu när hon lever i detta nya för-
hållande. Samtidigt komplicerar detta hennes situation när hon nu 
söker skuldsanering. Hon inser att hennes nya sociala situation ger 
möjligheter men samtidigt svårigheter att anpassa sig till andra om-
ständigheter, både sociala och ekonomiska, som hon inte är van vid. 

Så naturligtvis är jag i en helt annan social situation. Och de är ju 
sådana att det ska vara blommor och presenter och det ska vara 
middagar. Men någonstans så, det händer väl att jag köper med en liten 
blomma när jag åker till dem. Bara en blomkruka eller någonting 
sådant men jag får ju pengar utav sambon. Så i det fallet får jag ju 
hänga med honom i det här livet. Men ibland orkar jag inte med det mer. 
För att jag känner det att ekonomisk är jag ju inte alls på den nivån. 
Jag får ju inte den kontakten med människor. Därför att omedvetet så 
tror jag någonstans att det finns i huvudet hela tiden det här./…/Jag 
kan liksom inte riktigt umgås med människor så, inte på den nivån som 
de umgås. Det här är ingenting som jag strävar efter heller. Är jag inte 
uppe i Norrland så blir det ju det som vanligt. Man kommer till 
kompisar och har en vinflaska eller någonting sådant och så kan man ha 
trevligt. De bjuder och vi har trevligt under andra förhållanden helt 
enkelt. Så att mina vänner som jag har däruppe, dem är det jag saknar 
väldigt mycket. Det är de som vet och känner till hur jag har det. 

I: Och här ska du hålla skenet uppe? 

 Precis. Ja, precis så är det. Därför blir det ju också naturligtvis så att 
jag är ju hemma ganska mycket. Det blir ju inte att jag går och frotterar 
med kändiseliten här, jag har ju hamnat här. Och jag är ju jätteglad när 
mina barn kommer hit. Det är ju det jag lever för. Det är ju jättebra, vi 
har det jättebra, det räcker ju. Sen har jag ju som jag säger tillgång till 
bilen så det saknas ju ingenting. Men något umgänge och det, att det är 
ju klart, det har ju inte jag här. Jag är ju väldigt ensam. Mycket, mycket 
ensam. Jag har en bekant i trakten sedan tiden jag kom dit. Jag fick 
hyra ett rum i början när jag började jobba. Det är en kvinna som 
kommer ofta hit. Och vi kan ju prata ganska, för hon vet om den här 
killen,, den här token som hamnade i fängelse och det. Han förföljde ju 
mig[mannen som misshandlade henne] /…/ Men hon är ju såhär 
robust och vi kan prata, vanligt. Så att det är sådana människor som 
jag tycker om att umgås med. Där jag kan vara ärlig och säga hur jag 
har det. Men i den här så att säga fina miljön häromkring, där det bara 
nästan finns människor med en massa pengar, där pratar man inte om 
det här. Man pratar ju aldrig om pengar, ekonomi eller hur någon har 
det. Utan här ska ju bara allting se ut som att allting är så himla bra. 
(Kvinna 52 år, sökt skuldsanering). 
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Att känna skam 
Skuldproblemen kan även påverka hur en person relaterar till sin 
omgivning. En kvinna beskriver bland annat att ”jag vill bli en av er” 
och ”jag vill känna värde som människa”. För henne handlar att bli 
skuldfri inte bara handlar om pengar utan skuldsituationen för med 
sig andra konsekvenser:  

Nu är det bara en tid till jag är värd igen. Och så särskilt när jag tittar 
på vad jag ska betala tillbaka. Det är bara en struntsumma. Det är 
inga pengar, det är inte pengar. Så nu är det bara en tid kvar tills jag är 
någon igen och jag inte behöver smyga med någonting igen. Även om jag 
inte skulle springa runt och gapa om det heller. Men då kan jag 
verkligen vara rak i ryggen./…/Nej jag behöver inte ljuga, nej. Och vill 
de åka på en semesterresa igen och jag inte har råd så tror jag nog att jag 
skulle kunna säga, nej jag har fan inte råd./…/Då är jag som alla 
andra. Men nu så måsta jag ljuga istället för att säga att jag inte har 
råd. (Kvinna 48, sökt skuldsanering). 

En annan kvinna beskriver hur hon inte längre känner skamkänslor 
och hon upplever att hon tar tag i uppkomna situationer på ett annat 
sätt nu jämfört med när skamkänslor styrde hennes beteende. Hon 
har lyckats vända sin egen inställning och hon märker att både 
strategier och förhållningssätt är annorlunda:  

Men som nu senast, men det är skillnaden kanske också på mig, nu och 
förut. När jag tar tag i det, jag skäms verkligen inte, inte någonstans. Så 
att, jag skulle förnya mitt, här nere så bytte de bolag för vem som skulle 
ha hand om mitt abonnemangskort, för buss, tåg. Och jag har haft mitt 
abonnemangskort i 11 år, sedan jag flyttade hit. Så skulle det förnyas för 
ett nytt bolag, man fick papper hem som sa att det var bara att gå ner på 
stationen och så förnyar man det. Så jag fyllde i papper, och så hade jag 
autogiro på det, och det betalas i förskott alltihopa, jag lämnade papper 
och så sa kvinnan vid disken: Nej, du har betalningsanmärkning. Jaha, 
sa jag, men hur gör vi då då? Jag tänkte, ska jag betala kontant? Då sa 
hon: - Nej, då får du inget abonnemangskort. -Du menar att jag ska 
betala mycket mera för mina resor. Jag tänkte att, nej alltså, det här går 
jag inte med på. Så jag fick tag i en mailadress, de hade inte ens chef på 
den kollektivtrafiken. Jag har haft abonnemangskort i 11 år, och det jag 
har skött. Betalningsanmärkningen har jag för att jag har ärenden hos 
kronofogden, som jag betalar. Det är ju inte så att jag har dragit på mig 
mera skulder eller struntat i någon. Jo, det löste sig, och de kunde visst 
det samköra registren. Men då var det ruskigt så där. Så tänkte jag 
såhär, om jag inte hade gjort det, om jag nu inte hade tagit tag i det här, 
utan bara gått hem med min skamkänsla, och betalat hundratals kronor 
mer per månad för mina resor. Och hur många är i samma situation? 
Det är bra att bli såhär så man tar tag i saker. Det är det jag säger som 
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är sådan skillnad nu. Och bara för 10 år sedan, det ska vi inte prata 
om, då var det riktigt illa. Jag har tänkt på hur inkassoföretag brukar 
skriva i sina brev: Dina skulder försvinner inte. Nej, det är ju alldeles 
riktigt, men mentalt så ställer man in sig så på att om jag river 
kronofogdemyndighetens brev och slänger dem, då finns de inte. (Kvinna 
48, sökt skuldsanering). 

Att bli värderad 
Att ha en ekonomiskt ansträngd situation innebär även att möta 
omgivningens värderingar och uppleva sig bli inplacerad i en roll. 
Vissa handlingar kan ifrågasättas då de inte stämmer in på 
omgivningens rollbild, något som även Fuchs Egbaugh (1988) 
belyser. En kvinna beskriver hur hon blivit ifrågasatt när hon valt att 
ha djur trots att hon har ekonomiska problem. Men att ha djur 
handlar inte för henne bara om att förhålla sig till andras värderingar 
om att ha råd. Djur tillför andra aspekter som omgivningen inte ser. 
De kan betyda en livlina, någonting som håller en person uppe. 
Ytterligare en annan aspekt är att djur inte ställer krav på samma sätt 
som människor. Kvinnan beskriver att när hon inte har råd att gå ut 
med arbetskamraterna så betyder djuren hemma ännu mer. 

Väldigt många reagerar ju på att ”om du nu är så himla fattig varför 
har du hund och katt?” Och, det är klart, det sunda förnuftet säger ju 
att självklart är det en utgift, men jag tycker att jag är så pass duktig att 
trolla med matpengar så jag ger mig det utrymmet, jag gör verkligen det. 
Och sen är jag fräck, när det gäller djuren, eftersom de har varit så 
viktiga för mig. Jag hade en katt som skadade sig, ganska rejält, och det 
kostade jättemycket hos veterinären. Det är ju det man är mest rädd för. 
Men jag tiggde ihop pengarna från sådana människor jag hade kommit i 
kontakt med, som jag visste tyckte om djur./…/Och jag vet att genom 
alla de här faserna, när jag gick ner i depression och alltihopa, så är det 
faktiskt så att har du bara minsta lilla kattunge som ska ha mat, och 
du har det i dig om du ska göra det, så är det detta som får dig att gå 
upp ur sängen och se till att den här maten kommer fram, och att gå till 
jobbet för att få pengarna och kunna köpa den här maten. Du har 
ansvarskänslan, hur dåligt du än mår så gör man det, så därför så blir 
ju det en livlina, en räddning. Ja, hade jag inte haft någonting som 
krävde att jag skulle hålla mig på benen, ja då hade jag ju inte behövt 
göra det, då hade jag ju inte behövt kämpa med någonting. (Kvinna 48, 
sökt skuldsanering). 
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Intrapersonella faktorer 

Att se sitt eget handlande och sin situation 
Att försöka förstå varför man som person hamnat i en så svår 
situation, som till slut blev omöjlig att ta sig ur, beskriver en del av 
intervjupersonerna som något de har svårt att riktigt begripa. Flera av 
intervjupersonerna relaterar sitt handlande till något som gått stick i 
stäv med den uppfostran och uppväxt man haft. Det har skett en 
påverkan av det synsätt som partnern haft och att man dragits in i 
partnerns ekonomiska agerande. Ibland har det varit stor skillnad på 
partnernas olika socioekonomiska bakgrunder. 

Några personer ser att deras väg in i skulder hör samman med ett 
personlighetsdrag och en livsinställning där det kan handla om att 
våga pröva på olika saker, att ta chanser, men också risker och 
vetskapen att man kommer att ångra sig om man inte har prövat. 
Den rollen, de personlighetsdragen, finns fortfarande kvar då det är 
svårt att helt anpassa och ställa om sig efter att skuldproblemen löst 
sig. Dock har de gjorda erfarenheterna haft påverkan på fortsatta 
ställningstaganden och riskbedömningar.  

Under intervjuerna har flera av intervjupersonerna spontant 
kommenterat och reflekterar över sin person, sitt liv och sitt 
handlande. En kvinna beskriver hur hon drogs med i beslutet, ett 
beslut som hon efteråt inte tycker stämmer överens med syn på sig 
själv och sin inställning till privatekonomi. 

Sonen hade precis fyllt 18 år när mannen [senare i intervjun 
framkommer att mannen inte är biologisk pappa] kommer hem och 
berättar att han sett en jättefin lägenhet centralt, på Södermalm. Och jag 
sa stopp och belägg. Men det klart sonen blir eld och lågor. Och jag 
kände att jag ville hemskt gärna gå med på detta, men jag tänkte, så sa 
jag, var ska vi ta pengarna ifrån, vi lever ju ett bra liv. Men 400000 kr 
hade vi inte. Jag vet inte, jag var helt borta i huvudet och efteråt tänkte 
jag att jag bara skulle ha sagt: Absolut inte, nej, aldrig i livet. Till råga 
på allt gick min stackars far i borgen för detta också. Så han har fått 
betala 170000 för min räkning./…/Tittar man på det i efterhand så 
tänker man så här, ja men hur kunde du gå och skaffa ett konto för att 
köpa möbler när du redan hade den skulden. Ja, men det är ju sådant 
som man gör när man bara känner att, som jag som flyttade från 
Stockholm, alltså stack jag verkligen från Stockholm och lämnade precis 
allt, och hade inte någonting. Och det klart att visst, jag tog ett konto för 
att jag åtminstone skulle ha en möbel hemma. Men det var en 
krissituation, och hjärnan funkar inte riktigt, man är inte riktigt klar-
tänkt och framsynt, det är man inte, man har en strutsmentalitet./…/I 
min värld så handlar jag för pengarna som ligger i min plånbok, jag har 
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inte ens ett kreditkort, aldrig haft och vill inte ha det. Så fungerar jag, 
men jag trodde på någon annan och tänkte: det är lätt att ordna. Och det 
gick ju inte så länge, och med min f.d. mans tilltagande missbruk. Och 
jag försökte hålla näsan över vattenytan på egen hand, med min lön. Och 
det gick ju givetvis inte, och den här lägenheten, det var ju en så kaotiskt 
situation. Dels både ekonomiskt och känslomässigt, så jag kan säga att 
det nästan är ett svart hål för mig idag. Lägenheten skulle givetvis ha 
sålts med en gång, men istället stod den bara och tickade pengar, helt 
sjukt alltihopa. Och det var ju i det läget någonstans också jag kände - 
jag måste bara ta mig härifrån - för att hans missbruk var ganska 
obehagligt också. (Kvinna 48, sökt skuldsanering). 

Att se på sin situation och sitt handlande när det inte funnits pengar 
eller när skuldproblemen förändras beskriver de intervjuade på olika 
sätt. En kvinna ger ett exempel på hur irrationellt hennes handlande 
kan vara när det finns lite pengar kvar av lönen: 

Det här klassiska när det gäller ekonomin - om du har hundra kronor 
kvar och du har en vecka till lön, och du känner dig jättedeprimerad, då 
bränner du den där hundralappen på något du absolut inte behöver, och 
då känns det konstigt nog ganska bra. Och det är på något sätt att man 
liksom, man blir så irrationell i sitt tänkande, man bara: Åh, det är så 
synd om mig, jag unnar mig aldrig någonting. (Kvinna 48, sökt skuld-
sanering). 

Ett annat exempel är en man som beskriver hur lätt det var att köpa 
på avbetalning och att dras med i en överkonsumtion: 

Det var ju det också plus att man trodde man skulle må bättre av att ha 
en massa prylar. Så är det i själva verket för alla människor, man tror 
man ska må bättre av att ha en massa prylar. Jag hade husvagn, båt och 
jag hade villa. Hur i herrans namn skall jag hinna med allt detta? Och 
så hade jag eget företag att sköta. Detta hade jag, plus en familj. Hur 
fan ska jag hinna utnyttja alla dessa grejer? Det var alltså status jag 
försökte skaffa mig. Man var ju accepterad i början. (Man 64, pågående 
skuldsanering).  

En man beskriver orsaken till sin skuldsättning utifrån fastighetsköp 
och fastighetsspekulation. Men hans inställning har ändrats efter sina 
erfarenheter och idag vill han ha en hyreslägenhet för då vet han att 
uppsägningstiden är max 3 månader. Han behöver inte heller vara 
beroende av ränteläget. Initiativet till fastighetsköpet kom från en 
kompis som hade sett en annons och tipsade om att huset med 
lägenheten som han bodde i var till salu.  
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Men det tror jag är en mänsklig grej [att låna pengar]. Något som alla 
människor har i sig, man har någon inre girighet. Om du sitter i en 
hyreslägenhet och så säger de att om du går till banken och lånar 50.000 
så gör vi det här till en bostadsrätt. Så vet du att dagen efter att du köpt 
lägenheten för 50.000 kronor så är den värd 500.000. Att tacka nej 
till det här erbjudandet krävde ju en tibetansk munk. Så jag tror inte jag 
är ensam om att reagera på det här sättet och det var ju egentligen det 
som jag blev utsatt för, den frestelsen. Jag hade faktiskt inte en krona. 
Vi som då bodde i huset köpte hyresrätten och gjorde om den till en 
bostadsrätt. (Man 49, skuldfri). 

En man sammanbor sedan en tid med en ny kvinna och hon har tagit 
över kontrollen över deras ekonomi på ett sätt som han inte varit van 
vid från tidigare förhållanden. Han har inte tidigare varit i den 
situationen att hans skulder begränsat och påverkar hans liv både i 
relationen till kvinnan men också till vännerna. Det framkommer att 
han ser på sig själv som en person som måste fullfölja en tanke han 
fått, vilket kan få sina konsekvenser. 

Så man är ju rätt så låst vet du. Man är ju lite fången. Men… det går 
väl över. Man vänjer väl sig. 

I: Ja, gör man det? Du låter ju som en ganska kreativ person, du har 
gjort en massa olika saker. 

Ja, jodå. Det har jag gjort, jag har väl alltid hållit på. Men jag har väl 
kanske försökt med fel grejer eller vad det är, eller varit för optimistisk. 
Eller har haft övertro på sig själv. Jag ser ju nu många på min gamla 
arbetsplats de är lite klokare och har haft ett ordentligt fast jobb och 
jobbat där hela tiden. De kan pensionera sig nu när de är 57 år och ha 
jättebra försäkringar i och med att de alltid jobbat. Sådant saknar jag. 
Men å andra sidan har jag börjat få en tanke i huvudet och man inte 
genomför den, då ångrar man det hela livet att man inte gjorde det. Det 
enda du ångrar nästan i livet, så är det du inte gjorde. Det tror jag. För 
mig är det så i alla fall. Så har man väl börjat få en tanke och den växer 
sig starkare och starkare, så går det inte… sen går man över vildmarken 
för att fixa det på något vis. Och det är ju inte alltid det är bra. Men 
har man inte provat det så visste man inte det. Sen om det gick åt 
skogen, ok, nu har jag i alla fall prövat. (Man 62, sökt skuldsanering). 

Flera av intervjupersonerna beskriver upplevelser av att drabbats av 
något som de inte tycker de riktigt förtjänar. Konsekvenserna har 
blivit svårare än de tänkt sig. En man blev sjuk och skuldproblemen 
förvärrades sedan genom sjukdomen: 
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Jag säger så här att de som skaffat sig de här skulderna genom att vara 
oärliga och hålla på, för det är ju jävligt många sådana, de ska fan inte 
ha någon skuldsanering, de ska leva som svin resten av livet. Men råkar 
du ut för det genom en sjukdom eller något sådant som gör att du inte 
kan betala dina skulder… jag tycker det är fel. Jag menar så in i helvete 
med skatt som man betalat. Men ok, man ska ju inte låta andra betala 
för sig heller. Jag har ju själv skaffat grejerna, men det finns företag som 
har råd att ta några smällar också, det ser man på deras vinster. (Man 
57, sökt skuldsanering). 

En kvinna upplever att hon styrdes av mannen och effekterna fick 
sedan stora konsekvenser för henne. I hennes fall handlar det om ett 
tidsperspektiv på över trettio år: 

Ja, då var jag väldigt naiv på den tiden. Det var ingenting, alltså jag 
halkade in i det jobbet, det var egentligen ingenting planerat, jag gick en 
utbildning och var precis färdig dekoratör och skulle egentligen fortsätta 
min bana som dekoratör. Sedan träffade jag den här mannen och nja, det 
måste jag nog säga, att han styrde nog mig ganska bra där, som en bra 
hand, in i det här företaget till att börja med så. Jag kan ju inte skylla 
på honom, jag är inte lättlurad i och för sig heller men den mannen var 
nog ganska bra på att dupera. Man kan nog säga att om han inte var 
psykopat då så utvecklade han det till fullo innan han dog. Han hade 
väl den förmågan och jag hade inte styrkan att stå emot./…/Så då 
skulle jag väl ha sökt dekoratörsjobb, det hade nog passat mig mycket 
bättre och stannat i den branschen. Men där halkade jag in och i och 
med att jag halkade in där och det blev de här skulderna så kan jag nog 
säga mer eller mindre att jag inte kunde ta mig ur det./…/Jag blev så 
gammal som jag är nu tills jag har börjat ta ansvar för mitt eget liv. Där 
ligger nog också en punkt i det att man inte tar ansvar. Det borde man 
nog lägga till att man inte tar ansvar. När man inte tar ansvar handlar 
det nog också om i vissa fall att man skjuter det åt sidan för man orkar 
inte med det. Man kan inte ta ansvar för så mycket på en gång.( Kvinna 
60, pågående skuldsanering). 

Ytterligare en orsak till att förstå sitt eget handlande, som 
framkommer i intervjuerna, är intervjupersonernas relaterande till 
upplevelser i barndomen, som de upplever hör samman med 
beteende eller agerande som haft påverkan på utvecklingen av 
skuldproblematiken. Det har handlat om att inte uppleva sig vara 
älskad, att ha blivit förfördelad gentemot mindre syskon eller att 
lämnas av sina föräldrar och istället få växa upp tillsammans med far- 
eller morföräldrar, och att det tagit sig uttryck i behov av att senare 
hävda sig bland annat materiellt. En man beskriver hur han först som 
trettioåring fick veta att hans pappa inte var hans biologiska pappa. 
För honom blev det en förklaring till något som han upplevt inte 
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stämde under uppväxten och han själv upplever att detta påverkat 
utvecklingen av skuldsättningen i form av flykt till droger och 
nöjesliv. 
 
Att inte orka med situationen  
Flera av de intervjuade beskriver hur hela livssituationen blivit 
övermäktig och svår att orka med. Detta har i sin tur lett till att de 
inte heller haft kontroll över den totala privatekonomin eller har 
försökt undvika nya skulder. Denna situation har i sin tur förvärrat 
den ekonomiska situationen som redan var besvärlig dvs. personen 
hamnar i en ond cirkel, en insnärjning av möjligheter som Micheli 
(1996) talar om. Det är inte heller enkelt att förklara den kedja av 
situationer som uppkommit. En kvinna beskrev att hon hade 
utfrågats i tingsrätten om varför hon gjort som hon gjort: 

Alltså jag ursäktade inte mitt beteende utan mer att jag hade gjort det 
jag hade gjort. Jag hade inte hållit kontakt med bankerna som sökte mig 
och försökt göra någon uppgörelse med dem utan jag bara försökte 
försvinna. Det berättade jag för de undrade varför jag inte hade gjort si 
eller så. Det vet jag ju knappt själv! Det var bara ett beteende som jag 
valde att ha utan att ha en aning om varför. Alltså bara försöka att inte 
finnas utan försvinna. Jag finns inte. (Kvinna 60, skuldfri). 

Att inte vilja leva, att ha självmordstankar 
För flera av intervjupersonerna har hela livssituationen blivit så svår 
att personen inte längre velat leva och i vissa fall också övervägt att ta 
sitt liv. Det har inte upplevts som att det funnits någon lösning på 
problemet eller någon utväg. Två av männen beskriver:  

Så det är inget höjdarliv att leva. Hade jag varken haft mamma eller 
barn så vet i fan om man hade lust att hålla på så här, ärligt talat. Inte 
för att jag har några självmordstendenser men jag undrar vad fan man 
håller på med. För jag har ju inte gjort något, ok jag har väl varit elak 
någon gång i livet, men jag har ju alltid försökt att vara en snäll 
människa, hjälpsam. Och så råkar jag ut för detta då. (Man 57, sökt 
skuldsanering). 

Reglerna är ju sådana att skulderna ska vara gamla för att få 
skuldsanering. Så jag gick med den skulden i många år, innan jag 
började med skuldsanering. Det var en jättejobbig period med 
självmordstankar och livet kändes rätt så hopplöst. Man har ju ingen 
framtid, jag kan aldrig betala av skulderna och jag kan aldrig komma 
ifatt. /…/ Jag försökte komma igång med verksamhet i huset men i och 
med att jag fick sälja det så fick jag lägga ner allting, bara koncentrera 
mig på att överleva. (Man 49, skuldfri).  
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Förändrad självkänsla 
Skuldproblem kan leda till en försämrad materiell och social situation 
som i sin tur kan påverka känslomässigt t.ex. självkänslan. Dock finns 
det exempel på hur en människa kan utvecklas av de förändrade 
förutsättningarna. En kvinna beskriver att hon idag inte har något 
problem med sitt självförtroende och sin självkänsla även om hennes 
situation är förändrad. Hon har sämre ekonomi idag men innan 
skulderna uppstod hade hon aldrig levt på egen hand. Hon träffade 
sin man när hon var 17 år och hade aldrig någon inblick i ekonomin 
så länge hon var gift. Efter skilsmässan har hon fått ta ansvar för sin 
situation och tycker hon vuxit som människa. Hon upplever att hon 
klarat av omställningen mellan två olika världar.  

Jag ska inte säga att jag har allmänt dåligt självförtroende för jag har 
alltid trott på mig själv. Men när du lever i toppen, så har du en helt 
annan känsla. Du får respekt för det du visar utåt, du får inte respekt 
för den människa du är. För jag menar att när jag kom på Strandvägen 
i Stockholm med min stora fina Mercedes cabriolet, och klev ur i mina 
fina kläder, så fick jag respekt för att de såg mig som en rik dam som 
kom där, jag var en kvinna med pengar. Så då fick man respekt av 
det./…/Idag får jag respekt för den mänskan jag är eller det jag ger 
dem. Idag blir det lite mer ömsesidigt. Det är som sådana här ordspråk, 
att ”jag sitter hellre och gråter i en Rolls Royce än i en gammal Folka”. 
Det är ju så ytligt. För folk dömer ju dig efter hur du ser ut utåt. De tar 
ju aldrig reda på vad man är för en människa, utan då är du bara något 
fint som kommer. Ja, så upplevde jag det. Att det inte var jag som 
person, utan det var det yttre. Och jag dömdes ju också många gånger 
efter vad jag kom i för bil eller vad jag hade för skor eller väska. Så 
många av mina väldigt gamla vänner var ju nästan lite rädda för att 
komma hem till mig och fika, för att de tyckte att det var för fint och att 
jag inte ville umgås med dem. Och så har det ju aldrig varit. Men det är 
ju den här yttre biten som alla säger. Och sen är det ju med pengarna, 
man lever ju efter vad man har i plånboken, och vad man kan göra av 
med. Så har det alltid varit, men jag menar jag har varken saknat 
minkpälsar eller Porschen. Så, jag vet inte vad jag är för en människa 
(skratt). Det var ett roligt liv, det tackar jag för, tackar särskilt min f.d. 
man för det, ja tack för det. Det var jävligt kul att få uppleva det. 
(Kvinna 47 år, sökt skuldsanering). 

När annat fokus tar över  
Flera av intervjupersonerna beskriver situationer när fokus hamnat 
på något annat i livet och orken inte räckt till ekonomiska över-
väganden eller att ha kontroll över hela livssituationen.  
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En accepterande inställning 
Några av intervjupersonerna har inte gjort något speciellt för att 
undvika något utan accepterat situationen som den är och ställt in sig 
på de fem år som skuldsaneringen pågår. Utmärkande har varit att de 
varit öppna mot sin omgivning och inte dolt vad som hänt eller 
händer i skuldsaneringsförloppet. Personerna har inte låtit skuld-
problemen påverka de sociala relationerna utan tagit stöd av familj 
och släkt.  

Tidsanda  

Att studera individers skuldutveckling innebär inte bara att utgå från 
individuella faktorer utan även förhålla sig till samhälleliga faktorer 
som tidsanda och rådande samhällsvärderingar. Utifrån intervju-
personerna berättelser framkommer reaktioner på företeelser i 
samhället som de intervjuade känner sig drabbade och påverkade av 
eller som väcker reaktioner som i förlängningen kan påverka 
utvecklingen av deras situationsvärderande. Många av 
intervjupersonernas skulder härrör från bankernas ökade utlåning i 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Synsätt och värderingar 
har genomgått förändringar sedan dess. Många individer värderar, 
omvärderar och handlar utifrån vad som vid det aktuella tillfället 
anses vara ett relativt normalt eller adekvat agerande. Bland annat 
gäller detta värderingar kring lån, vad som är socialt accepterat att ta 
lån för och skuldsätta sig. 

Av intervjupersonernas berättelser framgår att de företag som de 
startat mer frekvent återfinns inom vissa typer av branscher såsom 
restaurangbranschen och smala trendinriktade branscher. 
Spekulationer sker inom vissa områden t.ex. fastighetsbranschen. 
Vissa ekonomiska satsningar sker inom äktenskap eller sambo-
förhållande t.ex. satsning på högre boendestandard eller att ena 
partnern går in som borgensman eller medlåntagare för den andra 
partnern.  

Ett annat område som också kan påverka situationsvärderandet är 
de företeelser som figurerat i media. Där kan misskötsamhet resultera 
i utlösta fallskärmsavtal som uppgått med mångmiljonbelopp. 
Intervjupersonerna har relaterat till dessa företeelser och jämfört sitt 
eget agerande med dem. De tycker att de själva egentligen inte gjort 
något fel, eller inte så stort fel. Däremot har det fått oerhört stora 
konsekvenser och kan upplevas som och jämföras med längre straff, 
längre än vad som utdöms för grova brottsliga handlingar.  

Att förhålla sig till mer strukturella faktorer, t.ex. hamna emellan 
myndigheters regelverk, ökar ofta den enskildes behov av att värdera 
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informationer samt för att stå ut med sin egen situation överväga en 
strategi som legitimerar det egna systemet, ett agerande som Micheli 
(1996) pekar på. Ett exempel på detta är att se till att inkomsten inte 
överstiger förbehållsbeloppet så att kronofogdemyndigheten kan dra 
något av inkomsten. En strategi som även kan ha ett 
rättvisejusterande perspektiv när jämförelser görs med företeelser i 
övriga samhället. 

En annan värderingsförändring som skett är synen på betalnings-
anmärkning och effekten av kreditupplysningar. Betalningsanmärk-
ningar har fått en stor genomslagskraft i samhället och har fått 
påverkan inte bara på rent ekonomiska aspekter utan även inom 
andra områden. Konsekvensen av detta har blivit att betalnings-
anmärkningen påverkat självkänslan men också påverkat människors 
uppfattning om bilden av ett fullvärdigt medborgarskap i samhället. 
Flera av intervjupersonerna relaterar till att en skuldfrihet innebär att 
återfå känslan av en fullvärdig samhällsmedborgare. 

Inom det arbetsmarknadspolitiska området har det skett en 
utveckling mot att lösa arbetslöshet genom att påverka människor att 
starta eget företag. Flera av intervjupersonerna har upplevt en press 
både av arbetsförmedling och av socialförvaltning för att starta eget 
utan att ha tillräckliga kunskaper inom området.63 Deras egen oro och 
värdering av risker har inte tagits på allvar. Speciellt för de manliga 
invandrare som har intervjuats har trycket att starta eget upplevts 
som stort. En svensk man uppger att han upplevde en press från 
arbetsförmedlingen och han såg detta som ett sätt att minska 
arbetslöshetsstatistiken. 

Arbetsförmedlingen de nästan tjatar på mig att starta eget och de har 
egentligen ingen aning om hur realistiskt det är. Men det står ju till och 
med i min handlingsplan att om ett eller två år ska jag starta eget. Det 
är ju för deras statistik och de vill ju ha ut folk så att det inte är 
arbetslösa och så ska de starta eget. Det är ju inte en procent som lyckas. 
(Man 49, pågående skuldsanering). 

Sammanfattning 

Detta kapitel har beskrivit vägen in i överskuldsättningsproblem, att 
uppfylla kravet kvalificerad insolvens. Denna omfattande tidsperiod 
spänner över en stor variation av livsöden och där förloppen in i 
skulder varit både ett långsamt glidande in i en allt svårare ekonomisk 
                                                           
63 Salonen & Ulmestig (2004) beskriver den utveckling där socialförvaltningar 
skapar alternativ arbetsmarknadspolitik för socialbidragstagare där andra principer 
gäller och kunskap för att bedriva en sådan verksamhet ibland saknas.  
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situation och motsatsen när något plötsligt förändrats och slungat in 
individen i omfattande skuldproblem. I kapitlet har många citat 
använts för att få en bild av hur tillvaron med skulder kan ta sig 
uttryck.  

Utgångspunkten i kapitlet har varit formella och informella 
relationer och faktorer samt intrapersonella faktorer. De formella 
relationerna och faktorerna har tagit upp beskrivningar anpassning av 
arbete och ekonomi, kontakter och relationer med fordringsägare 
samt upplevelser av att känna sig drabbad av strukturella orsaker.  

De informella relationerna har berört partner, barn, släkt och 
vänner där omgivningen för en del varit ett stöd men där de sociala 
relationerna för andra orsakat skulderna eller skuldutvecklingen. I 
interaktionen med omgivningen kan upplevelser av skam vara 
avgörande för hur strategier och förhållningssätt utvecklas.  

På det personliga planet har beskrivits hur man kan se på sitt eget 
handlande, vilka situationer som kan uppkomma och vad man har att 
förhålla sig till samt en press att inte orka med den ekonomiska 
situationen. Att vara skuldsatt kan påverka självkänslan och att vara 
skuldsatt kan innebära en ny roll. Reaktionsmönstren på skuldsatthet 
kan ta sig olika uttryck, att accepterande av situationen eller att dra 
sig undan och inte vilja visa sin situation. Att gå från skuldfri till 
skuldsatt är ett förlopp som kan ha tagit olika lång tid. Att bli 
skuldsatt får sina konsekvenser t.ex. att få betalningsanmärkning. 
Några av de intervjuade beskriver sin situation med uttrycken 
ekorrhjul, rondell, fälla, skuldfälla och att vara i en liten ask. Skulder 
är en del av hela livssituationen och det kan också inträffa andra 
händelser eller situationer som påverka livet. 
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7. Att leva med skuldsanering 
Vad innebär det att leva med skuldsanering och vilka praktiska och 
känslomässiga konsekvenser får skuldsaneringen? Hur hanteras den 
nya situationen? Ett beslut om skuldsanering innebär att följa ett 
beslut fem år framåt. Utifrån inkomstens storlek betalas antingen ett 
fastställt månadsbelopp eller ett s.k. nollbud vilket innebär att ingen 
summa betalas under de fem åren, eftersom inkomsten är för låg i 
förhållande till det personliga förbehållsbeloppet. Under de fem åren 
kan de ekonomiska, arbetsmässiga eller social förhållandena ändras 
men det krävs större och långvariga ekonomiska förändringar för att 
få månadsbeloppet ändrat av tingsrätten.  

Intervjupersonerna har gjort ett aktivt val att söka skuldsanering. 
För att söka krävs kunskap om lagen och dess villkor. De flesta av de 
intervjuade har gått via en kommunal rådgivning och har där fått 
information. Att ta in och greppa all information som behövs för att 
fullfölja hela skuldsaneringsperioden är för många ett problem som 
framkommer under intervjuerna. Det kan vara svårt att föreställa sig 
vad perioden kan innebära. Framför allt kan nya situationer och 
händelser vart efter påverka den enskildes situation. För intervju-
personerna innebär det att försöka klara av de krav som gäller under 
skuldsaneringen samtidigt som livet går vidare och händelser kan 
inträffa både ekonomiskt och därigenom öka påfrestningarna. Några 
utmärkande drag för perioden presenteras nedan. 

Anpassning till skuldsaneringslagens villkor 

Känsla av karantän och kontroll 
För många av intervjupersonerna innebär skuldsaneringsperioden en 
form av karantän, en period när fordringsägarna är kontrollinstans. 
Det är en roll som fordringsägarna enligt skuldsaneringslagen 
övertagit från kronofogdemyndigheten, det vill säga den samhälleliga 
kontrollfunktionen, och endast fordringsägarna kan initiera en 
omprövning av skuldsaneringen. De skuldsatta har i de flesta fall 
tidigare varit föremål för kronofogdemyndighetens utmätning och 
kontrollfunktion. Under skuldsaneringen är det fordringsägarna som 
är kontrollfunktion och detta kan upplevas som något osäkrare då 
individen inte vet hur kontrollen kommer att skötas eller hur 
eventuella förändringar kan bedömas. Fordringsägarna kan under 
denna period begära omprövning hos tingsrätten och detta kan leda 
till att beslutet om skuldsanering upphävs. Detta innebär i så fall att 
personen är tillbaka i ursprungsläget när skuldsaneringen beviljades, 
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med alla skulderna plus tillkommande ränta som uppstått sedan 
skuldsaneringen trädde i kraft.  

Skuldsaneringslagens konstruktion innebär att personen har bara 
en möjlighet i livet att söka skuldsanering varför det blir mycket 
viktigt för den skuldsatte att försöka klara av skuldsaneringen och 
inte äventyra beslutet t.ex. att ändra inkomst eller byta bostad. En 
viss ventil kan den ha som har ett arbete med oregelbundna 
arbetstider vilket kan ge vissa möjligheter till att arbeta extra t.ex. 
inom vården. Men extraarbetet t.ex. i form av beordrad arbetstid får 
inte bli för regelbunden. Anledningen till detta är att månads-
inkomsten då blir högre än vad beslutet om skuldsanering är grundat 
på. Det påverkar i sin tur den taxerade årsinkomsten. Är 
inkomstskillnaderna mellan beslut och taxerad inkomst för stora kan 
fordringsägare begära omprövning av skuldsaneringsbeslutet. Det 
finns inte en fast gräns för omprövning, det avgörs av tingsrätten. 
 
Rädsla för förändringar och att något ska hända 
För intervjupersonerna innebär skuldsaneringsperioden en rädsla för 
förändringar för att inte äventyra skuldsaneringen t.ex. att inte våga 
byta bostad, arbete eller att förändra arbetssituationen. Detta på 
grund av en osäkerhet dels hur en förändring skulle bedömas av 
fordringsägare och dels hur tingsrätten sedan skulle bedöma en 
förändring, om en ansökan om omprövning lämnades in. Avvaktan 
utmärker denna period. Rädslan finns också för att bli sjukskriven 
och få mindre sjukpenning och därigenom svårare att klara av 
situationen, eftersom avbetalningsplanen ligger fast och ska skötas 
oavsett mindre inkomster eller förändringar som sker.64 

En kvinnas berättelse avviker från de andra intervjupersonerna 
berättelser. Hon blev skuldsatt pga. att hon skrivit under låne-
handlingar för hennes dåvarande mans restaurangrörelse, men var 
inte inblandad i företaget och hon hade inte själv disponerat några 
pengar. Hon berättade att hon av fordringsägaren fick besked att om 
hon skötte den fastställda avbetalningsplanen skulle de inte göra 
några kontroller eller ha några invändningar. Detta möjliggjorde att 
hon under de fem åren kunde känna sig lite friare att arbeta någon 
dag extra och därigenom få mer inkomster för sig och sina fyra barn. 
För henne betydde detta oerhört mycket psykologiskt sett och hon 
behövde inte känna sig så kontrollerad av fordringsägarna. 

                                                           
64 Vid långvariga eller större förändringar kan tingsrätten göra omprövning av 
beslutet. Men detta gäller inte sporadiska sjuktillfällen. 
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För en del av intervjupersonerna som varit med om många olika 
händelser som påverkat deras liv, så finns en rädsla att någonting 
plötsligt eller oplanerat ska inträffa igen. Det kan även finnas en 
rädsla att inte klara av att sköta månadsbetalningarna till punkt och 
pricka, eftersom det är avgörande för att få skuldsanering. Om något 
annat tillstöter t.ex. behov av glasögon, tandvård, medicin, reparation 
av bostad eller behov av ny bil för att ta sig till arbete, så kan 
situationen förvärras ytterligare, som Michelis (1996) resonemang 
med det glidande förloppet in i en allt värre situation även under 
skuldsaneringen. En man beskriver: 

Jag har ett jätteproblem, jag behöver starkare glasögon, för de här är för 
svaga för mig. Men har man skuldsanering lever man på existens-
minimum, det innebär att du inte kan spara pengar. Det finns inga 
pengar att spara. Dessutom är det tre år sedan jag fick skuldsanering och 
priserna har gått upp sedan dess men mitt brutto är detsamma. (Man 
39, pågående skuldsanering). 

De informella relationerna 
För många av intervjupersonerna förändras inte de sociala 
relationerna efter ett skuldsaneringsbeslut jämfört med tiden innan 
skuldsaneringen, utan inställningen till att vara öppen eller sluten om 
sin ekonomiska situation är ofta densamma. De flesta av 
intervjupersonerna beskriver att de inte vill vara så öppna med sina 
ekonomiska förhållanden. En man beskriver att han inte vill att det 
ska komma fram att familjen har ekonomiska problem eller att han 
har skuldsanering. De vågar inte tacka ja till någon inbjudan, då de 
inte känner att de varken har råd att köpa med sig en blomma eller 
att bjuda tillbaka. De vill inte att det ska komma fram att de har 
skulder. Följden av detta blir att de isolerar sig. För dem är 
släktingarna viktiga då några av dem vet om deras situation. Dock 
bor släktingarna långt borta och kan inte träffas så ofta, vilket 
förstärker familjens isolering ytterligare. 

Vänteläge och förändring 

En positiv känsla 
Att få skuldsanering innebär en möjlighet att bli skuldfri vilket 
intervjupersonerna upplever positivt. Men vid intervjuerna fram-
kommer inte bara en bild av fördelarna med att inte ha några skulder. 
Skuldfriheten har andra aspekter. En är upplevelsen av att inte 
behöva utsätta sig för kronofogdemyndighetens kontroller upplevs 
som en frihet. 
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Det finns ju en fördel med att få skuldsanering för det är ändå trots allt 
en belastning, även om du inte äger någonting. Även om du inte har 
några tillgångar, så att ständigt ha det här över dig,/…/det är inte 
skulderna i sig som man säger gammaldags uppfattning om att det är 
”fy, det är fult att ha skulder”, utan det är mer känslan av att när som 
helst så dyker någon upp och kan ta med sig vad som helst i ditt hem, det 
är någon känsla. Det har ingenting med förnedring att göra, det har 
snarare någonting med, vad ska man säga, osäkerhet eller något 
otillfredsställande att någon i princip skulle kunna gå in o hämta, det gör 
de inte, men du kan alltså bli osäker på om ”ja, den här gamla tv:n kan 
de ta den då eller”, alltså du kan inte äga någonting. Du kan inte önska 
dig någonting heller för att det inte är lönt att du får någonting för det, 
det går ju till kronofogden. (Kvinna 60 år, pågående skuldsanering). 

Ett ljus i tunneln 
Det som utmärker denna period är en väntan att de fem åren ska gå 
för att bli skuldfri. Flera intervjupersoner talar om att se ljuset i 
tunneln. En viktig skillnad i jämförelse med när skulderna uppkom är 
att det nu finns ett mål och vetskapen om vad personen har att 
förhålla sig till.  

 
Okunskap som ger osäkerhet 
Kring skuldsaneringen finns ett regelverk, tillämpningar och termer 
som inte alltid är helt enkla att förstå. Även om information kanske 
har getts vid något eller några tillfällen, kan det vara svårt att ta till sig 
den eller att senare komma ihåg den när de egna funderingarna och 
frågorna kommer upp. De flesta av intervjupersonerna har inte så 
mycket kontakt med någon handläggare efter att beskedet om att 
skuldsanering beviljats. Det blir kanske inte av att försöka få svar på 
en del frågor utan okunskap kan istället skapa nya problem och 
påverka självkänslan.  

Under intervjupersonernas berättande framkom ett par situationer 
när jag tyckte det blev oetiskt att inte ge viss information. Det 
handlade om något praktiskt eller administrativt kring skuldsanering 
som personen missuppfattat eller saknade kunskap om. Dock 
öppnade detta upp för att personen började berätta detaljer som än 
mer tydligare belyste problematiken. Detta gav värdefull inblick i 
upplevelserna av att befinna sig under skuldsanering. Exempel på 
detta var en kvinnas uppfattning att skattebetalarna fick stå för 
förlusterna av hennes skulder. När kvinnan fick veta att det var 
fordringsägarna som får ta förlusten syntes en lättnad och hon 
berättade att hon framöver skulle kunna se folk i ögonen igen. En 
man ställde några trevande frågor om Post- och Inrikes Tidningar 
och han var orolig att alla hade läst om honom. Min information att 
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det är en kungörelsetidning gjorde honom betydligt lättad. Ytterligare 
en annan man trodde att om han inte klarade av skuldsaneringen så 
skulle även hans fru drabbas, så att hon inte skulle få skuldsanering 
även om hon skötte betalningarna. Han återkom senare under 
intervjun flera gånger till vilken lättnad det var att veta att hans fru 
inte skulle kunna drabbas. En tredje man visste inte var han befann 
sig i skuldsaneringsprocessen om han var klar eller hade pågående 
skuldsanering. Han uppmanades kontakta sin handläggare. 

Ansökningsförfarandet och de formella rutinerna kring ett 
skuldsaneringsbeslut kan skapa viss osäkerhet eller ge upphov till 
missuppfattningar. Besked om beslut skickas alltid hem och en 
situation som skapar osäkerhet är ”beslutet om inledande av 
skuldsaneringen”. Det är inget beslut om att personen fått 
skuldsanering utan det innebär kronofogdemyndighetens beslut att 
fortsätta utredningen efter en första bedömning. Dessa juridiska 
termer kan vara svåra att förstå, speciellt om inte svenska är 
modersmålet. Vid en intervju bad intervjupersonen om hjälp att läsa 
ett beslut. Hon trodde att hon hade fått skuldsanering men beslutet 
gällde fortsatt utredning och hon hade inte fått skuldsanering 
beviljad. 

 
Upplevelser av utsatthet 
Att drabbas av skulder utan att ha själv disponerat några pengar 
upplevs svårt. En kvinna beskriver hur hon tidigare arbetat men 
påbörjat en utbildning, och var studerande när hon råkade ut för ett 
olycksfall. Hon blev långtidssjukskriven men drabbades hårt 
ekonomiskt då hon hamnade emellan olika regelverk som gällde 
arbete, studier och sjukpenning. 

För jag hade inte gjort mig förtjänt av det.  Jag tycker att i den här 
sparhärvan så drog det med sig så mycket. Det var ingen som såg 
enskilda människor, utan det var bara att dra alla över samma linje och 
kärringar skulle hållas kort. 

I: Du säger att det har påverkat dig. Om det här inte hade hänt, hur 
tror du att du hade levt idag? 

Jag hade nog levt helt annorlunda. Jag hade haft ett hus någonstans och 
haft det bra. Nu har jag det bra men jag hade inte behövts plågats så 
länge som jag gjorde. För det är ingen som fattar hur de där svältåren 
var. Vart jag än vände mig så fanns det inget. Jag fanns inte i samhället, 
det fanns ingen instans, ingenting som kunde hjälpa mig. När jag 
äntligen kom på att man kunde vända sig till justitieombudsmannen så 
var det för sent. Det hade gått för lång tid. Om jag hade haft pengar hade 
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jag kunnat gå till en advokat och säga ”hjälp mig här nu”. Men med 
5100 i inkomst så går man inte till någon advokat. Så jag var som i en 
liten ask./…/Jag tycker att ingen ska behöva gå den. Ingen människa 
ska behöva utsättas för det här och det finns inga skyddsnät i Sverige 
idag. Det kan drabba hur hårt som helst. Men så sa ju hon på 
skuldsaneringen att så här ska du inte behöva ha det. Så innan jag fick 
mitt jobb omkring 1996 så fick jag socialbidrag upp till 
existensminimum under ett halvår och det var ju mycket pengar för mig. 
Jag kunde äta mig mätt och planera på ett helt annat sätt. Jag tackar 
Gud för att jag är en gammal husmor och jag tänker på budgeten att det 
ska sparas och dras in. Jag kan! Lägga pussel och det går om man bara 
vill, med planering förstås. Det som jag har gått igenom har dragit ner på 
humöret och glädjen, för jag är en glad människa annars. Och hela tiden 
har jag haft problem med mina tänder och jag har haft 
tandläkarräkningar på 27000 och 20000. (Kvinna 58 år, pågående 
skuldsanering). 

Att jämföra med straff 
Flera personer gör jämförelse med straffen för brottslig verksamhet 
och tycker att straffet är längre jämfört med grova brott. Hela 
skuldprocessen kan för några av intervjupersonerna ha pågått under 
15-20 år. En man som köpt fastigheter beskriver sig själv och 
upplevelserna av att vara ekonomiskt straffad: 

Det känns som ett ganska hårt straff om man ser det så. Om jag hade 
t.ex. då 1990 hade förskingrat en miljon på något sätt då hade jag 
antagligen varit fri långt tidigare. Det tycker jag är lite konstigt att 
riktiga brottslingar…, jag har ju inte begått något brott. Jag har varit 
lite dum och lite godtrogen, och lite uppe i det blå. Men jag har ju gjort 
lagliga saker hela tiden. Ändå så får jag någon sorts fotboja i 10 år. 
(Man 49, pågående skuldsanering). 

Att ha skräckbilder för vad som kan hända 
Att vara skuldsatt är för många en pressad situation och några av de 
intervjuade beskriver bilder av skräcksituationer som de inte vill 
hamna i men bilden finns ändå där. 

Bara jag har pengar till min hyra så att jag kan betala min lägenhet, så 
ingen kan köra mig därifrån/…/ Hyran har varit heligt, den betalas 
först. För jag har aldrig varit en dag försenad. Det är extremt viktigt, för 
i någon husvagn tänker jag inte bo. Dit tänker jag inte hamna./…/Att 
jag bara har gamla byxor och inte har annan möjlighet att tvätta mig än 
i badhuset och bo i en husvagn och barnen som bara tycker synd om mig. 
Förstår du? Jag har legat där inne och funderat och tänkt så. (Kvinna 
58, pågående skuldsanering). 
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Betydelsen av stöd under skuldsaneringen 

I Michelis (1996) metafor beskriver han olika avfarter på vägen till 
det slutgiltiga stadiet. Om de är uttömda så hamnar individen till slut 
i rondellen utan möjligheter att ta sig ur, där även resurser i form av 
det sociala nätverket och samhället stöd är uttömda. Men i denna 
studie finns dessa stöd kvar i slutstadiet och kan bli en avgörande 
förutsättning för att klara av skuldsaneringen. I den följande texten 
ges två exempel på hur betydelsefullt ett stöd kan vara för att klara av 
skuldsaneringsperioden, dels ett formellt stöd och dels ett informellt 
stöd. 
 
Skuldsanering med stöd av formella relationer 
För intervjupersonerna med missbrukaridentitet har de befunnit sig i 
Michelis rondell utan möjlighet att ta sig ur. För dem har det inte 
räckt med ett skuldsaneringsbeslut. Tydligt är att de har behövt och 
fått ett aktivt stöd från samhället för att både klara av att bryta med 
sitt liv som missbrukare och för att klara av skuldsaneringen. Dessa 
personer är exempel på ett av skuldsaneringslagens syfte att ha ett 
rehabiliteringsperspektiv, att människor ska få en chans att komma 
tillbaka. Dessa personer har inte haft något socialt nätverk som stöd 
för att klara av att bli skuldfri. De är tacksamma över det stöd de fått 
av samhället och att ha fått en chans att komma tillbaka in i samhället 
igen. För dem har skuldsaneringslagen varit en förutsättning för att 
det skulle vara idé att orka komma tillbaka. Skuldsaneringslagen gör 
det meningsfullt att arbeta då det ger en motivation att det lönar sig 
att arbeta igen och ordna upp sitt liv. Alternativet är att ha 
löneutmätning för resten av livet och den tanken känns outhärdlig 
och upplevs inte som något möjligt alternativ. Då handlar det istället 
om att hitta en egen strategi t.ex. att jobba svart för att känna det 
meningsfullt att arbete eller fortsatt kriminalitet. 

För en man är skuldsaneringen tillsammans med ett arbete och att 
ha fått ett barn en viktig del i hans rehabilitering tillbaka till samhället 
efter ett långt och tungt missbruk. Att gå från en missbrukarekonomi 
till en begränsade vardagsekonomi är en svår omställning. Han ser 
skuldsaneringen som en möjlighet tillsammans med att ha fått barn 
som två viktiga faktorer för att komma tillbaka som människa och bli 
en bra far för sin son. Skuldsaneringslagen kan här ses ur ett 
rehabiliteringsperspektiv. 
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Det är nog den tyngsta biten i alltihop för förr när man ville ha en TV 
så ringde man bara till någon och sa att fixa en TV så får du det. Idag 
ska man betala. Jag vill ha en sådan där widescreen 42 tums TV och 
det har jag inte råd att köpa. Men jag kan ju det genom att ringa ett 
telefonsamtal få det jättefort, men jag gör inte det. Det känns inte rätt. 
Pojken kanske undrar var pappa har fått det ifrån. Men det är den 
svåraste biten att lära sig att hantera pengar. När man fick sjuk-
bidraget, 5000, så brände man det på en dag när man var van. Jag 
kunde inte gå igenom stan och langa utan att bränna några tusen på 
skit. Tvättade inte kläder utan köpte nya hela tiden och slängde dem 
bara i en säck. Då hade man hur mycket pengar som helst. Och ändå 
gjorde man brott för att man inte hade något annat att göra när man var 
uppe på natten. Man hade ju inget umgänge när man distribuerade. Det 
var en konstig värld. /…/Så ska man se ned på sitt gamla liv. Förstår 
du vad jag menar? Jag har ingenting jag skäms för, jag ångrar inte en 
dag. Det var bara det att det var nog när jag kom till en viss 
gräns./…/ Jag tror att det är mycket i grunden att jag har fått sanering, 
när den väl kom igenom och jag fick mitt studielån som alla andra och 
kunde gå färdigt den här förarutbildningen och börja jobba…enormt 
starkt. Jag tror att det är det mest positiva som jag har varit med om när 
det väl kom. Att jag fick sjukbidraget, det var också ett sätt att landa 
för då blev man anpassad. Man var ju inte den anti-sociala som inte ens 
var på socialen och ockuperade någon lägenhet i andra hand, utan man 
kunde få sitt eget namn. Man var någonting, men när skuldsaneringen 
kom så var det nog kicken som fick mig att verkligen inse att jag måste 
göra något annat. Så utan den så vet jag inte vad jag hade gjort idag. Det 
känns ju hopplöst när man har så mycket skulder och ska plocka pengar 
på det här lilla sjukbidraget. Jag kände att det bara var för mycket. Hur 
många år skulle det ta att betala den summan? Men då hade man ingen 
lust att engagera sig. Men det har man nu när man ser ett stopp på det 
här eländet. Så det är nog det bästa som de har infört i Sverige tror 
jag./…/Men det är bra och man känner att man är delaktig i 
samhället på ett annat vis när man inte har dem i häcken hela tiden som 
tar alla pengar. Jag har ingen lust att jobba om jag ska leva på 
existensminimum. Det gör jag inte bara. Då förblir jag sjukbidrags-
tagare, jag har ju sjukbidrag i botten som ligger vilade när jag jobbar. 
För jag är väl inte riktigt anpassad i samhället. Så det ligger i botten 
där./…/Kan man få bort skulderna så har man ju en framtid i stället 
för att vara utanför samhället och slippa vara beroende av dem. 
/…/Men det känns jätteviktigt för mig. Just för att grabben ska växa 
upp och att man ska kunna ta hand om honom. Det är precis när han 
kommer upp i 6-7 årsåldern man blir färdig, som han ska börja cykla 
med de andra och det börjar att kosta ordentligt. Då kan man stå 
bakom honom och det känns viktigt. Att leva på existensminimum och 
bidrag med pojken det känns inte bra det. Då får han också fel bild. 
(Man 43, pågående skuldsanering).  
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Skuldsanering med stöd från informella relationer 
Vikten av att ta stöd av det sociala nätverket, familj, släkt och vänner 
beskriver flera intervjupersoner som vikigt. En kvinna beskriver en 
ganska positiv bild av hur hon klarat av att hantera sin situation. Hon 
förstår inte själv hur hon och familjen kommit så långt som de har. 
För henne och hennes familj handlar det inte bara om en process 
kring ekonomi, arbete och arbetslöshet utan det finns också en annan 
process. Den startade när ett sjukt barn föddes i familjen vilket även - 
förutom praktiskt och känslomässigt - skapade ekonomiska påfrest-
ningar. Kvinnans möjligheter att arbete utanför hemmet begränsades 
under en period. Hon beskriver det som viktigt att hon hela tiden 
varit medveten om den ekonomiska risken då mannen startade ett 
eget företag för att slippa arbetslöshet. Hon beskriver det som ett 
gemensamt beslut att göra den ekonomiska satsningen. Hon skäms 
inte för vad som hänt och har därför kunnat vara öppen mot sin 
omgivning, hon har inte behövt visa upp en fasad. Hon kan se att de 
påfrestningar som familjen varit utsatt för har svetsat samman 
makarna även om en period var mycket tung, då hon var rädd att 
mannen inte skulle orka utan ta sitt liv. Hon beskriver hur de kämpat 
ihop och varit tvungna att prata om det som hänt. Hon känner sig 
starkare. Att få skuldsanering innebar att familjens ekonomi 
förbättrades och i kombination med att båda efter företagskonkursen 
fått fasta anställningar och nu arbetar heltid så upplever hon att de 
aldrig haft det så bra som nu. De har fortfarande inte gott om pengar 
men i jämförelse med tidigare, då familjen legat under 
existensminimum, så är det en märkbar skillnad. Nu vet de vilka 
inkomsterna är och kan planera efter dem.  

I detta kapitel har konsekvenserna att leva med skuldsanering 
under fem år beskrivits, en period som för många är en lång väntan 
med begränsade möjligheter. För de flesta med skuldsanering är det 
en period som handlar det om att förhålla sig och anpassa sig till 
skuldsaneringslagens formella villkor. Samtidigt finns en osäkerhet 
över vilka förändringar som är möjliga inom ramen för det tagna 
beslutet. Det finns en rädsla att något ska inträffa som kan spoliera 
skuldsaneringen.  
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8. Att leva utan skulder 
De två föregående kapitlen har beskrivit vägar in i skulder och hur 
det är att leva med skuldsanering. I detta kapitel beskrivs den tredje 
fasen, livet som skuldfri. Av intervjupersonerna är det tio som 
genomgått skuldsanering och betraktas i detta sammanhang som 
skuldfria. Bland de andra intervjupersonerna har ibland framkommit 
beskrivningar hur de tänker kring ett framtida liv som skuldfri.  

Hur påverkas livet av att vara utan skulder och skuldfri? Vilka 
praktiska och känslomässiga konsekvenser får skuldfriheten och hur 
hanteras den? Alla intervjupersonerna är över lag mycket positiva till 
att ha fått skuldsanering. Men för de flesta av intervjupersoner 
handlar det inte bara om skuldsanering, livet har pågått och livet 
pågår. För att belysa denna komplexitet beskrivs de skuldfrias 
situation i en kort sammanfattning för var och en av dem.  

 
De tio skuldfria 
En kvinna beskriver att den efterlängtade skuldfriheten har förbytts i 
oro för att ha blivit arbetslös som sextioåring. Hon inser 
svårigheterna att få ett arbete i hennes ålder. En annan kvinna 
beskriver att hon har fått ett mycket bra liv och ordnad ekonomi 
efter skuldsaneringen. Hennes bekymmer att hon är sjukskriven för 
arbetsrelaterade besvär och oroar sig för vad som ska hända ifall hon 
inte kan jobba med det arbete som hon trivs så bra med. Hon tänker 
på konsekvenserna av en långtidssjukskrivning eller sjukbidrag vilket 
ger henne en försämrad ekonomi. En tredje kvinna oroar sig för 
hälsan, hennes lungsjukdom utvecklas alltmer. Hon är snart 
pensionär och kommer att få sämre inkomst jämfört med sitt 
sjukbidrag. En fjärde kvinna blev misshandlad efter skuldsaneringen 
och kan bara arbeta halvtid, vilket påverkar hennes framtida 
ekonomi. Hon har träffat en ny man med god ekonomi men hennes 
släktingar har svårt att hantera att hon fått det bättre på flera sätt. 
Hon är skuldfri, har en bra relation och mannens ekonomi möjliggör 
gemensamma resor. En femte kvinna kämpar med sin långt gångna 
cancer och det överskuggar hela hennes liv. Hon har fortfarande 
ingen kontakt med dottern som hon var borgensman för. 
Kostnaderna i samband med hennes sjukdom är ett orosmoment. En 
sjätte kvinna satsade på utbildning efter skuldproblemen. Hon blev 
utbränd och ser ett samband med skuldproblemen hon haft. Hon 
arbetar nu halvtid. Socialt sett har hon det bra men hon har en 
gnagande oro för att någonting ska hända, att hon inte ska klara av 
sin situation ekonomiskt. De tidigare erfarenheterna har satt spår. En 
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sjunde kvinna har utbildat sig efter att hon blev överskuldsatt, hon 
trivs med sitt arbete och är mån om att ha kontroll över sin situation. 
Hon är bränd av tidigare erfarenheter men hon tycker hon kan 
hantera sin situation bättre nu. Hon har gift om sig men bor för 
närvarande inte tillsammans med nya mannen.  

En man har sin sysselsättning inom arbetsmarknadsåtgärder. Han 
upplever att arbetsförmedlingen trycker på om egen verksamhet, men 
han vill ta det i sin takt. Han sparar pengar för att så småningom 
satsa på en egen verksamhet utan några lån. Han är angelägen om att 
ha kontroll över vad han ger sig in i. En annan man har bytt bransch 
och arbetar nu med människor vilket han trivs med. Han har hjälpt 
sin sambo att ta tag i hennes ekonomi. Han upplever att han fått mer 
harmoni i tillvaron när sanningen om vem hans biologiske far var, en 
familjehemlighet, kom fram. I efterhand inser han att det påverkat 
honom mycket. En tredje man beskriver sig som en nykter alkoholist 
och har sin sysselsättning inom arbetsmarknadsåtgärder men detta 
arbete riskerar att ta slut. Han vet då inte vad som kommer att hända 
eftersom han är sextio år och kämpar på med nykterheten men har 
haft något återfall. Han har fått några nya mindre skulder och någon 
har kommit till kronofogdemyndigheten. Han skulle vilja flytta men 
tror att han kan få någon bostad på annan ort.   

Dessa korta beskrivningar visar att det för flera av intervju-
personerna uppstår problemförskjutningar eller att fokus flyttas till 
ett annat område där det inte handlar enbart om ekonomi. Micheli 
(1996) beskriver två vägar in i ekonomiska problem som att antingen 
slungas in eller glida in. På samma sätt skulle vägar ut kunna 
beskrivas. För en del av intervjupersonerna är det en stor skillnad när 
både den femåriga månadsbetalningen och betalningsanmärkning 
försvinner samt att hela inkomsten kan disponeras. Den processen 
kan beskrivas som att slungas ut ur något. Detta kan jämföras med 
att ha haft nollbud, dvs. inte betalat något under de fem åren, att ha 
en från början begränsad ekonomi som inte förändras eller för en del 
av intervjupersonerna snarare minskas i samband med övergång till 
ålderspension. Hälsan har ibland försämrats med ökad ålder och flera 
av intervjupersonerna ser inte så stora möjligheter att förändra sitt liv 
eller förverkliga något de drömt om. För en del av intervjupersonerna 
kommer pensionering med förändrade levnadsförhållanden vilket 
också ger en delvis förändrad syn på sig själv, sitt liv och sina 
möjligheter.  

Flera av intervjupersonerna beskriver behovet av ”ekonomisk 
frihet”, dvs. att de aldrig mer vill försätta sig i en skuldsituation utan 
de vill spara ihop pengar, för att sedan kunna köpa kontant och inte 
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tvärtom. De beskriver upplevelsen av ett ökat hopp för framtiden 
och bättre psykisk hälsa. Men det finns också nya problem eller 
omständigheter att förhålla sig till. Det kan handla dels om 
intrapersonella aspekter och dels om upplevelser av att aldrig mer 
komma tillbaka som person jämfört med den person som man 
upplevde sig vara innan de ekonomiska problemen började. De 
informella relationerna kan påverkas genom att det sociala nätverket 
har svårt att hantera den nya situationen med en person som plötsligt 
blir skuldfri. Strukturella förändringar kan påverka t.ex. konjunktur-
förändringar och arbetslöshet samt ändrade regelverk.  

Praktiska konsekvenser 

Ekonomiskt 
När skuldsaneringen är avslutad är personen skuldfri, de resterade 
skulderna är avskrivna eller om inte något månadsbelopp betalats så 
är allt avskrivet. Numera försvinner betalningsanmärkningen 
samtidigt som skuldsaneringen är avslutad vilket innebär att personen 
kan ingå avtal t.ex. köpa en mobiltelefon eller teckna ett telefon-
abonnemang. För dem som haft ett nollbud och alltså inte betala 
någonting på sina skulder förändras i regel inte de ekonomiska 
förutsättningarna. Personen har levt på samma ekonomiska standard 
hela tiden, vilket innebär att den har legat under kronofogde-
myndighetens norm för levnadsomkostnader. Det innebär också att 
vägen ut kanske inte innebär mer inkomster och bättre ekonomi. För 
dem med sjukpension finns ofta inte någon förutsättning att förändra 
inkomsterna och tjäna mer pengar på grund av hälsoskäl. Känslan att 
vara skuldfri är betydelsefull, även känslan av att kunna reda upp sin 
situation och inte riskera någonting för sina barn den dag man dör.  

För de personer som betalat en summa varje månad förändras 
ekonomin genom att både kunna disponera hela inkomsten i 
fortsättningen och ha möjligheter till att tjäna mer pengar och få 
behålla dem. En annan aspekt är att flera kvinnor talar om att få en 
chans att pensionsspara då de tidigare haft låg inkomst. Möjlighet till 
semester är en annan förhoppning inför framtiden. 

En kvinna beskriver att hennes liv ser mycket annorlunda ut idag 
jämfört med tiden när hon hade fyra hemmavarande barn och var 
skuldsatt. Hon hade drabbats av att mannens restaurang gick i 
konkurs efter att han tagits för rattfylla och hon stod som låntagare 
utan vara inblandad i rörelsen. Hon har inte själv disponerat några av 
de pengar som hon blev krävdes på.  
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Under den tiden jobbade jag bara och tog värktabletter för jag hade inte 
råd att stanna hemma/…/Nu har jag en ganska bra inkomster. Min 
son går i skolan och han hjälper till så jag har ett helt annat liv. Jag har 
en ny bil (för arbetsresor), jag har en ny lägenhet, jag åker på semester, 
det är nu jag lever. Under de här 10–15 åren har jag faktiskt levt 
väldigt kämpigt med ekonomin - innan jag blev helt skuldfri./…/Jag 
förstår inte riktigt själv hur jag orkade. (Kvinna 52, skuldfri).  

De formella relationerna 
De intervjupersoner, vars skuldsättning påverkats av regler, 
myndigheter eller eventuella återbetalningar, tenderar att bli mer 
försiktiga i de formella kontakterna. En kvinna vågar inte söka 
bostadsbidrag igen efter att hon blivit återbetalningsskyldig, trots 
hennes påpekande till försäkringskassan, om för stort belopp. Det 
sker alltså nya situationsvärderingar, reappraisal, som Lazarus & 
Folkman (1984) pekar på, utifrån vad de gått igenom och i regel ökar 
försiktigheten i ekonomiska åtagande. Flera uttrycker att de inte så 
gärna vill ha med banker eller låneinstitut att göra i fortsättningen.   

 
Ökad möjlighet att påverka sin situation 
Pressen att inte förändra något för att inte riskera skuldsaneringen 
försvinner. Det finns möjligheter att förändra arbetssituation, öka 
inkomsten, förverkliga idéer om egen verksamhet utan upplåning, att 
byta bostad med förändrad boendekostnad. Partnern blir inte längre 
indirekt drabbad av en månadsbetalning. Den som inte har skulder 
kan påverkas indirekt av den skuldsattes situation på grund av hur 
förbehållsbelopp beräknas. Detta försvinner när de fem åren är 
avslutade.  

 
Rollförskjutningar 
En kvinna beskriver hur hon såg fram emot att äntligen bli skuldfri. 
Men samtidigt blev hon arbetslös. Hon bedömer att hon som 
sextioåring får problem att få ett nytt arbete. Hon beskriver hur 
rollen som arbetslös tagit över rollen som skuldfri. Hon menar att 
mycket kretsar kring arbete och det är också vanligt att bli tillfrågad 
om vad man arbetar med i samband med möten med nya människor. 
Hon menar att den frågan är svårare att hålla ifrån sig eftersom andra 
personer inte brukar fråga kring den ekonomiska situationen. De 
ekonomiska problemen var lättare att dölja för henne. 
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Framtidsperspektiv 
Av dem som inte är klara med sin skuldsanering har flera 
intervjupersoner tankar om hur detta ska firas eller tankar på vad som 
ska göras när skuldsaneringen är klar. Det finns också en oro inför 
framtiden att hamna i en liknande situation som inte kan förutses 
t.ex. rädslan att bli sjuk eller att förlora arbetet, vilket i båda fallen 
innebär att inkomsten påverkas. En skillnad är att det bara är 
kvinnorna som pratar om att börja pensionsspara när skuld-
saneringen är klar. En kvinna beskriver hur hon tänker sig livet om 
hon beviljas skuldsanering och blir skuldfri:  

… inte mer än att jag äntligen kan börja lägga några hundra i månaden 
på en pensionsförsäkring. Eller också kommer jag att jobba så jävla 
mycket extra och ha en massa extra och känna hur det känns att ha 
utan att någon kommer och plockar av mig. Och ingen bryr sig att jag 
har dem heller. Och gå till tandläkaren. Bleka tänderna skulle jag vilja 
göra. Jag skulle inte kunna tänka mig att operera brösten eller läpparna 
eller hitta på någon sånt. Men tänderna och så det är samma med håret 
för jag har inte har haft råd att klippa mig och det ser ut som fan. De 
har så roligt åt mig på jobbet men man får ju ta allt med en nypa salt.-
Nu har hon varit på Lidl och köpt schampo och så är blåsen sönder 
(skrattar). Lidls schampo då. Men det är väl roligt att man kan ha 
roligt och att de har någon att skratta åt. (Kvinna 48, sökt 
skuldsanering). 

Hälsoaspekter och perspektivförskjutningar 
Hälsoproblem finns i alla tre stadier men de kan också ha förvärrats 
och påverkar möjligheterna att kunna leva som skuldfri. En 
cancersjuk kvinna uppskattar i och för sig att vara skuldfri men det 
upplevs underordnat i kampen mot sjukdomen, en kamp för att 
överleva. Det kan upplevas lite bittert att ha kämpat med 
skuldsaneringen och sedan bli allvarligt sjuk med risk att inte riktigt 
kunna uppleva skuldfriheten. En annan oro kan samtidigt finnas för 
att inte klara de ökade utgifterna som sjukdomen medför. 

Känslomässiga aspekter av att vara skuldfri 

Självkänsla 
Att ha kommit igenom skuldsaneringen har för en del inneburit att 
självkänslan stärkts och en upplevelse av att känna sig starkare än 
innan skuldsaneringen. Men några beskriver också att de har svårt att 
komma tillbaka som människa, som den människa man var innan 
skuldsaneringen efter allt som hänt.  
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Jag har upptäckt saker om mig själv, att jag själv inte haft så bra pejl på 
mig själv och mitt liv. Och att jag visste alldeles för lite hur det är att 
sköta ett företag. Första affären fungerade väldigt bra i starten men den 
andra affären där blev det alldeles fel från början. Men det var mitt eget 
fel för jag förstod inte riktigt vad det hela handlade om eller hur det 
skulle gå till./…/det var någon typ av franchising där bara han kunde 
tjäna pengar, det var juridiskt rätt men jag visste inte… hade det varit 
idag så lusläser jag allting, så någonting har jag lärt mej./…/Det är lite 
av min personlighet att ha bråttom, jag undersöker inte och det är därför 
mitt liv ser ut som det gör för att jag inte undersöker ordentligt. Jag 
ställer inte de rätta frågorna. (Kvinna 60, skuldfri). 

 
Medborgarskapskänslan och att vara kreditvärdig 
Flera av intervjupersonerna relaterar skuldsituationen tillsammans 
med känslan att inte vara en fullvärdig medborgare, att känna ett 
utanförskap och detta hör ihop med att inte vara kreditvärdig och att 
ha betalningsanmärkning. För flera intervjupersoner är kreditvärdig-
heten kanske den viktigaste aspekten kring att få skuldsanering, att få 
blir en vanlig medborgare, att kunna få teckna abonnemang, köpa på 
avbetalning och vara som alla andra. En kvinna uttrycker denna 
känsla genom att säga ”jag vill bli en av er”. Även om många blivit 
brända av skulder och inte vill ha vare sig kontokort eller krediter så 
har känslan av att vara kreditvärdig en oerhört stor betydelse och 
vetskapen om att kunna skaffa sig ett kort också betydelsefull rent 
psykologiskt. Kreditvärdigheten har blivit en viktig identitetsmarkör.  

Även om jag inte vill ha det så är det precis som att det är bra att veta 
att man är en människa som kan få det. Det känns inte så bra att vara 
en människa som kan bli stoppad överallt när det gäller det här. Då är 
man ingen riktig bra medborgare. (Kvinna 60, skuldfri). 

Självkänslan har påverkats och den kan ha blivit både starkare men 
också svagare, att uppleva att inte kunna kommer tillbaka samma 
person som innan. Hela processen har varit en kamp som intervju-
personerna hanterat på olika sätt. En del uppger sig ha hittat andra 
förhållningssätt och lärt sig av sina erfarenheter även om det varit ett 
högt pris för dem. 

Att skulder påverkar människors liv på många olika sätt framgår i 
de tre senaste kapitlen. En vinst med skuldsaneringen är att bli 
skuldfri och inte känna att skulderna medför praktiska begränsningar. 
Andra känslomässiga vinster är t.ex. att känna sig kreditvärdig, att se 
sig själv som en fullvärdig samhällsmedborgare eller att se sig själv 
som en vanlig människa. För några av intervjupersonerna har det 
skett problemförskjutningar från skuldproblemen till något annat 
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som tagit över och dominerar livet, främst hälsoproblem och arbets-
löshet. Skuldsanering behöver dock inte innebära så stora 
förändringar. Men alla som blivit beviljade skuldsanering är positiva 
till att ha fått möjligheten. Att få ett slut på skulderna och inte behöva 
vara oroliga för att bli kontaktade av fordringsägare eller kronofogde-
myndigheten upplevs som en stor lättnad. 
 
Att se på skuldsanering utifrån ett samhällsperspektiv 
För de som genomgått skuldsanering och är skuldfria är det flera som 
reflekterar över situationen, att bli skuldsatt och få skuldsanering, ur 
ett samhällsperspektiv. 

Man tar ofta de bästa åren av folk. Jag tycker kanske att samhället 
kunde haft ett annat system. Att man var snabbare när man såg att en 
skuld var omöjlig att lösa, att man hade ett system där man gjorde en 
snabb skuldsanering. Man kunde haft samhällstjänst eller vad som helst, 
att man gjorde något positivt. Att den här människan fick jobba och 
kanske fick ett par tusen över existensminimum under fem år. Att man 
gör nytta för samhället. Och att man har kvar sitt människovärde 
någorlunda och kan överleva. Därför att det här systemet jag upplevde, 
hade jag inte varit stark hade jag kanske tagit livet av mig och vad hade 
samhället vunnit på det? Nu blir det bara ett långt lidande med 
kostnader, socialbidrag, arbetslöshetsbidrag och sådant. Så det tycker jag 
är ineffektivt på något sätt. Det är dumt. (Man 49, skuldfri). 

En annan man beskriver: 
När man tittar i backspegeln så var man väldigt kreativ. Det kanske 
hade varit bättre om man varit kreativ innan man fick skulderna men 
man får väl skylla på bankerna. Eftersom de inte var intresserade. 
Tidigt när jag fick mina skulder pratade jag med någon bank där 
bankdirektören sa att - det skiter vi i, det får gå hur det vill. Sådana 
antydningar var det. Då blir man ju likadan själv, om han skiter i det, 
om han får pengar eller inte som jag är skyldig./…/Men så tror jag att 
det är med många saker i samhället att om du får nej tillräckligt många 
gånger så ger du till slut upp, vad det än handlar om. Alla människor 
har en gräns hur länge man orkar. En del kanske inte orkar med 
skuldsanering heller. En del kanske tar livet av sig, hamnar på psyket 
eller super ner sig. För de där gränserna är hårfina. Och där hade man 
ju kunnat hamna, jag festade och mådde dåligt, man kunde blivit 
alkoholist och allt möjligt. Sista tiden innan skuldsaneringen kom så 
brydda jag mej inte om saker och ting så mycket heller, för jag tänkte att 
det finns ingen lösning ändå. Det hjälper ju inte om jag betalar 100 kr 
hit och dit, det räcker ju inte med ränta och allting. Så ville vissa gå med 
och vissa ville inte så jag tänkte att det är ju skit samma vad jag än gör. 
Om jag fixar lite mer så spelar det ingen roll./…/ Jag har nog varit en 
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sådan människa, jag kan vara väldigt påhittig och kreativ. Fast jag var 
nog mer kreativ när jag hade mina skulder än vad jag var efteråt för då 
kunde jag koppla av./…/Jag kan tänka mej att om man inte får hjälp 
i tid eller uppmärksammas så hade man kanske fortsatt så, kanske med 
brottslighet, det vet jag inte. Men det ena leder till det andra. Kanske 
suttit på torget med en 75:a och druckit. Så det blir väldiga 
konsekvenser och ser man till samhällets öron så kostar ju allting pengar. 
Så det måste bli billigare för dem så tidigt som möjligt. Ju tidigare man 
bromsar så ju tidigare kan man hjälpa. Det finns ju en samhällsvinst. 
(Man 42, skuldfri).  

Dessa mäns reflektioner över skuldsättning i ett samhälleligt 
perspektiv speglar det samspel som sker mellan individuella och 
strukturella faktorer. Det appellerar till Micheli (1996) som menar att 
vi går miste om något väsentligt om vi inte studerar samspelet mellan 
individuella och strukturella förklaringsmodeller. Av intervju-
personernas berättelser framkommer en skuldsättning orsakad av 
strukturella faktorer, t.ex. att hamna emellan myndigheters 
regelsystem.  



9. Vägar in i och ut ur skuldproblem 

131 

9. Vägar in i och ut ur skuldproblem 

Det känns att jag är försiktigare i livet nu, jag vill absolut inte hamna 
tillbaka i det här igen med att börja låna pengar. /…/ Egentligen så 
var jag väl väldigt noga i det läget när jag gick in och startade företag. 
Fast under mellanperioden då när allting bara var cirkus både med 
ekonomi och med hustruns missbruksbehandling. Det kallas ju 
medberoende och det är man ju på något vis. Man gör ju jävligt mycket 
konstiga saker när man tänker tillbaka på det här och de värderingar 
man hade… ja, jag vet inte./…/ Man fixar sakerna för sekunden på 
ett vis som man inte gör annars. Jag hade inga dåliga affärer innan utan 
har väl, under perioden fram till det började snurra på, och alltid haft 
rätt så gott om pengar. Och så helt plötsligt så har man vänt ihop det så 
att man ligger minus i allt. Sedan vet jag ju i början då när min sambo 
och jag träffades och vi pratade pengar så levde det kvar det där med att 
saker och ting ordnar sig. Idag så är jag nog, om jag inte är tillbaka där 
jag var innan, på väg mot det i alla fall och sedan är hon duktig till att 
styra upp det här. (Man 44, pågående skuldsanering). 

Ovanstående citat speglar olika processer i en skuldsituation och som 
även har beröringspunkter med de presenterade teoretiska 
analysverktygen utifrån Micheli (1996), Lazarus & Folkman (1984) 
och Fuchs Egbaugh (1988). Citatet speglar både mannens förlopp in i 
skulder, de faktorer som har påverkat honom, hans förändrade 
värderingsprocess och hur han ville komma tillbaka till den person, 
den roll, han var innan skuldproblemen började.  

Av det redovisade intervjumaterialet i denna studie framgår hur 
människor har olika förhållningssätt, reaktionsmönster och hanterar 
nya situationer på olika sätt. Det som blir tydligt är att det inte finns 
endast en utan flera vägar in i och ut ur skuldproblem. Vilken samlad 
bild växer fram kring skuldproblematikens process?  

Fokus riktas i detta kapitel mot att analysera hur individen 
förhåller sig till hela skuldförloppet/processen, vilka strategier och 
förhållningssätt som användas eller utvecklas och vilka faktorer som 
påverkar dessa processer och förhållningssätt.   

Processer 

Att studera individer med överskuldsättningsproblem och anknytning 
till skuldsaneringslagen innebär två olika processer. Den ena handlar 
om den administrativa och formella processen kring skuldsanerings-
lagen och den andra processen rör samspelet mellan det formella, 
informella och intrapersonella både faktorer och relationer (se figur 
1). Dessa processer påverkas av individens strategier och 
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förhållningssätt samt av olika påverkande faktorer. Nedanstående 
modell illustrerar de båda processerna från skuldsatt till skuldfri.  

Figur 3. Faktorer som samverkar i ett förlopp från skuldsatt till skuldfri 
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Den formella processen kring skuldsaneringslagen startar i skuldernas 
uppkomst som sedan, när skuldsituationen inte kan hanteras, leder 
till en skuldsaneringsansökan. För den som uppfyller kriterierna kan 
en skuldsanering beviljas och pågå därefter under fem år utifrån 
fastställda villkor. Därefter är personen skuldfri.  

Individen har att förhålla sig till den formella process som gäller 
skuldsaneringslagen samtidigt som de formella relationerna och 
faktorerna som inte gäller själva skuldsaneringsförfarandet ska 
hanteras. Detta kan handla om t.ex. kontakt med försäkringskassa, 
arbetsförmedling och sjukvård. Individen har även att förhålla sig till 
de informella relationerna under denna process. Av intervju-
personernas berättelser framgår att de nära relationerna för många 
bidragit till skuldsituationens utveckling medan det för andra har det 
inneburit ett stöd för att klara av tiden både före och under skuld-
saneringen.  

Att beskriva denna process som vägar in i och ut ur en 
överskuldsättning väcker frågan dels hur en person upplever var 
vägen in börjar och dels var vägen ut börjar. Beskrivningen av hur 
skuldproblemen uppkommit behöver inte vara problematiskt då det 
för många av intervjupersonerna finns händelser eller situationer som 
direkt kopplas till skuldernas uppkomst. Däremot är det ibland 
svårare att beskriva var vägen ut ur skuldproblemen börjar. För en 
person kan processen starta samtidigt med upptäckten att 
skuldsanering bedöms som en möjlighet, att se ett hopp och något att 
arbeta för. En annan person upplever inte vägen ut förrän skuld-
saneringen är avslutad och skuldfriheten är en realitet. Erfarenheterna 
kan vara så genomgripande upplevelser att de påverkar känslan av att 
vara skuldfri. Kvar kan finnas en rädsla för att inte klara av den nya 
situationen som skuldfri. Samtidigt kan det finnas en rädsla för att 
något nytt kommer att inträffa igen som kan omkullkasta livet 
ytterligare en gång.  

En tillbakablick på Michelis (1996) teoretiska resonemang visar en 
tydlig process där han beskriver förloppet in i ekonomiska 
svårigheter som antingen sker genom ett glidande in i en situation 
som blir allt svårare att klara av eller att det sker genom att plötsligt 
slungas in i en problematik som inte går att hantera. Dessa båda 
vägar in i skulder överensstämmer med intervjupersonernas 
berättelser och har som tidigare beskrivits beröringspunkter med det 
teoretiska resonemanget. Det som skiljer är att i Michelis beskrivning 
finns ingen utväg ut ur det slutgiltiga stadium, vilket han menar att 
individer till slut kan hamna i. Han för inte heller någon diskussion 
kring vad som kan möjliggöra en förändring ut ur rondellen. Genom 
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skuldsaneringslagen finns däremot en utväg och en möjlighet till 
lösning. Det går att använda Michelis metafor i form av en motorväg 
men ur ett omvänt perspektiv för att analysera vägen ut ur en 
överskuldsättning. För intervjupersonerna kan vägen ut beskrivas 
som antingen ett abrupt förlopp ut, att villkoren förändras snabbt i 
och med skuldfriheten. Ett exempel på plötsliga förändringar är när 
månadsbeloppet som betalats under skuldsaneringen försvinner och 
hela inkomsten återigen kan disponeras. Vägen ut kan också 
beskrivas som ett långsamt glidande ur, då det inte sker några större 
praktiska förändringar mellan att ha beviljats skuldsanering och vara 
skuldfri. Detta gäller för den som beviljats skuldsanering med s.k. 
nollbud och således inte betalat något belopp under de fem åren. För 
den personen är de ekonomiska förutsättningarna relativt 
oförändrade oavsett skuldsanering eller inte. 

Resultatet visar att det även sker andra drivnings- eller abrupta 
processer, parallellt till det förlopp som Micheli beskriver. Flera av 
intervjupersonerna har plötsligt insjuknat i livshotande sjukdom, t.ex. 
en hjärnblödning med förlamning eller en cancersjukdom som blir 
allt allvarligare. Någon beskriver hur en oväntad arbetslöshet nära 
pensionsålder kan skapa oro över att aldrig mer komma tillbaka till 
arbetsmarknaden.  

Strategier och förhållningssätt  

Ur materialet framkommer några avgörande strategier och 
förhållningssätt som kan påverka skuldförloppet. Det finns inte en 
speciell tidpunkt när dessa startar utan de kan variera över tid 
beroende på den individuella situationen. Av intervjumaterialet finns 
exempel när strategierna kan utläsas när skulderna börjar uppkomma 
t.ex. att acceptera situation och försöka göra det bästa av situationen 
eller att se till att inkomsten ligger under löneutmätningsbeloppet 
innan skulden kommer till kronofogdemyndigheten. Men de kan 
också starta senare i ett läge när situationen pågått en tid och det 
handlar om att hitta strategier för att stå ut.  

Dessa strategier och förhållningssätt skulle kunna ta sin utgångs-
punkt i motsatsparen aktiv och passiv samt öppen och sluten. I detta 
sammanhang avses med begreppet aktiv en inriktning att vilja 
förändra sin situation eller intresse av att påverka sina förutsättningar. 
Passiv innebär ett accepterande av situationen, att inte vilja, kunna 
eller ha behov av en förändring. Öppen innebär att inte ha behov av 
eller att försöka dölja sin situation för omgivningen. Sluten innebär 
att inte vilja berätta för omgivningen om sin situation, men kan även 
innebära tillvägagångssätt som inte ska synas. Dessa strategier och 
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förhållningssätt, under processen kring vägen in i och ut ur skuld-
problem, skulle kunna illustreras med en förenklad idealtypsmodell: 

 

Figur 4. Fyra idealtypiska positioner  

  ÖPPEN  SLUTEN 
 

AKTIV  
 
 Göra det bästa  
 av situationen 
 
 

 
 
 Jag fixar 
 det själv 
 

PASSIV  
 
 Det är ju  
 som det är 
 

 

 
 
 Instängd i ett  
 hopplöst läge 

 
Det som utmärker dessa idealtypiska positioner är: 
Göra det bästa av situationen (aktiv – öppen) - att hantera situationen 
genom att försöka acceptera och utgå från situationen samt att göra 
det bästa av den. I detta ingår att arbeta för en strategi utifrån 
gällande normer och regler. Man skäms inte över sin situation och 
har inget behov av att dölja vad som hänt. Detta möjliggör att kunna 
både aktivt be om och ta emot stöd.  
Jag fixar det själv (aktiv – sluten) - att aktivt men dolt arbeta för att hitta 
strategier för att hantera situationen. I detta kan ingå att ta saken i 
egna händer och skapa ett eget system av regler vilka inte alltid är 
legala, t.ex. svart arbete. Det finns en strävan att hålla strategin dolt 
för omgivningen och ett behov av att vara oberoende av andra.  
Det är som det är (passiv – öppen) – ett passivt förhållningssätt till 
situationen och man gör inget för att förändra den. Det upplevs inte 
som några möjligheter till förändring. Det finns inget behov av att 
dölja situationen och man kan ta emot stöd från omgivningen. 
Instängd i hopplöst läge (passiv – sluten) – vill dölja situationen och gör 
inget aktivt. Situationen upplevs hopplös då ingen möjlighet till 
lösning finns. Man vänder problemen inåt och tar inte stöd från 
omgivningen då man inte vill visa sin situation eller sina problem. 
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Vad kan påverka förflyttningar mellan positionerna? 

Dessa fyra olika idealtypiska strategier/förhållningssätt är inte statiska 
till sin karaktär utan kan förändras beroende på vad som händer både 
praktiskt och känslomässigt i de tre olika faserna; som skuldsatt, 
under skuldsanering och som skuldfri.  

Ett sätt att försöka förstå de olika processerna är att koppla de 
fyra positionerna (se figur 4) till ett resonemang om sociala 
emotioner och hur de påverkar både individens känsloliv och 
relationerna till sin omgivning. Scheff (2003, 2006) menar att 
upplevelser av skam kan vara avgörande. Emotionen skam är 
undervärderad i förståelsen av individers agerande både gentemot sig 
själv och mot omgivning och samhälle. Han menar att det är viktigt 
att göra en koppling mellan skam och socialt liv för att förstå 
individers förhållningssätt. Upprätthållandet av de sociala banden är 
viktigt men upplevelser av skam har betydelse då de kan påverka de 
sociala banden negativt. För att förstå individers agerande kan skam 
vara en nyckel. Det som påverkar är vilken bild vi tror att andra har 
av oss och den bilden styr oss sedan i vårt agerande. Känslor av skam 
undertrycks i dagens samhälle då bilden av den självständiga 
individen ska återspegla varken skam eller stolthet. Men känslorna 
finns där ändå och de tar sig andra uttryck och förknippas inte direkt 
med skamkänslor. Skammen kan vara den underliggande faktorn och 
drivkraften (Scheff & Starrin 2002). 

Nathanson (1992) beskriver hur skamkänslor styrs av ett behov av 
att försvara sig eller skydda sig mot skammen. Detta kan ta sig 
uttryck både mot ett utagerande eller ett inåtvänt beteende t.ex. att 
dra sig undan kontakt med andra människor. Skamkänslor kan även 
ge upphov till upplevelser av utanförskap och att inte se sig som en 
fullvärdig medborgare. Båda dessa exempel på uttryck för 
skamkänslor överensstämmer med flera av de upplevelser som 
intervjupersonerna beskriver. Engström et al. (2004) redovisar att 
flykt och hämndbegär är två starkt framträdande emotioner (se även 
Starrin & Kalander Blomqvist 2001). 

I materialet framkommer olika sätt att hantera en situation som 
ingen frivilligt valt att hamna i. Vad skuldsituationen väcker för 
känslor blir avgörande för hur situationen hanteras. Emotioners 
påverkan på hanterandet skulle kunna knytas till de öppna och slutna 
fälten i figur 3. I de slutna fälten kan upplevelser av skam vara större 
men också leda till ett agerande som förtränger skamkänslor, dock 
kan skamkänslor vara den underliggande drivkraften. I de öppna 
positionerna drivs inte förhållningssättet på samma sätt av skam. 
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Alla intervjupersonerna talar inte om skam eller ger uttryck för 
något som skulle kunna tolkas som skamkänslor. Det är viktigt att 
inte övertolka materialet eller göra en direkt koppling mellan 
skuldproblem och skam. Bland de intervjuade finns flera som 
beskriver att man inte skäms över sin situation, speciellt de personer 
som haft ett omfattande missbruk bakom sig. I det redovisade 
materialet framkommer även en förändring från skam till att inte 
känna skam. Med ett ändrat synsätt sker det en förflyttning mellan 
positionerna från ett mer passivt och slutet till ett något mer öppet 
och aktivt. För andra intervjupersoner blir det tydligt hur skam-
känslor påverkar både upplevelserna av skuldsituationen och 
agerandet. En faktor som kan påverka hur situationen upplevs och 
hanteras är om skulderna har orsakats av eget handlande, eller om en 
person upplever sig blivit drabbad av skulder eller inte själv påverkat 
skuldutvecklingen.  

Micheli (1996) för, som tidigare har beskrivits i kapitel fyra, ett 
resonemang kring begreppen anpassning/passivt kontra 
självständigt/mer konfliktfyllt för att beskriva hur strategier och 
förhållningssätt dels kan karaktäriseras men även hur de kan 
förändras. Ett resonemang som kan relateras till positioneringen i 
figur 4. Micheli använder i detta sammanhang begreppen offer eller 
deltagare som också kan höra samman med de två förhållningssätten 
antingen mer passivt eller aktivt. 

Kontroll och värderande 

Under intervjuerna har flera av intervjupersonerna kommenterat sitt 
handlande, att de inte alltid kunnat förstå hur olika situationer 
uppkommit. Ibland har förloppet tagit en snabb och oväntad 
vändning. Några beskriver exempel på hur en form av situations-
värderande, t.ex. ett besked från en fordringsägare, kunnat resultera i 
ett plötsligt beslut att förhindra fordringsägarens möjlighet att få 
någon betalning på skulden. Detta är ett exempel på agerande där det 
blir tydligt hur själva agerandet kunnat vara mer avgörande än att 
utvärdera konsekvenser och följdeffekter av agerandet. En följd-
verkan av ett sådant beslut kan bli att den person som har arbete och 
inkomster som överstiger kronofogdemyndighetens förbehålls-
belopp, måste förändra sina arbetsförhållanden så att inkomsten 
sänks och någon löneutmätning inte kan ske. Exemplet kan relateras 
till Michelis (1996) beskrivning av att i en hopplös situation försöka 
hitta en strategi för att kunna stå ut.  

Intervjupersoner i denna studie ger en bild av att de många gånger 
försökt göra det bästa i situationsvärderandet. Med facit i handen kan 
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de se gjorda val och situationer på ett annat sätt. Det kan väcka 
känslor av att fatta fel beslut, att det inte funnits någon valmöjlighet 
eller att man tvingats in i en situation. Lazarus & Folkman (1984) 
använder begreppet defensive reappraisal, att det över tid sker en 
undervärdering av till exempel orsaker eller händelsers betydelse. 
Frågan är om det också finns en ”offensive apprisal”, att göra en 
övervärdering över tid, dvs. att individen gör omtolkningar och 
överdriver betydelsen av en händelse, av orsaker, av personers 
påverkan eller var skuldproblematiken började. Ett exempel på en 
sådan övervärdering skulle kunna vara en förskjutning av orsaken 
från att lägga skulden på sig själv till att andra personer i större 
utsträckning orsakat problemen eller påverkat händelseutvecklingen. 
Eftersom intervjupersonernas skuldsättning kan ses ur ett längre 
tidsperspektiv kan både över- och undervärderingar ha skett av vad 
som hänt och hur olika situationer hanterats och upplevts. Till denna 
reflektion kan knytas det metodologiska resonemanget i kapitel två 
kring berättandet som konstruktion av sin historia.  

I Michelis (1996) process finns också aspekter som gäller 
strategier och förhållningssätt. Micheli skiljer på två slags agerande 
och beslutsfattande, antingen utifrån ett inifrånstyrt eller utifrånstyrt 
perspektiv. Hos flera av intervjupersonerna märks en tydlig skillnad i 
att besluten går från ett mer utifrånstyrt beslutsfattande till ett mer 
inifrånstyrt. De överväganden som görs sker i högre grad utifrån ett 
vägande av den egna situationen och de egna behoven i stället för 
anpassning till omgivningens krav och förväntningar. Strategierna 
förändras mot att bli mer medvetna utifrån gjorda erfarenheter. 
Dessutom sker det mer värderanden utifrån konsekvenser av ett 
handlande jämfört med själva agerandet i sig. Flera av intervju-
personerna uttrycker att de har utvecklats som människa av allt de 
gått igenom, men att det har varit en lång och svår period, där även 
självmordstankar förekommit. Bland kvinnorna i studien uttrycker 
flera en ökad medvetenhet och vaksamhet kring att inte bli indragen i 
en annan persons ekonomiska liv igen. Behovet av att ha kontroll 
över det egna livet har ökat betydligt. Anna, i textens inledande 
exempel, gör en situationsvärdering utifrån tidigare erfarenheter och 
vågar inte söka bostadsbidrag. Hon litar inte på försäkringskassan 
efter vad som hänt och styrs av sina tidigare upplevelser att 
försäkringskassan förorsakat en tidigare skuld.  
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Påverkande faktorer 

Faktorer som påverkar en förflyttning mellan idealtypspositionerna  

Det tredje analysområdet gäller avgörande faktorer som kan påverka 
förloppet in i och ut ur skuldproblem. I detta avsnitt görs en 
återkoppling till de idealtypiska positionerna i figur 4 med fokus på 
faktorer som påverkar en förflyttning mellan positionerna. Vad som 
är av central betydelse för en skuldsatt person är hur den totala 
livssituationen ser ut, vilka förutsättningar som finns och vilka 
framtidsperspektiv som är realistiska. Det kan finnas möjligheter för 
nya satsningar som skuldfri eller så har förutsättningarna förändrats 
och begränsats till att mer fokusera på t.ex. sjukdom. Ur resultatet av 
studien framkommer att några avgörande faktorer är: 

Bemötande i de formella relationerna, t.ex. i mötet med fordrings-
ägare och myndigheter, är en betydelsefull faktor under hela 
processen. Mest avgörande verkar bemötandet vara när skuld-
problemen börjar uppkomma. Hur en person blir bemött kan 
påverka vilken position man väljer att inta aktiv – passiv, öppen eller 
sluten och hur den framtida utvecklingen kommer att gestalta sig. 
Flera av intervjupersonerna har beskrivit hur ett bemötande, positivt 
eller negativt, blivit avgörande för fortsatta överväganden. En 
dimension i bemötandet kan vara att den skuldsatte kan få hjälp att 
både definiera och ibland omdefiniera skuldproblemet (se Dellgran 
2000). Ett bemötande kan vara ett stöd att hitta en fungerande roll i 
en skuldsatt situation och kan vara till hjälp att bli av med 
skamkänslor över t.ex. något som inte är självförvållat eller över att 
ha hamnat i en så svår skuldsituation.  

Hälsoproblem är en annan avgörande faktor bland intervju-
personerna. Finns det hälsoproblem påverkar de ofta individen till att 
tvingas anpassa si till situationen och välja ett mer passivt liv, 
eftersom hälsoproblemen kan påverka både praktiskt och 
ekonomiskt. Möjligheterna att förändra sitt liv kan dessutom vara 
begränsade, något som i sin tur kan påverka de känslomässiga 
upplevelserna av situationen.  

Tid är ytterligare en påverkade faktor och förflyttningarna mellan 
de beskrivna positionerna kan påverkas ur ett tidsperspektiv. Flera av 
intervjupersonerna kan beskrivas som aktiva men under tiden 
skuldsaneringen pågår sker det en ökad anpassning till situationen. 
Personens strategier kan förändras från ett aktivt till ett mer passivt 
förhållningssätt, då man inte vågar riskera att göra något som kan 
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äventyra skuldsaneringen så att den upphävs. Efter skuldsaneringen 
kan personen sedan återta en mer aktiv roll men med ett ökat 
kontrollbehov över sitt liv. 

Skuldorsak kan vara en annan avgörande faktor som påverkar hur 
öppen eller sluten man vill vara i sitt förhållningssätt till 
omgivningen. Beroende på om man uppfattar att man har orsakat 
skulderna själv, blivit drabbad av sin omgivning eller av strukturella 
orsaker kan positionerna variera, t.ex. från öppet och aktivt till mer 
slutet och aktivt. Att få hjälp av någon utomstående att omdefiniera 
skuldorsaken eller problemsituation, t.ex. att inte känna skam över 
den situation som en person drabbats av, kan påverka att det över tid 
sker förflyttningar mellan positionerna t.ex. från ett mer passivt till ett 
mer aktivt förhållningssätt.  

Sociala relationer och socialt stöd är en faktor som kan påverka att en 
individ kan hamna i ett mer öppet förhållningssätt. Av intervju-
personernas berättelser framgår att ett stöd ifrån familj, släkt och 
vänner tillsammans med att vara öppen med sina förhållanden 
påverkar de flesta på ett positivt sätt under skuldprocessen. Detta 
jämfört med den som i stället vill vara sluten, dölja vad som hänt och 
inte vill att omgivningen ska veta om den verkliga situationen. Några 
intervjupersoner beskriver hur mycket kraft de måste lägga ner på att 
dölja sin situation som inte får avslöjas. En faktor som syns påverka 
förloppet är också om intervjupersonen själv orsakat skuldsättnings-
problemen eller drabbats av dem. För den som inte anser sig ha 
orsakat problemen finns inte samma behov av att dölja utan denne 
kan ta stöd av de informella relationerna i större utsträckning.  

Betalningsanmärkning är en faktor som i sin tur kan påverka känslan 
av att inte vara kreditvärdig och i förlängningen synen på sig själv 
som medborgare och känna delaktighet i samhället. Det är en faktor 
som kan påverka utvecklandet av strategier å ena sidan mot ett 
accepterande eller å andra sidan mot att ta saken i egna händer. Synen 
på medborgarskap kan ha en känslomässig aspekt, men kan också 
vara ett praktiskt medborgarskap där skuldproblemen genom 
betalningsanmärkningen skapar begränsningar när det gäller t.ex. att 
kunna ta del av tjänster, telefoni, handla, köpa varor på avbetalning.  

Emotioner t.ex. skam och skuld är faktorer som kan påverka både 
strategier och förhållningssätt. Detta har tidigare beskrivits i detta 
kapitel hur t.ex. skamkänslor kan påverka ett mer slutet förhållnings-
sätt, att inte vilja att någon ska få reda på skuldsituationen.  
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Faktorer som kan påverka livet som skuldfri 

Ovanstående faktorer har kopplats till själva skuldprocessen och kan 
finnas med även efter skuldsaneringens genomförande. I ett vidgat 
perspektiv på livet efter en skuldsanering tillkommer några faktorer 
utifrån intervjupersonernas berättelser. 

Hälsa är fortfarande en avgörande faktor för ett aktivare 
förhållningssätt, möjligheterna att påverka sin ekonomi genom byte 
av arbete, en ökad arbetsinsats, att inte ha utgifter för läkarbesök, 
medicin och annan behandling eller inte vara fysiskt begränsad.  

Ålder är en annan faktor som kan påverka agerandet som gäller 
arbetslivet. Ibland intervjupersonerna är åtta personer 60 år och 
äldre. Av dem är fyra arbetslösa (en av dessa fyra är på väg att bli 
arbetslös efter tidsbegränsat arbete i arbetsmarknadsprojekt) och fyra 
har förtidspension. Flera av de intervjuade beskriver att det känns 
hopplöst att komma tillbaka till arbetsmarknaden de sista åren före 
pension. Med stigande ålder ökar hälsoproblemen, som i 
förlängningen kan påverka handlingsutrymmet som skuldfri. En av 
intervjupersonerna ser dock möjligheter som skuldfri pensionär att 
med fast inkomst men utan krav kunna styra sin tid och utforma nya 
projekt.  

Sysselsättning och position på arbetsmarknaden får ökad betydelse 
efter en skuldsanering. För den som är mitt i yrkesverksam ålder kan 
planer finnas på nytt arbete eller ett företagande som utgår från en 
mindre verksamhet utan lån. Ett fast arbete eller en säker arbets-
marknad ger i förlängningen för de flesta en relativt regelbunden och 
planerbar ekonomi. För den som är i arbetsmarknadsåtgärder eller är 
arbetslös skapar det ofta en osäkrare ekonomisk planering samtidigt 
som inkomsten är mindre. Bland intervjupersoner i åldern 60 år och 
uppåt visar det sig att de inte har någon fast position på 
arbetsmarknaden. Ett par i denna åldersgrupp gör tydliga kopplingar 
till arbetsmarknaden utifrån mer strukturella faktorer att ålders-
gruppen inte är intressant på arbetsmarknaden och intervju-
personerna ser det som ett slöseri med resurser både för individen 
och för samhället. 

Skuldorsak kan påverka agerandet som skuldfri. För den som 
påverkats eller drabbats av mer strukturella faktorer finns en större 
försiktighet att inte försätta sig i samma situation igen eller att utsätta 
sig för samma risk, t.ex. att inte vilja låna pengar till 
företagsverksamhet eller att inte söka bostadsbidrag även om man 
skulle vara berättigad. Behovet att kontrollera sin försörjnings-
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situation och vara mer oberoende upplevs större efter vad som hänt. 
Att värna om den personliga integriteten blir för många än viktigare.  

Sociala relationer och socialt stöd, är också en faktor som kan påverka. 
Flera av intervjupersonerna uppger att deras skuldorsak kan relateras 
till att t.ex. ha utnyttjats som låntagare eller borgensman av någon 
närstående, oftast en partner.  Relationer kan tidigare ha varit ett stöd 
men av de intervjuade framgår flera exempel på hur relationen i 
stället skapat problem och försatt intervjupersonen i en skuld-
situation. Socialt stöd ifrån det egna nätverket kan vara av avgörande 
betydelse men behöver inte vara det. I materialet framgår att flera, 
främst kvinnorna, haft problem t.ex. i form av ekonomiskt utnyttjnde 
eller misshandel. I stort sett alla har brutit upp från förhållanden som 
de relaterar direkt eller indirekt till skuldorsakerna. I nya relationer så 
är val av partner också en faktor som kan påverka den framtida 
privatekonomin både positivt och negativt.  

Inkomst är också en påverkande faktor för hur livet som skuldfri 
kan utvecklas. För en skuldsatt med en relativt god inkomst och som 
redan innan skuldsaneringen haft löneutmätning får efter de fem åren 
av skuldsanering en märkbar förändring i den disponibla ekonomin. 
Detta jämfört med den som haft nollbud och där ekonomin inte 
förändras utan riskerar av vara fortsatt ansträngd. En god ekonomi 
ger större marginal för oförutsedda händelser samtidigt som den ger 
den som genomgått en skuldsanering en bättre möjlighet till 
ekonomisk rehabilitering. Behov kan vara eftersatta under många år 
som skuldsatt t.ex. tandläkarbesök, hemmets skötsel, kläder och 
semester. 

Strukturella faktorer kommer att fortsätta att påverka individen 
både direkt och indirekt. Det som framkommer i intervjupersonernas 
berättelser är ett ökat behov och en inställning av att vara mindre 
beroende eller inte vilja påverkas om det går att undvika, att inte vara 
beroende av t.ex. lånemarknad eller bostadsbidrag för att inte riskera 
en återbetalning osv. Till dessa faktorer tillkommer också individuella 
faktorer som t.ex. kunskap, egna val, risktagande och de egna 
bedömningarna som påverkar framtida agerande och beslut. 
Samtidigt visar resultatet att vem som helst kan drabbas av 
skuldproblem under olyckliga omständigheter. Det sker ett ständigt 
flöde av olika processer, strategier och förhållningssätt så länge livet 
pågår. 
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Från skuldsatt till skuldfri - ur ett rollperspektiv 

Rollförändringar 

Ytterligare ett sätt att förstå processen när det gäller skulder och 
förhållningssätt är att se den ur ett rollperspektiv. Utifrån Fuchs 
Egbaughs (1988) teoretiska resonemang kring både frivilliga och 
ofrivilliga rollförändringar kan frågan ställas vilka rollförändringar 
som kan ske utifrån skuldprocesser t.ex. från att vara skuldfri till att 
vara skuldsatt med betalningsanmärkning. I resultatet framgår att 
intervjupersonerna under skuldernas uppkomst kan hamna i en 
ofrivillig roll.  

Ur ett skuldsaneringsperspektiv är målet att blir skuldfri vilket 
väcker intresset att reflektera över hur skuldfriheten kan påverka 
rollförändringar. Fuchs Egbaugh pekar på några olika överväganden i 
övergången till en ny roll, där individen kanske får överväga vad som 
ska berättas, vilken bild vill man ge av sig själv som person och hur 
den bilden påverkas av att vara skuldsatt respektive skuldfri. Att bli 
skuldfri innebär att möta omgivningens reaktioner på förändringen.  
Som skuldfri handlar det om att förhålla sig till att omgivningen har 
kvar rester av den gamla rollen som skuldsatt. 

En skillnad mot en del andra rollförändringar är att ekonomiska 
problem är något som de flesta av intervjupersoner inte vill berätta 
om, eller endast berättat om för den närmaste kretsen. Om man inte 
tidigare berättat att man varit skuldsatt så väljer man inte att senare 
berätta att man är skuldfri. Samma gäller om man tidigt valt att 
berätta om sin skuldsituation så vet omgivningen om de olika faserna 
till att bli skuldfri. 

Rollförändringar kan för många handla mer om roller som 
grundar sig i känslomässiga upplevelser att t.ex. inte känna sig 
kreditvärdig eller att efter en skuldsanering återigen känna sig som 
medborgare. Roller som inte syns så tydligt men påverkar både 
känslomässigt och praktiskt t.ex. att som icke kreditvärdig vara 
begränsad i sitt handlingsutrymme. Omgivningen kan märka av en 
rollförändring genom att uppleva en persons förändrade sinnes-
stämning. En kvinna beskriver att barnen tycker hon blivit gladare 
och en man berättar att omgivningen nu uppfattar honom som mer 
positiv. För den som haft löneutmätning och ett fastställt belopp att 
betala under hela skuldsaneringen kan en bättre ekonomi märkas t.ex. 
genom att man har råd att åka på semester.  
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Att se på sin egen rollförändring 

Fuchs Egbaugh beskriver hur rester från en gammal roll kan finnas 
med i den nya rollen. Flera av intervjupersonerna beskriver en större 
försiktighet och en uttalad vilja att inte hamna i samma situation igen 
men också att vara mindre riskbenägen. Flera beskriver att de vill 
tillbaka till den person som de varit innan skuldproblemen uppkom. 
Det finns en klar bild av vad de vill tillbaka till, att de vill tillbaka till 
samma person, samma roll som innan. De tycker att de tidigare haft 
en bra kontroll över ekonomin och en uppfattning kring hur privat-
ekonomin ska skötas. Intervjupersonerna beskriver att de upplever 
att deras uppfattning om privatekonomin har förvrängts genom att 
leva med en partner med andra ekonomiska värderingar.   

Några av de intervjuade uttrycker att de vill komma tillbaka till en 
lite förändrad roll av sig själv utifrån sina gjorda erfarenheter. De har 
en bild av en roll som skuldfri och som karaktäriseras av t.ex. att inte 
ha så bråttom, att läsa finstilta texter mer noggrant, vara mer 
uppmärksam på avtal som skrivs under och göra mer överväganden 
innan beslut fattas. Flera av intervjupersonerna beskriver att få 
betalningsanmärkning och att inte vara kreditvärdig är något som 
påverkar deras syn på rollen som samhällsmedborgare eller som 
”vanlig människa”. Att bli skuldfri innebär en tydlig gräns att återfå 
rollen som en god samhällsmedborgare och att bli en vanlig 
människa, att vara som alla andra, vilket är en roll som flera tydligt 
uttrycker att man vill tillbaka till. 

Bland intervjupersonerna finns det flera olika reaktionsmönster på 
hur man ser på sig själv i förhållande till sin gamla roll, som skuldfri 
innan skulderna uppkom. Att se på sig själv i ett längre perspektiv 
kan ge upplevelser av att som skuldfri känna sig starkare än tidigare, 
svagare jämfört med innan skulderna uppkom eller att uppleva 
situationen som ganska oförändrad. Flera av intervjupersoner uppger 
att svårigheterna kring alla skuldproblem gjort dem starkare och att 
de har ett annat förhållningssätt både till sin egen förmåga, sitt 
handlande men också till omvärlden. Alla de jobbiga erfarenheterna 
har trots allt utvecklat dem som människor.  

Det som karaktäriserar många av intervjupersonerna är att de har 
gått från ett mer passivt förhållningssätt till ett mer aktivt för att 
skapa en strategi för att hantera framtiden både praktiskt och 
känslomässigt. Detta gäller för de flesta av intervjupersonerna även 
de som bara ansökt om skuldsanering. Hoppet om skuldsanering kan 
väcka en viss aktivitet och ett hopp om en förändring. 
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Det finns dock intervjupersoner som upplever att de aldrig 
kommer tillbaka till den person eller till det liv och de förutsättningar 
som gällde innan skuldproblemen kulminerade. Förändringen har 
gått från ett tidigare aktivt till mer passivt och anpassat liv. För dessa 
personer kan påfrestningarna, en samverkan av olika faktorer som 
inte bara varit direkt ekonomiska utan pågått under en längre 
tidsperiod, tillsammans utgöra en så stor påfrestning att det påverkat 
personligheten.  

Den tredje gruppen gäller de intervjupersoner där förändringarna 
inte varit så stora. Deras ekonomi har varit oförändrad och skuld-
saneringen ger därför ingen större ekonomisk effekt. Betydelsen 
ligger mer på det känslomässiga planet, att vara skuldfri, en vanlig 
medborgare och kanske det viktigaste att vara kreditvärdig.  

På relationsplanet i förhållande till en ny partner beskriver flera av 
de intervjuade, speciellt kvinnorna, att de blivit mer försiktiga att 
binda upp sig i en ny relation. Behovet av frihet och egenkontroll 
över sitt liv har ökat. Flera kvinnor beskriver hur deras syn på sin roll 
som skuldfri kvinna förändrats i nya förhållanden från ett mer passivt 
till ett något mer aktivt förhållningssätt, att ha mer kontroll och 
överblick. Ett par av kvinnorna har inlett nya relationer under 
skuldsaneringsperioden och beskriver att det tagit tid innan de velat 
berätta om sina skuldproblem. De har varit oroliga för hur en ny 
partner skulle uppfatta dem som personer och om deras tidigare 
skuldproblem skulle kunna påverka partnerns uppfattning negativt. 

Omgivningens svårigheter att hantera rollen som skuldfri  

Flera av intervjupersonerna berättar att personer i deras omgivning 
fått svårigheter att hantera att deras ekonomi blivit förbättrad efter 
skuldsaneringen. Den tidigare rollen som skuldsatt var inte lika 
komplicerad, även om rollen skuldsatt och med dålig ekonomi gav 
upphov till en förändrad roll i förhållande till släktingar och vänner. 
Som skuldsatt blev man för sin omgivning någon i behov av hjälp 
och som man kan ge kläder eller möbler. Men även någon att tycka 
synd om och kunna relatera sitt egna liv till, till någon som har det 
sämre. En kvinna beskriver att hon haft svårt att hitta sin nya roll 
som skuldfri i förhållande till sina gamla vänner. Hon märker att hon 
i det nya förhållandet med en ny man och med bättre ekonomi 
försöker kompensera vännerna för vad de tidigare gjort. Hon lägger 
själv märke till att hon gärna bjuder vännerna på riklig och exklusiv 
mat. Hon ser det som att hon bjuder igen för vad hon tidigare fått av 
sina vänner. Dock ser hon att det kan komplicera relationen, att 
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vännerna har svårt att se henne i den nya rollen. Relationen till vissa 
gamla vänner har påverkats så mycket att vänskapen upphört. 

Ett par av kvinnorna berättar att när de träffat en ny partner med 
god ekonomi så har deras liv och vanor förändrats. Detta har i sin tur 
varit svårt för släkt och vänner att hantera och intervjupersonerna 
har upplevt att det blivit ombytta roller beträffande vem som har det 
bättre respektive sämre. De intervjuade upplever att de fått det bättre 
än sina släktingar och vänner, ekonomiskt men även relationsmässigt 
till den nya partnern. Detta har varit svårt för släkt och vänner att 
hantera så kontakten har minskat. Detta stämmer med Fuchs 
Egbaughs (1988) rollteoretiska resonemang att omgivningen kan ha 
svårt att möta förändringar då de ser den nya rollen och samtidigt 
minns den gamla.  

Utmärkande drag i skuldprocessen 

Denna studie fokuserar på vägar in i och ut ur skuldproblem, där 
skuldsaneringslagen haft en avgörande betydelse för 
intervjuersonernas möjlighet att kunna bli skuldfri. Vad utmärker 
denna process från skuldsatt till skuldfri? Resultatet visar att 
överskuldsättningsproblem påverkar individen under mycket lång tid 
och kan få långtgående konsekvenser både för individen, de sociala 
relationerna och för samhället. Överskuldsättning måste ses i ljuset av 
en samverkan mellan individuella och strukturella faktorer där 
individen kan drabbas av skulder som både har individuella och 
strukturella orsaker.  

Det som påverkar skuldprocessen är ett samspel mellan formella 
och informella relationer och faktorer samt intrapersonella faktorer. 
Hur en skuldproblematik utvecklas påverkas av förloppet, strategier 
och förhållningssätt. Avgörande faktorer som påverkar strategier och 
förhållningsätt är t.ex. bemötande i de formella relationerna, hälsa, 
ålder, sociala relationer och betalningsanmärkning. De individuella 
variationerna är stora kring hur skuldproblem hanteras från aktivt till 
passivt, öppet eller slutet. Hur individen reagerar på skuldsituationen 
påverkar hur förloppet utvecklas. De gjorda erfarenheterna av 
omfattande skuldproblem ökar behovet av kontroll över det egna 
livet. Beroende på orsakerna till skuldernas uppkomst ser strategierna 
och förhållningssätten olika ut. De sociala relationerna kan vara 
möjligheter och förutsättningar men också problem och hinder i 
förhållande till att de både kan orsaka och påverka skuldorsaken. För 
dem som fått skuldsanering beviljad öppnas nya möjligheter men de 
fem åren kan upplevas positivt men det finns en viss osäkerhet då 
rädslan finns att något ska äventyra skuldsaneringen. När de fem åren 
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har gått är personen skuldfri och beroende på livssituation kan livet 
som skuldfri gestalta sig på olika sätt. En avgörande faktor är hälsa. 
Oavsett nya möjligheter som skuldfri eller om de är begränsade så 
uttrycker intervjupersonerna en stor känslomässig lättnad av att vara 
skuldfri. 

Genus som resultat och ny forskningsfråga 

Avsikten i denna studie var inte att särskilt studera skillnader mellan 
kvinnors och mäns skuldproblem. Under själva analysarbetet 
framkom uppgifter hur flera kvinnor beskrivit att de ställt upp eller 
utnyttjats ekonomiskt av sina män. Det väckte tanken att reflektera 
över materialet ur ett genusperspektiv. Sandell & Mulinari (2006) är 
kritiska till att se isolerat på kön utan att koppla det till frågor om 
makt och ojämlikhet som finns i samhällslivet. Det är en relevant 
aspekt speciellt med tanke på ojämlikheter i löneskillnader mellan 
män och kvinnor, en skillnad som i sin tur kan påverka en skuld-
utveckling. Risken finns att viktiga aspekter går förlorade om 
analysen begränsas till att bara se skillnader i skuldorsaker som en 
könsskillnad.  

Ur metodologisk synpunkt är det också viktigt att ställa frågan om 
det finns skillnader på hur kvinnor och män berättar. Det kan finnas 
likheter och skillnader i sättet att berätta, att se på orsaken och andra 
påverkande faktorer. Under bearbetningen framkom vissa mönster i 
berättelserna och frågan kan ställas om det beror på olikheter mellan 
kvinnor och män eller att kvinnor och män väljer att berätta på olika 
sätt och har olika mönster när det gäller vad som orsakat problemen. 
De skillnader som beskrivs nedan är variationer i detta begränsade 
kvalitativa material men skillnaderna är intressanta och speglar en del 
av redan kända företeelser i dagens samhälle t.ex. bankernas 
utlåningspolicy.  

Av intervjupersonernas åldersfördelning framkommer en skillnad 
då männen har en bredare åldersfördelning än kvinnorna (se figur 2). 
Möjliga orsaker kan vara att skuldorsakerna är olika t.ex. synen på 
företagsskulder och fler unga missbrukande män som skuldsatt sig 
tidigt i livet. 

Kvinnors vägar in 

Många av kvinnorna beskriver hur omedvetna de varit om de 
ekonomiska riskerna och flera av kvinnorna har blivit skuldsatta utan 
att själva ha disponerat något av skuldbeloppet. De har inte satt sig in 
i de ekonomiska förutsättningarna eller skaffat en egen bild av 
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situationen. De beskriver hur de i stället förlitat sig på mannen och 
hans uppgifter. Med ett sådant förhållningssätt har det varit lätt för 
kvinnan att skriva under en lånehandling eller en borgensförbindelse. 
Flera kvinnor kan inte heller exakt redogöra vad de skrivit på, om det 
t.ex. varit en lånehandling eller ett borgensåtagande. De beskriver att 
de inte heller varit insatta i de juridiska konsekvenserna. En kvinna 
beskriver hur hon medvetet, genom att ta lån i sitt eget namn, låtit 
mannen utnyttja hennes namn för att göra affärer. Hennes 
motivering till detta var att hon ville hjälpa mannen in på den svenska 
arbetsmarknaden.  

Flera av kvinnorna beskriver mannens missbruk och att fysisk och 
psykisk misshandel har förekommit, samt att mannen ibland haft ett 
psykologiskt övertag över kvinnan, vilket i vissa fall påverkat 
kvinnans skuldutveckling t.ex. att skriva under lånehandlingar. En av 
intervjupersonerna ser tillbaka på sitt eget agerande där hon ställt upp 
ekonomiskt både för mannen och för sonen vilket sedan drabbat 
henne hårt ekonomiskt. Men hon gör också kopplingar till att 
kvinnor i högre utsträckning går in i en omhändertaganderoll som 
riskerar att få ekonomiska konsekvenser. Hon ser att hon själv gjort 
det: 

Men så har ju en del av oss, framförallt vi kvinnor, en ådra att ta hand 
om, ställa till rätta, fixa, dona, låt du bli så fixar jag det här. Så kliver 
man i den rollen, och det gör vi ganska lätt. (Kvinna 48, sökt skuld-
sanering). 

Att ställa upp som mamma var en orsak till att en kvinna skrev under 
ett borgenslån för dottern trots att hon visste att dottern hade 
svårigheter att klara av sin ekonomi och hantera pengar. Hon 
hoppades att dottern skulle sköta lånet. Kvinnan tror att så här i 
efterhand kan hon se att den personliga relationen med 
banktjänstemannen gjorde att hon inte gick igenom konsekvenserna 
för lånet ordentligt. Samtidigt upplevde hon att banken hade en 
generös utlåningspolitik och mot detta vägdes hennes eget risk-
tagande inte tillräckligt. I dag har kvinnan ingen kontakt med dottern 
och hon ser ett klart samband att lånet orsakat detta. 

Bland de intervjuade kvinnorna finns en kvinna som skiljer sig 
från de övriga kvinnorna. Hon beskriver hur hon hela tiden varit 
medveten om de ekonomiska riskerna. Beslutet var ett gemensamt 
projekt för att undvika arbetslöshet för mannen och klara familjens 
försörjning. Hon känner sig inte lurad in i något och har inte heller 
dolt för omgivningen vad som hänt. I stället har hon tagit stöd av sitt 
nätverk för att lättare klara av familjens situation.   
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När det gäller företagande har de kvinnor som varit inblandade i 
företag kommit in i företagsvärlden i ganska unga år, oftast 
tillsammans med en man. Kvinnorna beskriver att mannen ofta varit 
den drivande och de upplever att mannen påverkat skuld-
utvecklingen. Av intervjupersonerna är det fler kvinnor än män som 
utbildat sig i vuxen ålder och utbildningen har varit en mer praktiskt 
inriktad och kortare utbildning t.ex. läkarsekreterare och 
undersköterska. Kvinnorna talar i större utsträckning än männen om 
betydelsen av att ha ett nätverk som både kan vara ett praktiskt och 
ett känslomässigt stöd. Flera av kvinnorna tänker på att 
pensionsspara efter skuldsanering, vilket ingen av männen 
kommenterat. Att pensionsspara som skuldsatt är svårt dels att det 
inte finns några pengar att spara och dels för att det är svårt att ha 
några tillgångar som inte blir utmätta eller kvittade.65 Därför ingår 
pensionssparandet i framtidsplanerna. 

Mäns vägar in 

Bland männen finns några faktorer som skiljer sig från kvinnornas 
berättelser. Av intervjupersonerna är det enbart männen som 
beskriver hur de spekulerat i fastigheter i syfte att tjäna pengar, och 
att de ridit på den aktuella trenden och tidsandan i samhället. Det är  
enbart män som beskriver missbruk som en orsak till skuld-
sättningen. Männen relaterar mer än kvinnorna till känslomässigt 
svåra uppväxtvillkor och de gör också en koppling mellan barndoms-
upplevelserna och skuldutvecklingen, en koppling som inte är lika 
uttalad ibland kvinnorna. 

Männen uttrycker press att starta eget företag. Båda männen med 
invandrarbakgrund har känt press från socialförvaltning och arbets-
förmedling att starta eget företag. De har hamnat i restaurang-
branschen, utan att ha tillräckligt med kunskap hur företag drivs. 
Även en svensk man beskriver pressen på sig att starta eget företag. 

Kvinnor och män  - sammanfattning och kommentar 

I intervjumaterialet finns det skillnader mellan kvinnornas och 
männens beskrivningar av sina orsaker till skuldproblemen. Sörendal 
(2001) redovisar att kvinnor och mäns skuldsättning ser olika ut och 
att det finns kvinno- respektive manstypiska skulder. Hon menar att 
kvinnor och män väljer eller tvingas välja olika sätt att skuldsätta sig. 

                                                           
65 Banker har möjligheter att kvitta använda innestående tillgångar t.ex. sparade 
pengar mot fordringar. Dock kan inte tillgångar avsedda för uppehälle t.ex. 
lönekonto kvittas då de ska täcka uppehälle, boendekostnad FFFS:2005:3, kap 6:2. 
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Kvinnors skuldsättning härrör mer från nödvändig konsumtion eller 
studielån. Männens skuldsättning kommer i större utsträckning från 
näringsverksamhet och bilköp. Männens näringsverksamhet finns på 
både bland männens och kvinnornas skuldorsaker. Av resultatet av 
denna studie kan man indirekt se att män med näringsverksamhet 
finns även bakom kvinnornas skuldproblematik då kvinnorna uppger 
att de skrivit på lån och borgensförbindelse för männens företagande. 
Sörendal menar att skuldorsak även har en viss betydelse vid 
skuldsaneringsbeslut, eftersom domstolar inte uppmärksammar 
kvinnotypiska skulder på samma sätt som typiskt manliga skulder. I 
förarbetena till lagen värderas olika skulder på olika sätt. Till exempel 
är missbedömningar inom företagande mer ursäktligt jämfört med 
privatekonomiska situationer, där det också finns ett risktagande 
inom familjelivet t.ex. lån till husköp (Sörendal 2001). 

De män som deltar i denna studie har delvis andra ingångar i sina 
ekonomiska problem jämfört med kvinnorna. De beskriver andra sätt 
att hamna i en skuldsituation i form av finansiella spekulationer, 
missbruk och att uttrycka sig själv med konsumtion. Kvinnorna har 
dels varit dåligt insatta i ekonomiska frågor och överlåtit åt mannen 
att sköta ekonomin och dels har de ställt upp och låtit mannen 
utnyttja sitt namn och på så sätt har kvinnorna blivit skuldsatta. I 
många fall utan att själv ha disponerat något av skuldsumman.  

En förklaring kan vara den lagstiftning som gäller makar t.ex. 
försörjningsskyldighet. Burman (2001) pekar på föreställningar kring 
familjens förhållande till borgenärerna. I dessa situationer finns det 
risk att kvinnor kommer i ett underläge och saknar skydd mot de äkta 
männens borgenärer. I intervjumaterialet finns flera exempel på att 
kvinnor skrivit under lånehandlingar eller borgensförbindeler för sina 
män. Forskningen visar att det även finns könsskillnader som inte 
bara gäller vuxenlivet.66 Resultatet visar att det finns skillnader både 
mellan flickor och pojkars konsumtion och deras olika ekonomiska 
resurser och ägodelar.  

En kommentar till detta resultat är att det saknas en 
problematisering kring utvecklingen av antalet skilsmässor och synen 
på partners roll vid belåning eller företagande. Det finns en tradition 
att ställa upp som borgensman eller låntagare om man är gift men 
även som sambo. Banken har kanske inte träffat eller haft någon 
kontakt med borgensmannen eller låntagaren, eftersom ärendet gäller 
                                                           
66 I ett reviderat regleringsbrev 2007-06-07 fick Konsumentverket ett uppdrag av 
regeringen att följa och analysera konsumentområdets utveckling och där syftet var 
att studera eventuella könsskillnader i konsumtionsmönster. Lundbys (2008) 
rapport presenteras i Konsumentverkets Rapport 2008:1. 
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ett gift par. En enkel lösning finns inte heller på detta problem då 
utvecklingen går mot en ökad långivning via nätbanker. Att skriva 
under en lånehandling eller borgensförbindelse innebär en 
förpliktelse oavsett äktenskap eller inte. Detta innebär att lån eller 
borgensåtaganden kan i förlängningen bli en skuldfälla då en relation 
upphör. Skulderna ska betalas och i en ny familjesituation kanske inte 
inkomsterna räcker. Det kan hända att ena partnern efter en 
separation inte betalar på det gemensamma lånet. Konsekvensen kan 
bli att den andra partnern får betala hela lånet. Detta kan drabba 
kvinnor i högre utsträckning då de ofta har en lägre inkomst. Denna 
utveckling kräver en ökad kunskap och ett synsätt där varje individ 
måste överväga sina egna risker och beslut. Ett förebyggande arbete i 
t.ex. skolorna är en åtgärd för att öka medvetenheten.  

Materialet visar på en problematik och väcker nya frågor kring 
kvinnor och mäns  skuldsättning och utgör ett område för vidare 
forskning. 
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10. Skuldsaneringslagens betydelse för skuldfrihet 
Vad innebär det att ta utgångspunkt i personer som har anknytning 
till skuldsaneringslagen i en studie av vägar in i och vägar ut ur en 
omfattande skuldproblematik? Vad innebär detta för hur resultatet 
kan tolkas och vilka slutsatser som dras? Denna studie startade 
utifrån ett urvalsförfarande för att hitta intervjupersoner till en studie 
om ekonomiska problem. Under arbetets gång har det visat sig att 
skuldsaneringslagen inte bara är en urvalsmetod utan att lagens 
utformning har påverkat intervjupersonernas liv på olika sätt och 
därmed kan ha påverkat resultatet jämfört med en studie med ett 
annat urvalsförfarande. Skuldsaneringslagen spelar en avgörande roll 
för intervjupersonernas möjlighet att komma ur sina omfattande 
skuldproblem Av resultatet framgår det dock att den totala 
tidsperioden med skuldproblem sträcker sig över en mycket lång tid 
och påverkar människors liv i hög grad.  

Det kan vara en begränsning att ha ett urval utifrån 
intervjupersoner som sökt skuldsanering. Många personer är idag 
svårt skuldsatta och överskuldsatta utan att vara aktuella för 
skuldsaneringslagen. Frågan är hur ett annat urvalsförfarande skulle 
kunna påverka resultatet och visat på andra processer. En möjlighet 
vore till exempel att via annonsering i dags- o veckopress eller via 
fordringsägare försöka komma i kontakt med överskuldsatta 
personer.   

Tidigare har beskrivits att det som studerats eller utvärderats kring 
skuldsaneringslagen i de allra flesta fall har knutits till lagens tekniska 
konstruktion, hur lång tid ansöknings- och beslutsfasen varit, alltså 
en dominans av ett myndighets- och samhällsperspektiv. Denna 
avhandling tar fasta på individens upplevelser och hantering av 
ekonomiska svårigheter. Jag delar Michelis uppfattning att det är 
väsentligt att studera det samspel som sker emellan individuella och 
strukturella faktorer. Det går inte att isolerat betrakta en förklarings-
modell.  

Det kan vara intressant att utifrån denna studie reflektera över är 
varför det finns ett så begränsat gäldenärs- och individperspektiv i de 
undersökningar som gjorts av skuldsaneringslagen. Vedung (1998) 
pekar att utvärderingar kan vara kontroversiella och ingå i en 
integrerad del av maktkamper inom politiska och administrativa 
system. Skuldsaneringslagen bryter mot vissa grundläggande 
principer inom civilrättslagstiftningen t.ex. att ingångna avtal ska gälla 
och en skuld ska betalas. Dock märks en förändring i den politiska 



Från skuldsatt till skuldfri 

154 

debatten där samspelet mellan individuella och strukturella faktorer 
börjar lyftas fram.  

Det kan konstateras att skuldsaneringslagen skapar en väg ut ur 
ekonomiska problem, men den kan också förlänga processen och 
skapa nya problem att förhålla sig till. Lagstiftningen, genom den 
tröghet som är inbyggd i systemet, tar inte så stor hänsyn till att livet 
går vidare, att förändringar kan ske vilket i sin tur kan försvåra 
fullföljandet av skuldsaneringen t.ex. sjukdom, förändrade familje-
förhållanden eller nödvändiga reparationer av bostad eller inköp av 
bil för arbetsresor. Detta kan för vissa som beviljas skuldsanering 
orsaka mycket stora problem och riskera att inte skuldsaneringen kan 
fullföljas. Konsekvensen av detta kan bli fortsatt skuldsättning för 
resten av livet.67 

Alternativa lösningar 

Vägen ut ur ekonomiska problem i form av skuldsanering är inte 
enda lösningen och för alla kanske inte heller den bästa. Från början 
var lagen konstruerad så att den enskilde skulle försöka göra 
överenskommelser med sina fordringsägare.68 Förhoppningen med 
detta var att fler frivilliga överenskommelser skulle göras utan att 
behöva gå via skuldsanering. Tydligt är att det för den som lyckas 
göra frivilliga överenskommelser så blir livet inte lika påverkat som 
efter ett lagstadgat skuldsaneringsbeslut.  

För den som vet om sin totala skuldsituation och kan få en 
överenskommelse med fordringsägare så försvinner betalnings-
anmärkningen efter tre år även om skulden inte är betald, bara 
överenskommelsen hålls och avbetalningen sköts. Detta innebär för 
den skuldsatte att kunna känna sig som alla andra med lån och 
avbetalningar utan att vara så kontrollerad. Personen kan disponera 
inkomsten och extra inkomster blir inte något problem. Man kan 
byta arbete och bostad utan att känna oro om det ska väcka 
fordringsägarens överväganden kring skuldsaneringsbeslutet.  

Skuldsaneringslagen har dock en mycket viktig funktion för den 
som inte har kontroll över sin skuldsituation. För en del skuldsatta är 
det problem att veta vem som äger skulderna då obetalda fordringar 
idag är en handelsvara.69 En skuldsanering kan vara nödvändig för att 
få fram alla skulder via de formaliserade reglerna i form av 
                                                           
67 Principen i skuldsaneringslagen är att skuldsanering bara kan beviljas en gång om 
inte synnerliga skäl finns §5 SFS:1994:334 och §6 SFS 2006:548. 
68 Skuldsaneringslagens utformning fram till och med år 2006. 
69 Obetalda skulder har blivit en handelsvara då s.k. stockar av kundfordringar säljs 
vidare mellan kreditföretag. 
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kronofogdemyndighetens utredning och kungörelsen i Post- och 
Inrikes Tidningar. Risken är annars att gamla skulder kommer att 
krävas senare och skuldprocessen fortsätter. Skuldsaneringslagens 
konstruktion gör det möjligt att sätta punkt för skuldsättningen, 
under förutsättning att inte nya skulder skaffas.  

Det går inte att bortse från att det kan finnas en viss möjlighet att 
även utan skuldsaneringslagen hitta en öppning i ett till synes 
hopplöst läge. Det kan finnas andra möjligheter till exempel ackords-
uppgörelse, en förhandling med fordringsägare när skuldsanering-
möjligheten är utesluten, ett väntat eller oväntat arv, förändrade 
inkomster, ändrade familjeförhållanden eller spelvinster. 

Denna forskning har vidgat perspektivet på skuldsaneringslagen, 
lagen är mer komplex och det finns aspekter som bör 
problematiseras ytterligare. Är det så att skuldsaneringslagen för en 
del individer skapar onödiga problem? Kan skuldsaneringslagen 
också förvärra problem även ur ett samhälleligt perspektiv? En annan 
fråga är om skuldsaneringslagen blir ett incitament att inte göra något 
utan att vänta ut kvalificeringstiden med mänskligt lidande och ökade 
samhälleliga kostnader. Men det finns kanske en öppning? 

En pågående utredning har i uppgift att utreda varför inte fler 
söker eller beviljas skuldsanering.70 Signalerna från utredningen är att 
det kommer att läggas förslag om lättnader i tillämpningen, vad gäller 
t.ex. tolkningen av kvalificerad insolvens, skuldernas ålder och 
betalningsplanens längd. Syftet att få fler överskuldsatta att söka 
skuldsanering.71 Utifrån resultatet i denna studie är detta bra förslag. 
Men frågan måste ställas hur förhindrar man att människor kommer i 
den situationen att de behöver ansöka om skuldsanering 
överhuvudtaget. Flera av intervjupersonernas skulder kan härröras till 
avregleringen av kreditmarknaden i mitten av 1980-talet och det 
kunde handla om större banklån. En skillnad med dagens problem 
med s.k. sms-lån är att det handlar ofta om yngre personer som 
hamnar hos kronofogdemyndigheten, och det rör sig för många om 
mindre skulder. Detta gör att personerna får betalningsanmärkning 
men inte kan söka skuldsanering för skulderna är inte tillräckligt stora 
eller att det tar relativt lång tid innan skulderna har vuxit så att en 
ansökan om skuldsanering kan göras. Det är inte bara yngre personer 
som skuldsätter sig men det är ett exempel på hur skuldsättningens 
karaktär kan förändras och utvidgas. Konsekvenserna av 
                                                           
70 Utredning om ett samordnat insolvensförfarande JU 2007:07. 
71 Utredningen redovisade tankar inför kommande förslag i civilutskottets 
offentliga utfrågning 31 januari 2008. Betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. 
sms-lån och överskuldsättning. 
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betalningsanmärkning framgår i denna studie och kan få avgörande 
betydelse för strategier och förhållningssätt. Skuldproblemen får inte 
konsekvenser för bara individen utan även för samhället. Utifrån 
detta resonemang blir ett förebyggande arbete, kunskap och 
medvetenhet oerhört viktigt. En ännu viktigare fråga - hur kan antalet 
skuldsaneringsansökningar minskas? 
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Bilaga 1 

 
 
 
Du har något att berätta 
 
Jag som skriver till dig arbetar vid Växjö Universitet med ett forskningsprojekt, en 
undersökning kring ekonomiska problem kopplat till Skuldsaneringslagen. Jag har 
tidigare arbetat som kommunal budgetrådgivare under 11 år och har då arbetat med 
skuldsanering. Jag skulle därför vilja träffa dej - som ansökt, som beviljats skuldsanering 
eller som beviljats och avslutat skuldsaneringen - för en intervju där du berättar hur du 
ser på din situation, dina skulder och möjligheten att bli skuldfri.  
 
Ditt namn har slumpvis tagits fram genom någon av Kronofogdemyndigheterna i 
Göteborg, Kalmar eller Malmö – beroende på var du sökt eller beviljats skuldsanering. 
Jag har inga andra uppgifter om dig än namn, adress och personnummer. För dig som har 
precis ansökt om skuldsanering eller har pågående skuldsanering vill jag förtydliga att 
min undersökning har inte har något att göra med din ansökan eller pågående 
skuldsanering. Inga uppgifter kan föras vidare till någon handläggare eller påverka 
skuldsaneringsbeslutet. Undersökningen kommer att ingå i min avhandling. De uppgifter 
som du lämnar i intervjun kommer endast att bearbetas av mig och redovisas på ett 
sådant sätt att Din identitet inte röjs. Projektet kommer sedan att avrapporteras i form av 
vetenskapliga artiklar och rapporter där samtliga som deltagit i studien kommer att 
behandlas konfidentiellt. Projektet följer också i övrigt de etiska regler som finns vad 
som gäller samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras så praktiskt som möjligt. Du har möjlighet att 
föreslå en plats eller att jag ordnar någonstans att träffas (kan vara på din hemort). Det 
kan finnas möjlighet att få reseersättning för att komma till en intervjuplats. 
 
Handledare är docent Peter Dellgran, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs 
Universitet, telefon 031-773157 och e-post peter.dellgran@socwork.gu.se  Har du några 
frågor får du gärna ringa/maila mig eller min handledare. 
 
Det är mycket värdefullt om du skulle vilja ställa upp för en intervju. Du kan svara med 
det portofria svarskuvertet eller ringa/maila mig direkt telefon 070/ 640 27 52 (jag kan 
ringa tillbaka) e-post: lisbeth.sandvall@ivosa.vxu.se   
Jag vore tacksam om Du kunde svara så snart som möjligt, även om du inte har tid för en 
intervju förrän senare. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lisbeth Sandvall 
doktorand i socialt arbete 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
Växjö Universitet 
070/ 640 27 52 
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Bilaga 2 
Kodningsteman:   

1. Bakgrundsfakta  Kön, sysselsättning och ålder 
   Sysselsättning - bakgrund 
    Familjesituation 
   Utbildning 
   Invandrare, år och land 
 
2. Början, kritiskt framtid  Börjar berätta 

Kritiska händelse/utlös.faktorer 
Framtid 

 
3. Förändring före  Förändring ekonomisk /före 
   Förändring social /före 
   Förändring övrigt /före 
 
4. Förändring under  Förändring ekonomisk /under 
   Förändring social /under 
   Förändring /övrigt /under 
 
5. Förändring efter  Förändring ekonomisk /efter 
   Förändring social /efter 
   Förändring övrigt /efter 
 
6. Myndighet/fordringsägare  Myndighet/system/tidsanda 

Inblandade myndigheter 
   Myndigheter 
   Bemötande myndigheter 
   Kontakt m socialförvaltningen 
   Fordringsägare 
   Inställning till ”systemet” 
 
7. Skulden   Typ av skulder 
   Tidsperspektiv 
   Skuldingång 
   Disponerat pengar  
   Orsakat själv eller andra 
   Tidsanda 
 
8. Skuldsanering  Skuldsanering initierad 
   Bemötande i skuldsan.process 
   Stöd 
   Fordringsäg.-skuldsanprocess
   Långivare – egen roll 
   Saknar kunskap om 
   Få skuldsanering 
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9. Arbete   Arbete före 
   Arbete under 
   Arbete efter 
 
10. Hälsa   Hälsa före 
   Hälsa under 
   Hälsa efter 
 
11. Pengar   Pengar före 
   Pengar under 
   Pengar efter 
   Haft gott om pengar i perioder 
 
12. Strategier   Strategier förre 
   Strategier under 
   Strategier efter 
 
13. Självförståelse  Självuppfattn./pers. egenskaper 
   Självkänsla 
   Självkänsla förändrad 
   Koncentrering på att överleva 
   Hantering av situationen 
   Copar mest med 
   Borde vara/ göra 
 
14. Familj/relationer/ekonomi mm. Ekonomi/familj/relationer 
   Lika/olika syn på ek i familjen 
   Uppväxt 
   Missbr,misshand,självmord,ek
   Barn – stöd/inställning 
 
15. Intervjun   Varför ställa upp på intervjun? 
   Intervjun  
   Plats/faktor påverk. intervjun 
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