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Sammanfattning  

Varför ansöker inte överskuldsatta personer om skuldsanering när det finns en 
lag som ger dem den möjligheten? Genom åren går att utläsa ett politiskt 
intresse för skuldsaneringsinstrumentet och ökad ansökningsbenägenhet, något 
som framkommer både i politiska direktiv och framlagda utredningar. 
Skuldsaneringslagens rehabiliterande intention syftar till hjälp i en situation 
som den enskilde själv inte förmår att ta sig ur.  

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt, som finansierats av 
Kronofogdens vetenskapliga råd, är att undersöka den återkommande frågan 
varför överskuldsatta personer inte ansöker om skuldsanering. Projektet 
innehåller kunskapsöversikt, undersökning av skuldsaneringsförfarandets 
bakomliggande antaganden samt tre empiriska studier; Studie I – 
Professionella och ideella organisationers erfarenheter samt utifrån 
Kronofogdens registeruppgifter; Aktstudie II och Intervjustudie III.  

Forskningsmässigt finns det idag kunskap inom olika områden som kan 
relateras till skuldproblemens konsekvenser eller orsaker; till exempel fysisk 
och psykisk ohälsa, förändringar i livssituationen, fattigdom, inkomstbortfall, 
hanteringsförmåga, utanförskap och missbruk. Forskningen visar en 
komplexitet och samverkan mellan individuella, strukturella och relationella 
faktorer där långvariga skuldsvårigheter riskerar att utveckla en ökad och 
fördjupad problematik. De tre studiernas resultat kan både relateras till 
forskningsläget och redovisa olika orsaker som kan påverka en 
ansökningsbenägenhet. 

Studie I tar en kvalitativ utgångpunkt i professionella och ideella 
organisationers erfarenheter av orsaker bakom att inte överskuldsatta personer 
ansöker om skuldsanering. Sammanlagt ingår 105 informanter. Två 
framträdande orsaker är dels en omfattande uppgivenhet och orkeslöshet inför 
en hopplös skuldsituation och dels svårigheter att få hjälp på grund av långa 
väntetider till kommunernas budget- och skuldrådgivare. Andra faktorer är 
bland annat fysisk och psykisk sjukdom, okunskap, bristande förmåga att 
såväl hantera själva ansökan som att klara av skuldsaneringens fem år, hänsyn 
till nära relationer och nätverk, prognososäkerhet vad gäller inkomst-, bostads- 
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och familjesituationen samt missbruk och utanförskap. De ideella 
organisationerna lyfter fram hur en grundproblematik, till exempel 
funktionsnedsättning eller missbruk, kan påverka möjligheterna att klara av en 
skuldsanering. De pekar också på behovet av mer riktade insatser. 

Studie II och III utgår från Kronofogdens registeruppgifter utifrån 
uppställda kriterier som skuldstorlek, förhållande till löneutmätning och 
skuldsaneringslagens regelverk. Urvalet av gäldenärer har skett utifrån ett tio- 
respektive tjugoårigt tidsperspektiv på skuldproblem där personerna 
förekommer i registret vid två tillfällen; 2015 och 1994 eller 2015 och 2004.  

Aktstudie II innehåller 100 akter och tar utgångspunkt i en textanalys och 
uppgifter om skuldbakgrund och skuldutveckling, gäldenärens kännedom och 
erfarenheter av skuldsanering, förekomst av myndighetens information om 
skuldsanering, gäldenärens förhållningssätt och strategier samt övriga faktorer 
som kan påverka en ansökningsbenägenhet.  

Av aktmaterialet framgår att knappt hälften av gäldenärerna har viss 
kännedom om skuldsanering, antingen egen inhämtad kunskap eller att 
handläggare gett information. Handläggaranteckningarna är dock mycket 
begränsade med få noteringar om skuldsaneringsförfarandet; försökt ansöka 
men inte kommit så långt, upprepade försök att komma igång, har haft eller 
ska ta kontakt med kommunen, enbart notering att ansökan ska lämnas in samt 
avslag på skuldsaneringsansökan. 

En genomgång av aktmaterialet visar på en omfattande 
ränteskuldutveckling som understöds av regelverk där krediteringsregeln 
innebär att ränta betalas före kapitalet. Det förekommer skuldutveckling 
bestående av ränteskuld på drygt 70 % och kapitalskuld 30 %, enstaka 
kapitalskulder ner till 18,5 %. Fördelningen häften kapital och hälften 
ränteskuld är vanligt förekommande med varierande räntesatser 8 % - 36 %.  

Kombinationen växande skuldproblem och långa tidsperspektiv riskerar att 
utveckla strategier och förhållningssätt som inte är gynnsamma ur en 
ansökningsbenägenhet. Det går av aktmaterialet att utläsa hur en persons 
situation förändrats genom åren. Det kan handla om omständigheter och 
uttalade aktiva strategier, men också förhållanden som man drabbats av och 
inte kunnat påverka. Av noteringarna går att utläsa tidsmässiga förändringar – 
till exempel från arbete och familj till separation, överföring av fastigheten till 
andra partnern, en mer förändrad arbetssituation, sänkt sysselsättningsgrad, 
förändrat förhållningssätt till Kronofogden vad gäller information och 
kommunicering. Samverkande omständigheter som kan liknas vid en 
exkluderingsprocess där individen på grund av skulderna riskerar att drivas 
allt längre ut i samhällets periferi och utanförskap. Resultatet visar att det finns 
risk att strategier för att hantera skuldsituationen i förlängningen kan hindra en 
skuldsanering på grund av att skälighetskriteriet inte uppfylls. Ett resultat och 
mönster som också framkommer i intervjustudien. 

Det förekommer beräkningar av personers antal år i Kronofogdens register. 
Resultatet av två tidsmässiga nedslag visar i denna studie på svårigheten att 
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bedöma och beräkna hur länge man funnits med i Kronofogdens register. Det 
förekommer att en person funnits med vid de två urvalstillfällena, 2004 och 
2015, men att skulderna inte haft något samröre. Jämförelsen mellan 1994 och 
2004 visar på den rörlighet som finns på skuldhanteringsmarknaden med ett 
in- och utflöde hos Kronofogden. En fullständig överblick av presumtiva 
skuldsaneringsansökningar enbart utifrån Kronofogdens registerinformation 
riskerar att begränsa bilden då de skulder som inte är inlämnade för 
betalningsföreläggande – utan bevakas av borgenärer och inkassoföretag – inte 
finns med i Kronofogdens register.  

Intervjustudie III tar en narrativ utgångpunkt och undersöker en 
ansökningsbenägenhet utifrån 12 individuella berättelser och personliga 
erfarenheter. Det framkommer av intervjupersonernas beskrivningar, varför de 
inte ansökt eller inte fått skuldsanering, olika orsaker som speglar skiftande 
strategier och förhållningssätt att hantera situationen.  

Sammantaget framkommer olika teman som rör individuella, strukturella 
och relationella faktorer; livssituation och ekonomiska aspekter, kunskap och 
kännedom, inställning och förmåga, tidsperspektiv som hinder, sjukdom, 
regelverk, hantering och agerande samt myndighetshantering. För 
intervjupersonerna är det någon eller några orsaker som stoppat upp processen 
att hitta en lösning på skuldproblemen och att ansöka om skuldsanering. Det 
handlar främst om tre områden:  

 
 Individuellt (t.ex. uppgivenhet, hälsoproblem, livssituation, strategi)  
 Stödsystemet (väntetider, kompetens och bemötande hos budget- och 

skuldrådgivare, kännedom om skuldsaneringsförfarandet) 
 Skuldsaneringslagens kriterier (uppfyller inte skuldsaneringslagens 

krav t.ex. inkomst saknas, för dyr bostad, skuldorsak) 
 
Uppenbart är att den långa tiden med skulder i kombination med en kraftig 
skuldutveckling påverkar och det finns risk att målet med 
skuldsaneringslagens intention inte nås. Resultatet i denna studie visar också 
på de tendenser som kan utvecklas ett utanförskap, en exklusionsprocess som 
gör att det är svårt att komma tillbaka till ett läge som den rehabiliterande 
tanken med skuldsaneringslagen syftar till. Flera av intervjupersonerna 
beskriver försök att hitta lösningar och överenskommelser på ett tidigt stadium 
men där det inte lyckats. Alla överskuldsatta kan inte ansöka om 
skuldsanering därför att de inte uppfyller lagens krav och har redan fått det 
prövat. Det förekommer också skäl att man väljer andra lösningar. 

Resultatet visar att det finns överskuldsatta personer som ansökt och som 
fått avslag en eller i denna studie upp till tre gånger, en grupp som i denna 
studie bedöms vara överrepresenterad. Dock är resultatet intressant då denna 
grupp inte förekommer i diskussionen om att fler borde ansöka när 
utgångspunkt tas i Kronofogdens registeruppgifter. Det handlar dels om risken 
att gruppen som fått avslag ökar och dels vad gäller synen på utformningen av 
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insatser mot överskuldsättningsproblem om inte skuldsanering är en möjlig 
lösning för alla med överskuldsättningsproblem. Intervjupersonernas 
erfarenheter spänner över olika typer av erfarenheter och det går att finna 
samstämmighet genom projektet med aktmaterialet och även med 
erfarenheterna från de professionella och de ideella organisationerna. 

 
       Strukturella           Skuldsanerings-              Individuella       Strategier- 
          faktorer              relaterade faktorer                faktorer                     förhållningssätt 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Samverkande faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet 
 
Figuren ovan illustrerar det samspel av många olika faktorer som kan påverka 
och där det inte enbart handlar om att ansöka. Ensidigt fokuserande på själva 
ansökandet begränsar arbetet med att motverka överskuldsättningsproblem. 
Resultatet visar att många överskuldsatta personer har kännedom, fått 
information, ibland upprepad information men där det inte resulterat i en 
skuldsanering. Alla kan och vill inte ansöka om skuldsanering. Resultatet visar 
också att överskuldsatta personer har ansökt om skuldsanering men fått avslag 
på grund av att man inte uppfyller lagens kriterier. Dock belyses inte denna 
grupp i diskussionen om varför så många överskuldsatta inte ansöker.  

 Väntetiden till kommunernas budget- och skuldrådgivare anges av många 
både skuldsatta och professionella som en mycket negativ faktor, att inte få 
hjälp i tid utan att problemen förvärras, vilken skapar en förlamande 
uppgivenhet över situationen. Tiden som påverkande faktor finns med såväl 
vad gäller möjlighet att få stöd på ett tidigt stadium som att inte se något slut 
på skuldproblemen. 

Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering? 
Överskuldsättningsproblematiken är inbyggd i det regelverk som gäller 
samhälleliga institutioner och marknad. Resultatet pekar mot att frågan 
behöver vändas och istället fråga – Hur ska vi undvika att överskuldsatta 
behöver ansöka om skuldsanering överhuvudtaget? Själva frågeställningen 
utifrån ett skuldsaneringsansökande riskerar att missleda blicken mot en 
fokusering på sena insatser. Detta när skuldsatta personer levt mycket lång tid 
med skulder och där forskningen visar på ökade risker för följdproblem. 
Lagens rehabiliterande syfte riskerar att inte uppnås. Resultatet visar att 
konsekvenserna av långvariga skuldproblem, som upplevs omöjliga att ta sig 
ur, kan leda till strategier och förhållningssätt som i förlängningen urholkar 
skuldsaneringsmöjligheten.  

 Handlingsofrihet 
Inkomstanpassning 

Egna lösningar 
Familjesituation 

Isolering 
Tidsperspektiv 
Utanförskap   

Konjunkturer 
Regelverk 

Lagstiftning 
Välfärdssystem 

Marknaden   

Kriterierna 
Skälighet  

Kommunens 
rådgivning 

Kreditmarknad 
Löneutmätning  

Betalningsanmärk

 Försörjning 
Hälsa/ohälsa 

Familjeförhållande  
Kompetens 
Personlighet  
Skamkänslor 
Skuldkänslor 
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Varför använder sig inte fler 
överskuldsatta personer av samhällets 
skuldsaneringsinstrument?  

Gäldenärens svåra situation och samhällets kostnader för 
överskuldsättningen är bakgrunden till det rehabiliterande syftet 
med skuldsaneringslagen. Avsikten är att överskuldsatta ska få en 
chans att lösa sina ekonomiska problem och därigenom erbjudas ett 
drägligare och mer samhällsnyttigt liv (SOU 2013:72 s. 58). 

 
Varför ansöker inte överskuldsatta personer om skuldsanering när det finns en 
lag som ger dem den möjligheten? Denna fråga står i fokus för detta 
forskningsprojekt. Intresset för frågan har funnits med i stort sett sedan 
skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994. Intentionen var att minska antalet 
överskuldsatta och ge människor en möjlighet att komma tillbaka till ett liv 
utan skuldproblem. Förhoppningen var att antalet skuldsaneringsansökningar 
på sikt skulle minska. Kanske fanns det en något naiv bild av vad 
skuldsaneringslagen skulle kunna åstadkomma. 

Vad visar en tjugoårig tillbakablick på förhållandena 1994, när 
skuldsaneringslagen trädde ikraft, jämfört med 2015? Antalet personer i 
Kronofogdens register 1994 var 463 620  personer och för 2015 var det 
427 734 personer1. Under 1994 ansökte 2 801 personer om skuldsanering 
jämfört med 2015 då 11 263 ansökningar inkom.  Under 2015 har 5 154 
personer beviljats skuldsanering och 1 957 fått avslag. Sedan skuldsanerings-
lagen träde i kraft 1994 har sammanlagt 63 633 personer beviljats 
skuldsanering och 40 149 fått avslag om ansökan. Antalet ansökningar har 
ökat över tid och det ser i nuläget inte ut att kunna bli något trendbrott. 
Väntetiderna för att få en ansökan prövad har dessutom ökat.  

                                                        
1Kronofogden har förändrat sättet att beräkna antalet personer men dessa siffror bygger på samma 
beräkningssätt för1994 och 2015. Uppgift från Kronofogdens controller 2016-01-21. 



8 

Genom åren går att utläsa ett politiskt intresse för 
skuldsaneringsinstrumentet och för en ökad ansökningsbenägenhet, något som 
framkommer i direktiv och utredningar. Lagen har ett uttalat rehabiliterande 
syfte för den enskilde samtidigt som det finns en internationell oro för att en 
ökad omfattning av individuella skuldproblem kan få återverkan på den 
allmänna finansiella stabiliteten i samhället (Rinaldi & Sanchis-Arellano 2006, 
Ferretti 2010, Singh 2014, Anderloni et al. 2011). Överskuldsättningsproblem 
kanske tillhör ett konsumtions- och kreditsamhälle där man får räkna med att 
personer drabbas? Frågan är komplicerad då konsumtion och skuldsättning är 
sammanflätade och en central motor i samhällsekonomin där minskat 
konsumerande och ökat sparade utgör hot (jfr Marron 2012). 

Det finns en oro över överskuldsättningsproblemens utveckling där 
skuldsaneringsinstrumentet inte tycks vara tillräckligt effektivt. Riksrevisionen 
kom 2015 ut med en granskningsrapport ”Överskuldsättning – hur fungerar 
samhällets stöd och insatser?” (RiR 2015:14) och använder begreppet 
”skuldsaneringssystemet” för att studera området. Ett annat exempel är 
innehållet i Budgetpropositionen för 2016, som i ett avsnitt behandlar 
”Strategier för att motverka överskuldsättning” med sikte bland annat på att 
”uppnå ett skuldsaneringsförfarande som når fram till och används av de 
svårast skuldsatta” (Prop. 2015/16:1,18 s. 59 ff.).  

Skuldsaneringslagens rehabiliterande intention syftar till att ge hjälp i en 
situation som den enskilde inte själv förmår att ta sig ur. Lagen har en 
”exitfunktion” ur överskuldsättningsproblem med möjlighet att återfå 
positionen som kreditvärdig medborgare (Sandvall 2011). Lagen speglar en 
tilltro till skuldsaneringen som ultimat lösning. Stämmer detta med förståelsen 
av överskuldsättningsproblematikens mekanismer, funktion och betydelse 
utifrån ett såväl individuellt perspektiv som ett samhällsperspektiv?  

Skuldproblematiken riskerar att betraktas isolerat från såväl vardags-
ekonomi och förmåga att hantera privata pengar som att lösa uppkomna 
ekonomiska problem. Lagens konstruktion innebär att en skuldsanering 
beviljas i princip en gång i livet. Finns det en risk att det politiska arbetet med 
skuldsaneringslagen, i dess strävan att få fler att söka skuldsanering, leder till 
ett förenklat betraktande på lösningen på överskuldsättningsproblem? Vill och 
kan alla ansöka om skuldsanering? Kunskapen är begränsad om varför 
överskuldsatta personer inte ansöker om skuldsanering. Men vad innebär en 
skuldsanering för den enskilde? 

Vad innebär en skuldsanering? 
Ur skuldsaneringslagen: 
4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige  
som är fysisk person, om            
1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte 
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kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, 
och 
2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och 
ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller 
henne. 
Den som är folkbokförd i Sverige ska vid tillämpningen av 
första stycket anses ha hemvist i Sverige. 
 
Vid tillämpningen av första stycket 2 ska särskilt beaktas 
omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar 
gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det 
sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen 
av ärendet om skuldsanering. 
Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om   
de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att  
 utreda. Lag (2011:472). 

 
En skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (SFS 2006:548) innebär att en 
person som har stora skulder i förhållande till sitt betalningsutrymme och inte 
kan betala tillbaka på överskådlig tid kan få sina skulder avskrivna. En 
ansökan om skuldsanering lämnas till Kronofogden vars beslut är tvingande 
med överklagningsmöjlighet till tingsrätten. I ansökan ska bland annat uppges 
personliga förhållanden, uppgifter om partner, skulduppgifter, orsak till 
skuldsättning och betalningsproblem samt vad man gjort för att komma 
tillrätta med problemen.  

Kommunerna är skyldiga enligt skuldsaneringslagen att ge råd och stöd till 
skuldsatta personer och erbjuder hjälp med en skuldsaneringsansökan. Det är 
inget formellt krav att gå via en budget- och skuldrådgivare och blanketten 
finns på Kronofogdens hemsida. Det förekommer en missuppfattning att en 
person måste ansöka via kommunens budget- och skuldrådgivning. Dock ser 
Kronofogden att den ansökande gärna går via kommunen för att snabbare 
kunna behandla förhoppningsvis fullständigare ansökningar samtidigt som de 
sökande hos kommunen har möjlighet att få information om skuldsanerings-
lagen och hur den fungerar. 

Skuldsaneringslagen ställer upp vissa kriterier för att bli skuldfri vad gäller 
skuldernas storlek, uppkomst, ålder (i regel 3-4 år gamla), ansträngningar att 
hitta lösningar på skuldproblemen, framtida möjligheter att betala och 
skälighet. Ett kriterium är att inte kunna betala på överskådlig tid vilket idag 
innebär för de flesta en tidsperiod på femton år enligt rättsfall i Högsta 
domstolen (NJA 2010 s. 496). Tillämpningen utgick från början, 1994, från tio 
år men ändrades under en period till tolv år som nu förlängts till femton år. 
Kritik har riktats mot att tidsgränsen betraktats som en strikt tidsgräns, men 
den är inte absolut enligt lagen då ålder och sjukdom kan påverka beslutet. 
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I ett skuldsaneringsbeslut där det finns ett betalningsutrymme ingår en 
framräknad betalningsplan över hur det fastställda beloppet ska fördelas till 
alla berörda fordringsägare under fem år. Det kan finnas beslut om kortare 
skuldsaneringstid men det är då främst relaterat till den sökandes höga ålder. 
Finns inget betalningsutrymme beslutas om ett s.k. nollbud och ingen 
betalning sker men skulderna avskrivs inte förrän efter fem år. Det är enligt 
skuldsaneringslagen den enskilde själv som sköter inbetalningarna till 
respektive fordringsägare men det finns ett förslag att inbetalningen ska 
betalas in till Kronofogden, som sedan fördelar pengarna till fordringsägarna 
enligt en beslutad betalningsplan (Lagrådsremiss 2015).  

Att få en skuldsanering innebär en betalningsanmärkning under de fem 
åren. I regel har den som beviljats skuldsanering sedan tidigare haft en 
betalningsanmärkning. I kreditupplysningens register finns det en notering om 
skuldsanering under de fem åren den pågår, men noteringen försvinner när 
skuldsaneringen är avslutad.  

Kronofogden har efter ett skuldsaneringsbeslut inte någon kontrollfunktion 
utan den flyttas över till fordringsägarna. Detta innebär att dessa kan begära 
upphävning av ett skuldsaneringsbeslut om situationen förändrats eller om det 
framkommer något som gör att skuldsaneringsbeslutet kan bedömas som 
oskäligt. För den skuldsatte kan detta innebära en osäkerhet om vad som kan 
leda till ett upphävande. Att ansöka om en skuldsanering handlar inte bara om 
att fylla i en ansökan. Det innebär ansträngningar under ansökningsförfarandet 
och för den som beviljats skuldsanering kan den femåriga perioden upplevas 
påfrestande att klara av tillsammans med en oro att ingenting får hända som 
kan äventyra skuldsaneringen (Sandvall 2011). 

Forskningsproblem, övergripande syfte och 
frågeställningar 
Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka varför 
överskuldsatta personer inte ansöker om skuldsanering. Frågeställningarna är:  

 Hur beskriver överskuldsatta personer orsakerna till att man inte 
ansöker om skuldsanering?  

 Går det att utifrån Kronofogdens aktmaterial få information, skäl 
eller ledtrådar till varför överskuldsatta inte ansöker om 
skuldsanering? 

 Vilka orsaker framkommer bland professionella och ideella 
organisationer varför överskuldsatta personer inte ansöker om 
skuldsanering? 

 Vilka bakomliggande antaganden finns bakom den återkommande 
frågan att fler överskuldsatta borde ansöka om skuldsanering och 
varför återkommer frågan? 
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Projekt har innehållit tre delstudier: 1) uppdaterad kunskapsöversikt från 2011 
-2014, 2) undersökning av skuldsaneringsförfarandets bakomliggande 
antaganden samt ansökningsbenägenhet och 3) undersökning varför 
överskuldsatta inte ansöker om skuldsanering utifrån en aktstudie och en 
intervjustudie. I denna rapport sammanförs projektets olika delar till en 
rapport utifrån den övergripande frågeställningen. De empiriska studierna har 
beteckningarna I, II och III. De metoder som används presenteras i anslutning 
till respektive undersökning.  

Disposition 
Efter en inledande bakgrund och syftesbeskrivning följer en belysning av den 
återkommande frågan varför inte överskuldsatta personer ansöker om 
skuldsanering. Avsnittet därefter beskriver forskningsfältets olika perspektiv 
och hur skuldproblem kan studeras. Det följs av en beskrivning av projektets 
teorietiska ram. Därefter presenteras den empiriska delen, tre studier; I) 
information från professionellt verksamma och ideella organisationer, II) en 
aktstudie och III) intervjuer med överskuldsatta personer. Studierna 
presenteras var för sig med forskningsresultat utifrån olika teman över orsaker 
och konsekvenser. Resultatet för hela projektet sammanfattas därefter och 
följs av ett avslutande avsnitt om studiens implikationer. 

Begrepp 
Överskuldsatt används i detta sammanhang utifrån skuldsaneringslagens 
användning, att inte kunna betala på överskådlig tid, att vara kvalificerat 
insolvent. 
Kvalificerat insolvent är ett av skuldsaneringslagens kriterier och betyder att 
en person har så stora skulder att de inte kan betalas på överskådlig tid. 
Överskådlig tid anses, enligt senaste praxis, omfatta 15 år men har tidigare 
ansetts omfatta först 10 år och sedan 12 år.  
E-mål, enskilt mål, är betalningskrav som Kronofogden handlägger från 
privata fordringsägare t.ex. kontokortsskulder, banklån och hyresskulder. 
A-mål, allmänna mål, är betalningskrav som Kronofogden handlägger från 
den offentliga sektorn, stat och kommun, t.ex. skatter, böter och studiemedel. 
Betalningsföreläggande innebär att en borgenär ansöker om hjälp av 
Kronofogden att få en fordran fastställd, ett förenklat rättegångsförfarande. 
Gäldenär är den som är skyldig någon och motpart till borgenär. 
Borgenär är fordringsägaren som har en fordran mot en gäldenär.  
Förbehållsbelopp ett belopp som Kronofogden beräknar på kostnader för 
allmänna levnadsomkostnader och boendekostnad samt vissa godkända 
kostnader, t.ex. arbetsresor, barnomsorg och sjukvårdskostnader. Beräkningen 
påverkas av hemmavarande barn och partners inkomst. 
Ansökningsbenägenhet används för förmåga, inställning till eller intresse av 
att ansöka om skuldsanering. 
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Avgränsningar 
Detta projekt tar utgångspunkt enbart i skulder som handläggs av 
Kronofogden som E-mål, eftersom A-mål regleras av särskilda 
preskriptionsregler. Skuldsättning och skuldproblem har olika aspekter och 
innefattar olika parter. Fokus i detta projekt är ökad kunskap om 
överskuldsatta personers situationer. 

Återkommande fråga med politiskt intresse 
För att förstå den återkommande frågan varför inte fler ansöker om 
skuldsanering kan skuldsaneringslagen ses i ljuset av hur utnyttjandegraden 
över tid har följts från politiskt håll. Detta har resulterat i flera utredningar och 
översyner då det bedömts att fler borde utnyttja sin möjlighet att bli skuldfri.  
Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 i efterdyningarna av 
finansmarknadens avreglering och växande problem på grund av hushållens 
ökande skuldsättning. Intentionen med lagen syftade till att ge överskuldsatta 
personer chansen till skuldfrihet och därmed i förlängningen ”kunna få en 
chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv” (SOU 2004:81 s. 56). 

Lagen hade inledningsvis en tydlig intention att gäldenären själv skulle 
försöka komma överens med sina fordringsägare (Hellners & Mellquist 1995).  
Den hade ett starkt formellt krav på redovisning av gäldenärens egna 
ansträngningar att nå en överenskommelse med fordringsägarna om någon 
form av avbetalningsplan eller lösning. Skuldsaneringslagen var från början 
uppdelad i tre steg; 1) eget försök med möjlighet till hjälp av kommunal 
budget- och skuldrådgivare 2) frivilligt försök till överenskommelse genom 
Kronofogden och 3) tvingande skuldsanering enligt beslut i tingsrätten om 
parterna inte lyckats hitta en överenskommelse inom steg 1 eller steg 2. 

Från politiskt håll konstaterades att utfallet av skuldsaneringslagen från 
1994 var för begränsat och att en översyn av lagen gjordes med målsättningen 
att fler på sikt skulle söka skuldsanering (Dir 2002:39). En förklaring som 
angavs varför inte fler ansökte var utformningen av lagen med de tre stegen, 
att det tog för lång tid och innebar dubbelarbete för kommunens budget- och 
skuldrågivning och Kronofogden. Efter utredningen ”Ett steg mot ett enklare 
och snabbare skuldsaneringsförfarande” (SOU 2004:81) och ny 
skuldsaneringslag som trädde i kraft 2007 fick Kronofogden rätt att besluta om 
tvingande skuldsanering (Bet 2005/06: LU35). Det frivilliga försöket Steg 1 
togs bort. Lagändringen syftade till att underlätta ansökningsförfarandet och 
förkorta handläggningstiderna. Detta mot bakgrund av att många ärenden och 
överklaganden hamnade hos tingsrätten, eftersom Kronofogdens 
lösningsförslag varit frivilligt och först tingsrättens dom blev tvingande.  

Lagen justerades på nytt 2011 (SFS 2011:472) i syfte att fler 
överskuldsatta skulle kunna komma ifråga för en skuldsanering. 
Förändringarna rörde dels ökade möjligheter för företrädare för mindre företag 
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att ansöka och dels bedömningen av skuldernas ålder för att tidigare komma 
igång med skuldsaneringsprocessen. 

Sedan första översynen av skuldsaneringslagen har frågan hur fler 
överskuldsatta ska kunna ansöka om skuldsanering ständigt återkommit. Här 
ska ges några exempel på hur detta perspektiv följt med i stort sett sedan lagen 
trädde i kraft 1994. Utredningen ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” (SOU 
2008:82) innehöll direktiv att både identifiera varför inte fler söker 
skuldsanering och föreslå åtgärder för att underlätta att överskuldsatta ansöker 
om skuldsanering. Det konstateras i utredningen att det inte går att finna något 
entydigt svar på frågan varför ”evighetsgäldenärer” inte ansöker om 
skuldsanering. Det gjordes inte någon systematisk undersökning eller 
beräkning av antalet presumtiva skuldsaneringssökanden. Det redovisades 
dock flera faktorer relaterade till en ansökningsbenägenhet; passivisering, 
sjukdom och missbruk, skamkänslor, hänsyn till omgivningen, bristande 
kunskap om privatekonomi och skuldsaneringsinstrumentet, inställning till 
skuldsaneringens villkor och konstruktion samt alternativa överenskommelser 
med fordringsägare (SOU 2008:82 s.155-165). 

I den senaste översynen av skuldsaneringslagen återkommer detta uppdrag 
till utredaren. Av kommittédirektiven till 2012 års skuldsaneringsutredning 
”Skuldsanering för evighetsgäldenärer” (Dir 2012:30) framgår: 

 
Den kanske viktigaste förklaringen till att det fortfarande finns 
många överskuldsatta är att ett stort antal gäldenärer inte ansöker 
om skuldsanering. Enligt Kronofogdemyndigheten finns det 
tusentals gäldenärer som skulle kunna komma i fråga för 
skuldsanering om de bara ansökte om det men som alltså inte gör 
det. Det handlar om gäldenärer som har varit föremål för 
upprepade verkställighetsåtgärder och saknar utmätningsbara 
tillgångar eller som har gått igenom löneutmätning i många år och 
kanske passiviserats. Grundproblemet i de fallen är alltså att 
skuldsaneringslagen inte kommer till användning (Dir 2012:30 s.3). 

 
I betänkandet ”Ut ur skuldfällan” (SOU 2013:72) utrycks strävan att få 
överskuldsatta personer att ansöka om skuldsanering: 

 
En central del vid dessa överväganden är hur frågan om 
skuldsanering kan aktualiseras och hur gäldenären kan motiveras 
att lämna in en ansökan om skuldsanering. En del personer känner 
kanske inte till att det finns möjlighet till skuldsanering eller att de 
kan få hjälp av kommunen att ansöka om detta. Det kan också 
förekomma att gäldenärer väljer att betala av på sina skulder via 
verkställighetsförfarandet i stället för att ansöka om skuldsanering, 
trots att verkställigheten i praktiken skulle tidsbegränsas om de fick 
skuldsanering (SOU 2013:72 s. 360). 
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Under 2015 lämnade Riksrevisionen sin rapport ”Överskuldsättning – hur 
fungerar samhällets stöd och insatser?” (RiR 2015:14). Granskningen inriktar 
sig på överskuldsättningens kostnader, antalet beviljade skuldsaneringar i 
förhållande till skuldsaneringslagens syfte samt förutsättningar för en 
ändamålsenlig kommunal budget- och skuldrådgivningsverksamhet. I 
rapporten undersöks det som benämns ”Skuldsaneringssystemet” där 
Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet, den kommunala budget- och 
skuldrådgivningens verksamhet samt Konsumentverkets stöd till den 
kommunala verksamheten ingår. Riksrevisionens rekommendationer gällande 
skuldsanering presenteras i tre punkter: 
 

1) Regeringen bör säkerställa att skuldsaneringsverksamheten hos 
Kronofogdemyndigheten har kapacitet att klara av det ökande 
ärendeinflödet utan att väntetiderna blir för långa. Lång tid i 
skuldsättning är starkt förknippat med ohälsa. Att bibehålla eller 
öka Kronofogdemyndighetens kapacitet blir särskilt viktigt i ljuset 
av att regeringen planerar att vidta åtgärder som syftar till att fler 
ska ansöka om skuldsanering. De kostnader som uppstår skulle 
sannolikt kunna täckas av exempelvis minskade utgifter inom 
sjukvården till följd av minskad ohälsa bland överskuldsatta.  

 
2) Regeringen bör stödja Kronofogdemyndigheten i det fortsatta 
arbetet med att identifiera presumtiva skuldsaneringsgäldenärer i 
syfte att informera dem om möjligheterna till skuldsanering.   
 
3) Kronofogdemyndigheten bör fortsätta att utveckla arbetet med att 
identifiera presumtiva skuldsaneringsgäldenärer i syfte att 
informera om möjligheterna till skuldsanering. Inom ramarna för 
detta är det viktigt att fortsätta att undersöka orsakerna till att 
antalet presumtiva skuldsaneringsgäldenärer ökar.  (RiR 2015:14 s. 
14). 

 
Budgetpropositionen för 2016 behandlar ”Strategier för att motverka 
överskuldsättning” där bland annat frågan om ansökningsbenägenhet tas upp: 
 

Antalet personer som ansöker om och beviljas skuldsanering har 
ökat kontinuerligt. År 2014 ansökte drygt 10 000 personer om 
skuldsanering, varav ca 53 procent var män och ca 47 procent var 
kvinnor. Det finns dock ett stort antal ytterligare personer som 
skulle kunna få skuldsanering om de ansökte om det. Om fler 
skuldsatta får sina skulder sanerade skulle det, vid sidan av den 
lättnad detta innebär för individerna själva, vara en stor fördel för 
samhället. Med utgångspunkt i betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 
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2013:72) pågår ett arbete med att ta fram lagförslag som syftar till 
att få fler s.k. evighetsgäldenärer att ansöka om och genomgå 
skuldsanering. En bärande tanke är att förenkla förfarandet för den 
skuldsatte. En särskild satsning görs för att möta de utökade krav 
som förslaget kommer att ställa på Kronofogdemyndigheten (Prop. 
2015/16:1,18 s. 62). 

 
Av de här redovisade rekommendationerna och beskrivningarna återkommer 
ett fokus på själva ansökningsförfarandet med risk att problematiken inte ställs 
i relation till olika faktorer som till exempel; livssituation eller förutsättningar 
att hantera och klara av en skuldsanering.  

Omfattning av presumtiva sökanden  
Det har funnits ett intresse av att försöka beräkna antalet presumtiva 
överskuldsatta personer som skulle kunna ansöka om skuldsanering. Orsaken 
har hört samman med utfallet på lagen och eventuella behov av justeringar 
samt resurstilldelning för ansökningshanteringen hos Kronofogden. Ett sätt att 
göra en uppskattning har varit att beräkna utifrån skuldbeloppsstorlek.  

Under 2013 genomförde en arbetsgrupp inom Kronofogden en beräkning 
utifrån vissa uppställda kriterier. Resultatet redovisas i ”Slutrapport – Från 
verkställighet till skuldsanering”. I rapporten presenteras en beräkning av 
antalet överskuldsatta personer som finns i Kronofogdens register. För att i 
möjligaste mån omfatta kvalificerat insolventa personer utarbetades tre olika 
kriterier. I första gruppen ingick 10 699 personer med pågående löneutmätning 
i enskilda mål och med en skuldbörda uppgående till minst 300 000 kr. Den 
andra gruppen, 13 018 gäldenärer, saknade tillgångar och betalningsutrymme 
och hade en skuldbörda på minst 100 000 kr. Den tredje gruppen utgjordes av 
2 320 gäldenärer över 65 år som saknade tillgångar och betalningsutrymme 
samt minst 50 000 kr i skulder. När de personer som förekom i mer än en 
grupp var borträknade (1 667 personer) så utgjordes den totala gruppen av 
24 370 gäldenärer. Dock bedömer arbetsgruppen i sin slutkommentar att det 
inte går att säkerställa något exakt tal för antalet presumtiva 
skuldsaneringsärenden (Kronofogden 2013).  

Siffran 25 000 överskuldsatta har sedan använts i olika sammanhang för att 
uppskatta antalet som skulle kunna komma ifråga för en skuldsanering. 
Svårigheten vid en beräkning är att beroende på relationen mellan inkomst och 
förbehållsbelopp så kan en person vara kvalificerat insolvent redan vid relativt 
små belopp och tvärtom. 

Under 2015 har en pilotstudie pågått i Skåne där Kronofogden haft en 
uppsökande verksamhet mot gäldenärer som funnits länge i deras register och 
skulle kunna vara aktuella för en skuldsanering utifrån skuldbörda 
(Kronofogden 2015a). Projekten som Kronofogden har genomfört fokuserar 
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på en ansökningsbenägenhet och om man uppfyller kraven för att beviljas en 
skuldsanering. Resultatet visar efter Kronofogdens senaste pilotstudie att det 
inkommit ett ökat antal ansökningar utifrån det uppsökande arbetssättet. 

För en total skuldbild går det inte att enbart utgå från Kronofogdens 
uppgifter då inte alla skulder finns i Kronofogdens register. Enligt 
inkassobranschens egna uppgifter beräknas det finnas 800 000 - 900 000 
gäldenärer och cirka 60 miljarder att inkassera.2 Av dessa beräknas cirka 46 
miljarder vara e-mål hos Kronofogden. Siffrorna visar att det finns ett stort 
antal gäldenärer som finns hos inkassobolagen jämfört med cirka 370 000 som 
finns i Kronofogdens register. Det förekommer många mindre skuldbelopp 
men sifforna indikerar en problematik som inte helt ryms inom Kronofogdens 
kartläggningar och beräkningar. 

Finns det implicita antaganden? 
För att förstå dessa strävanden mot att fler ska ansöka om skuldsanering tycks 
implicita antaganden finnas. Dessa kan gälla såväl överskuldsatta personer 
som skuldsaneringsmöjligheten och skulle lite förenklat kunna uppfattas som 
att alla överskuldsatta personer vill, kan och klarar av att ansöka om 
skuldsanering. När det gäller implicita antaganden om skuldsanerings-
instrumentets rehabiliterande syfte kan dessa tolkas som att överskuldsatta 
personer får ett bättre liv av skuldsanering, en tilltro till att en skuldsanering 
kan lösa skuldproblemen en gång för alla och att den skuldsatte ”kan starta om 
med ett rent bord.”  (SOU 2013:78 s. 218).  

Eftersom frågan hållit sig kvar så länge är det angeläget att undersöka 
varför överskuldsatta personer inte ansöker om skuldsanering på ett mer 
fördjupat och systematiskt sätt. Det finns anledning att mer ingående 
undersöka vilka bakomliggande faktorer och uppfattningar som kan ligga till 
grund och om de presenterade implicita antagandena har någon underbyggnad.  

Vill och kan alla ansöka om skuldsanering?  
Det finns som här nämnts en risk att talet om att ”fler överskuldsatta borde 
ansöka om skuldsanering” begränsas till att utgå från att alla kan och vill 
ansöka. Det handlar om en fokusering på själva ansökandet och där ett 
helhetsperspektiv på problemet och processen går förlorad. Det finns 
forskningsresultat som lyfter fram olika aspekter som kan relateras till en 
ansökningsbenägenhet. Det gäller nyttjandegrad, varaktighet, tidsperspektiv, 
inställning till samhällsorganiserade erbjudanden och personliga 
överväganden tillsammans med andras erfarenheter av den insats som erbjuds. 

                                                        
2 Siffror enligt Svensk Inkasso branschstatistik 2014 https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=svensk%20inkasso%20statistik 20151223 



17 

I forskningssammanhang förekommer begreppet ”non-take-up” för att 
beskriva användnings- och utnyttjandegrad.  

Bargain et al. (2012) undersöker i en finsk studie utnyttjandet av 
försörjningsstöd som visar att det inte är självklart att utnyttja en förmån.  
Över tid finns en utveckling som visar att fler personer väljer att inte utnyttja 
socialförsäkringssystemet. Detta kan bero på regionala skillnader, utformning 
av handläggning, lokaliteter, tillämpning, bemötande, generositet, 
restriktivitet, upplevelser av byråkrati och administration, samt att inte 
uppfylla krav eller att bli nekad på grund av olämpligt beteende. Det 
framkommer att benägenheten minskat gällande att vilja passa in och anpassa 
sig för att komma ifråga för förmåner. Bargain pekar på att individen inte i 
lika hög grad är beredd att göra motprestationer för att få något. Van Parys & 
Struyven (2013) beskriver en utveckling där unga arbetslösa väljer att stå 
utanför arbetslöshetsunderstöd. 

I en fransk studie framkommer flera faktorer som möjliga orsaker till att en 
samhällelig förmån inte utnyttjas; brist på intresse, rädsla och att man avbrutit 
eller avböjt fortsatt hjälp- och stödinsats (Warin 2012). Studien pekar på att 
den högsta graden av non-take-up finns i grupper med största behovet av 
försörjningsstöd samt i grupper som har svårast att uttrycka sina behov och 
som inte ser sig som legitima mottagare av stöd. Warin beskriver arbetet med 
att identifiera och arbeta uppsökande mot grupper som av olika anledningar 
inte tar del av det samhälleliga stödet. Syftet är att motverka exklusion och 
segregation. Målsättningen är att få människor delaktiga i samhället och känna 
sig som rättmätiga mottagare av samhällets stöd och att se sig som en del i 
samhället.  

Ritenius Manjers et al. (2014) studerar kvinnors inställning till 
mammografi. Fokus inom sjukvården har varit ett deltagande utifrån 
medicinska aspekter. Det finns dock andra aspekter som kvinnor väger in i ett 
deltagande. Dessa kan vara andra kvinnors både bra och dåliga erfarenheter av 
såväl undersökning som konsekvenser. En risk med ett deltagande är att det 
kan leda till en bröstcancerdiagnos och då kanske man vet om vad som 
kommer att hända utifrån andra kvinnors erfarenheter av operation, 
efterbehandling och prognos. Själva kallelsen till mammografi kan väcka 
ambivalenta känslor. Den skapar en tveksamhet att delta dels på grund av 
undersökningssäkerheten, där inte alla tumörer upptäcks, och dels på grund av 
att ett besked om bröstcancer förknippas med ett hot mot det egna livet.  

Studien lyfter fram rådgivningens betydelse för att vilja ta del av ett 
mammografierbjudande. Sjukvårdspersonal har en avgörande roll för att nå de 
kvinnor som initialt inte väljer att göra mammografi. Det finns en samhällelig 
rekommendation om regelbunden mammografi samtidigt som det förekommer 
en tveksamhet som hör samman med individens behov kontra samhällets 
kontrollfunktion. Studien visar ett det finns ett ambivalent förhållande till 
erbjudande om mammografi och där erbjudandet om den medicinska 
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kontrollen väcker andra känslor som kan leda till att man avstår. Studien pekar 
på att professionellas roll har betydelse för graden av utnyttjande.  

Sammanfattningsvis visar dessa studier att ett fullt utnyttjande av en 
förmån inte självklart är allas mål och att det finns olika orsaker bakom.  Detta 
visar till exempel studien av mammografiundersökningar med bred målgrupp, 
förebyggande hälsofokus och med ett relativt neutralt erbjudande att det 
framkommer psykologiska aspekter och skäl som minskar nyttjandegraden.  

Tilltron till skuldsanering som en kur, en engångsdos som löser alla 
innevarande och framtida problem, kan relateras till McLellan et al. (2009) 
som problematiserar synen på hur sociala problem ska lösas. Ska det ses som 
något som kräver förbud och lagstiftningar jämfört med ett problem som kan 
ha likheter med ett hälsoproblem som kräver förebyggande insatser och 
behandling? Ett akut sjukdomstillstånd kan snabbt avhjälpas jämfört med en 
kronisk sjukdom som kräver långvarig, ibland livslång behandling. Vad gäller 
skuldsanering som lösning kan det för vissa personer krävas en större insats 
över tid; ansökandet, hantera fem år med skuldsaneringens krav och om 
möjligt undvika framtida skuldproblem. Vissa strukturella skuldmekanismer 
kan vara svåra att helt skydda sig emot. 

I de översyner som gjorts av lagen har behovet av stödjande insatser för att 
klara genomförandet av en skuldsanering förtydligats. Rådgivning och stöd 
har utökats att gälla också under den femåriga skuldsaneringsperioden. Detta 
är inte en självklarhet i alla kommuner och det handlar om såväl den 
skuldsattes intresse av att ha kontakt under själva skuldsaneringen som 
kommunernas resurser för budget- och skuldrådgivning (se Konsumentverket 
2013).  

En faktor som ibland lyfts fram som anledning till varför inte fler ansöker 
om skuldsanering har varit uppfattningar om budget- och skuldrådgivarnas 
påverkan på ansökningsförfarandet (SOU 2013:72 s. 252). 
Skuldsaneringslagen ålägger kommunerna att bistå med råd och anvisningar 
till skuldsatta (SFS 2006:548 § 2). Kritiken handlar om att budget- och 
skuldrådgivare fördröjer ansökningsarbetet, att det är långa väntetider och att 
överskuldsatta uppmanas i vissa situationer att avvakta med ansökan t.ex. på 
grund av en okontrollerad vardagsekonomi eller instabil situation i 
kombination med psykisk ohälsa eller missbruk. I rådgivningens funktion 
ligger mer än enbart en fokusering på själva ansökan då stöd kan behöva ges 
både för att hantera vardagsekonomin och klara av en skuldsanering. 

Kronofogdens roll och uppdrag 
Hantering och beslut om beviljade av skuldsanering sker inom 
skuldsaneringsenheten som är skilt från myndighetens verkställighetsarbete 
som på borgenärernas uppdrag handlägger utmätningar i lön och egendom. 
Kronofogdens verksamhet är reglerad i regleringsbrev och lagstiftning och där 
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Kronofogdens roll har varit att ha en partsneutral roll mellan borgenär och 
gäldenär. Det har skett en viss förändring i Kronofogdens roll då det numera 
på myndighetens hemsida ingår en skrivelse som inkluderar ett förebyggande 
arbete mot överskuldsättning. 

 
Våra kunder och omvärlden i övrigt måste kunna lita på att 
medarbetare på Kronofogden är sakliga och opartiska i 
handläggningen av ärenden och när beslut fattas. 
(Kronofogdemyndigheten 2014) 
 
Vi är en myndighet med en opartisk roll. Vårt uppdrag är att skapa 
balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är 
vår uppgift att hjälpa den som inte fått betalt. Men det är också vår 
uppgift att se till att den som har en skuld får stöd och vägledning 
för att reda ut sin situation. Att vi har ditt förtroende för att vi 
agerar på ett på ett etiskt och rättsäkert sätt är viktigt för oss. 
Därför har vi tagit fram en policy för hur vi ska förhålla oss i olika 
frågor. Vi kallar den för vår uppförandekod. 
Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar vi 
också förebyggande för att minska antalet människor och företag 
som riskerar att bli överskuldsatta. (Kronofogdemyndigheten 2015b)  

 
I handläggares kontakt med gäldenären används idag beteckningen 
”Vägledande dialog” där information om skuldsanering kan ingå. Det har inte 
gått att få fram något dokument från myndighetens sida vad gäller hur den 
vägledande dialogen ska gå till och vilken roll handläggaren ska ha.  
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Forskningsfältet 

Överskuldsättningsproblemtiken sträcker sig över ett komplext forskningsfält 
tillsammans med olika förutsättningar och tillvägagångssätt vilket mer 
ingående kommenteras i nästa stycke. I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med 
att söka forskningsresultat gått till och hur det använts. Gränsdragningar kring 
relevant forskning är relaterat till både grad av ekonomiska problem och 
ansökningsbenägenhet. Utgångspunkten i detta arbete har varit ett brett 
sökandet efter forskning som rör skuldproblem och ekonomiska svårigheter 
för ett underlag till undersökningar av en ansökningsbenägenhet.  

Avgränsningar och sökbegrepp 
Det finns en inbyggd problematik med att göra en kunskapsöversikt därför att 
det finns många dimensioner att väga in. Det finns olika vetenskapliga fält 
med olika forskningsinriktningar. Denna kunskapsöversikt visar på 
spretigheten där olika omständigheter samverkar på olika sätt och påverkar 
utfallet av överskuldsättningsproblem men som också kan relateras till ett 
ansökningsförfarande. 

Kunskapsöversikten bygger på studier som publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter och doktorsavhandlingar. De databaser som främst används är; 
Academic Search Elite, Business Source Premier, PsychINFO, Sociological 
Abstracts & Social Services Abstract och One Search.  

Over-indebtedness, överskuldsättning, skulle kunna vara ett mycket 
relevant sökbegrepp. Problemet är att begreppet inte finns som sökbart 
ämnesord utan man hänvisar till debt/debts vilket gör det svårare att kunna 
avgränsa i ett stort material. Det finns ett upparbetat arbetssätt för att avgränsa 
sökningar efter forskningsmaterial genom att kombinera olika definierade 
sökord och bilda s.k. söksträngar. Det finns till exempel artiklar som använder 
over-indebtedness aktivt men som nyckelord bara använder debt. Samtidigt 
används over-indebtedness i olika sammanhang vilket medför att en artikel om 
solceller i Ecuador har sökordet over-indebtedness. Dessa exempel visar på 
svårigheten att kunna göra rimliga sökningar. Academic Search Elite saknar 
over-indebtedness och ingen hänvisning finns. Vid sökning på indebtedness 
hänvisar systemet till användning av debt (cirka 60 000 träffar). 



22 

Skuldbegreppen gäller såväl enskilda skulder av varierande omfattning, 
samhällsskulder som finansiella kriser. 

Kunskapsöversikten bygger dels på sökningar utifrån specifika sökord och 
dels på ett bredare sökande i granskning av referenslistor i relevanta artiklar. 
Sökande har varit utifrån ett mer strikt användande av specifika sökord; over-
indebtedness, indebtedness, debt, financial strain, debt settlement, debt relief 
och gender, i betraktande av orsaker bakom skuldproblem. Men även ett 
vidare sökande efter forskning som kan bidra med kunskap eller perspektiv 
kan vara användbart i arbetet med att undersöka en ansökningsbenägenhet. 
Sökningen har begränsats främst till studier som kan relateras till svenska 
förhållanden och företeelser. Det förekommer också forskningsmaterial som 
kan vara relevanta för den övergripande frågeställningen varför inte 
överskuldsatta personer ansöker om skuldsanering, då hinder och upplevelser 
kan grundas på ett mycket tidigare stadium t.ex. i låneansökningsprocessen 
och bemötande (se t.ex. Gathergood 2011b, Sandvall 2011). 

Forskningsfältet – perspektiv och tolkningar 
Det finns anledning att lyfta fram nödvändigheten av ett brett synsätt på 
skuldproblem. Det är inte säkert att det går att fastställa ett samband även om 
det finns indikatorer som pekar i den riktningen. Den undersökta 
problematiken kan samspela med faktorer som inte undersökts vid det aktuella 
tillfället.  

Ett omfattande forskningsfält speglar en sammansatt verklighet och 
människors olika livsvillkor. Vid en närmare granskning av forsknings-
resultaten blir det tydligt under vilka olika förutsättningar som studierna är 
gjorda. Resultatet behöver ses i ljuset av hur och varför en undersökning gjorts 
och därför kommer några förutsättningar att lyftas fram och ges som exempel: 

 
 Vad vill man undersöka och hur definieras begrepp?  
 Vilka begrepp används t.ex. debt, indebtedness eller over-

indebtedness. Vem är skuldsatt? Vilka problem ska målgruppen ha? 
Storlek på skulder? Kortvariga skuldproblem eller långvariga? Typ av 
skulder – privat konsumtion eller från företagande?  

 Vilken typ av skulder undersöks – är det t.ex. kortsiktiga 
kreditkortsskulder eller långsiktig skuldsättning som bolån? 

 Vilket material – en fråga bland andra typer av frågor i en större 
survey-undersökning eller en undersökning inriktad på ett specifikt 
område?  

 Självuppskattning eller registeruppgifter? 
 Vilken typ av undersökning? Kvantitativt eller kvalitativt? Är det i 

t.ex. enkätform, webundersökning eller intervjuer? Enkät med färdiga 
frågor eller intervju med olika grad av styrda frågor? 

 Hur många personer deltar i undersökningen? 20 eller 200?  
 Vem forskar och inom vilket vetenskapligt fält?  
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 Var har forskningen bedrivits? I vilket land? Samhällsekonomiska 
förhållanden och konjunkturer? Politisk styrning? Land – kulturella 
förhållanden, lagstiftning, välfärdssystem, arbetsmarknad, lönenivå? 

 Hur rekryteras personerna? Systematiskt urval eller eget initiativ att 
medverka i en webundersökning? 

 Hur frågar man – en person i hushållet (t.ex. head of household) eller 
båda?  Vem för hushållets talan? Samsyn på hushållets ekonomi?  

 Hur korrekta är uppgifterna? Sifferminne eller uppskattning? Har 
båda parter i ett hushåll samma information om den ekonomiska 
situationen? Underskattas eller överskattas uppgifter eller siffror 
beroende på psykologiska faktorer som förträngningsmekanismer och 
skamkänslor? 

 Hur påverkar livssituationen hur man svarar? Ålder, kön, klass och 
etnicitet? Är det unga studenter, medelålders familjeförsörjare, 
företagare eller pensionärer?  

 Ekonomisk situation? Försörjningsstödsekonomi, barnfamiljs-
ekonomi, ensamstående med regelbundna och tillräckliga inkomster 
eller egen företagare med ojämna inkomster?  

 Tidsperspektiv – hur gammal är undersökningen? Förändrade 
förutsättningar t.ex. samhällsanda och finansiella tjänster (t.ex. 
kontantfria butiker och betaltjänster på nätet)? Det kan vara problem 
att använda samma frågor vid upprepade undersökningar över tid, 
longitudinella studier, då nya fenomen tillkommer medan andra 
försvinner t.ex. betalning med kort (t.ex. en undersökning som 
sträcker sig mellan 1979 – 2004). 

 
Ett resultat som framkommer i flera studier kan ses som en indikation på 
företeelse, risk eller utfall. De olika studierna är gjorda under olika 
förutsättningar men det går att konstatera att resultaten ofta förstärks av andra 
studier. Finns det samstämmighet? Pekar flera studier i samma riktning? 

Ett resultat behöver alltså betraktas utifrån hur studien har gjorts, vilken 
målgrupp, definitioner, metod, användande av större panelstudier med många 
frågor inom olika områden eller mer specifikt riktade undersökningar 
(D´Alessio & Iezzi 2013, Turunen & Hiilamo 2014, Richardson et al. 2013). I 
många studier tas utgångspunkten i en specifik fråga och ett specifikt 
samband. Gathergood (2012b) problematiserar svårigheterna att fastställa 
sambandet mellan skulder och psykologisk hälsa. Det kan finnas påverkande 
faktorer som egentligen påverkar men som inte undersöks eller framkommer, 
endogenitsproblemet (West 2012).  

Spretigheten i forskningsfältet visar en genomgång av en kunskapsöversikt 
som gjorts av Richardson et al. (2013) utifrån sambandet mellan skulder och 
mental och fysisk hälsa. Översikten är indelad i 65 studier utifrån följande 
populationer; universitetsstudenter (13 st, främst från USA och Storbritannien 
samt enstaka från Finland och Nya Zeeland), panelstudier (6 st, främst från 
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Storbritannien samt enstaka från USA, Tyskland och Holland), psykologiska 
obduktioner/ självmord (4 st från Kina), nationella representativa 
undersökningar (11 st, främst från Storbritannien samt enstaka från USA, 
Finland och Thailand, vårdsökande (6 st, frånStorbritannien, Australien, 
Uganda och Indien), skuldrådgivningsbesökare (4 st, från Tyskland, USA, 
Österrike och en övergripande), äldre personer med olika lägsta ålderskriterier 
(främst från USA samt enstaka från Japan), speciella grupper – föräldrar, 
etniska minoriteter, lantbrukare (9 st, främst från USA och Storbritannien samt 
enstaka från Australien) och övriga studier – olika studier med grupper t.ex. 
pensionerade postanställda, arbetslösa unga vuxna (8 st, främst från USA samt 
enstaka från Indien, Australien och Storbritannien). En aspekt i Richardson et 
al. (2013) översikt är att den sträcker sig över 30 år från äldsta till senaste. 
Utifrån ett svenskt perspektiv är det 30 år sedan avregleringen på 
finansmarknaden, 20 år sedan skuldsaneringslagen trädde i kraft samtidigt 
som konjunkturer som kommit och gått under denna tidsperiod. Det har skett 
en snabb utveckling på finansiella tjänster tillsammans med 
konsumtionssamhällets utveckling, vilket gör att det finns anledning att beakta 
de olika förutsättningar under vilka de respektive studierna har gjorts.  

Lusardi & Mitchell (2014) visar på mätsvårigheter av begreppet ”financial 
literacy”, ekonomisk kunskap och hanteringsförmåga, där svar kan påverkas 
av ordningen i ett påstående med två faktorer relaterade till varandra. Handlar 
du mer för att du har kreditkort? Gör kreditkortet att du handlar mer? 
Ordningen kan påverka hur personer svarar, svar som sedan tolkas som grad 
av finansiell hanteringsförmåga. Två frågor som kan tyckas lika men kan 
tolkas som att första frågan inriktar sig på vanan, hur man handlar, och andra 
på användningen av kreditkortet, produkten. 

Sammanfattningsvis är forskningsfältet om skuldproblem föränderligt 
därför att det sker en snabb utveckling på den finansiella marknaden. Det finns 
lite svensk forskning som rör specifikt svenska förhållanden och den 
engelskspråkiga forskningen finns främst i England, USA, Tyskland, Italien, 
Nya Zeeland och Australien. Forskning från till exempel Indien med ett stort 
invånarantal och en ekonomisk utveckling med en växande medelklass pekar 
på behovet av financial literacy då det finns ett starkt samband mellan 
financial literacy och financial stability där enskilda personers ageranade i 
förlängningen påverkar hela samhällsekonomin (se t.ex. Singh 2014). Den 
forskning som finns tenderar att undersöka skuldproblem utifrån ett mer 
specifikt område, t.ex. en hälsoaspekt, inkomstförhållande eller 
riskbenägenhet.  
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Begrepp och definitioner  

Skuldproblem – Överskuldsättning 
Överskuldsättningsbegreppet används både allmänt om stora skuldproblem 
och i skuldsaneringssammanhang.  En första utgångspunkt rör 
gränsdragningar för vem som har skuldproblem.  Många personer är skuldsatta 
för t.ex. hus, bil och studier utan att det är något problem eftersom 
skuldbetalningarna ingår i en planerad ekonomi. Utvecklingen med 
kortkrediter har gjort gränsdragningen till skulder otydligare.  

Överskuldsättningsbegreppet betecknar mer omfattande och allvarliga 
skuldproblem, men är samtidigt problematiskt att använda då det inte finns 
någon klar definition vad som menas med begreppet eller hur 
överskuldsättning kan mätas (se t.ex. Vandone 2009, Keese 2009, European 
Commission 2008, Niemi-Kiesiläinen & Henrikson 2006, Anderloni & 
Vandone 2008,  D´Alessio & Iezzi 2013). Det finns flera definitioner av 
överskuldsättningsbegreppet, over-indebtedness, och skillnader i vilka 
mätmetoder som används utifrån olika påverkande variabler och parametrar, 
t.ex. inkomst och utgiftsförhållandet, registeruppgifter, hur lång tid problemen 
har pågått och egen uppskattning av skuldproblemen (Reifner et al. 2003, 
Muttilainen 2004, Niemi-Kiesiläinen & Henrikson 2006, CJ-S-DEBT 2006, 
Betti et al. 2007, Vandone 2009).  

Definieringen av överskuldsättningsbegreppet varierar även mellan de 
europeiska länderna (European Commission 2008). Problemets växande 
omfattning har föranlett EU att arbeta för gemensamma riktlinjer för 
medlemsstaterna. Dock vill man göra en distinktion mellan överskuld-
sättningsbegreppet i relation till fattigdom och till consumer insolvency (CJ-S-
DEBT 2006). Indebtedness används också i skuldsammanhang men inte vid 
omfattande skuldproblem. Gränsdragningen gentemot over-indebtedness är 
problematisk vilket framkommer ovan.  

Betti et al. (2001, 2007) väljer att beskriva överskuldsättningsproblem 
utifrån tre metoder; 1) den administrativa utifrån användande av uppgifter i 
officiella register; t.ex. antalet betalningsanmärkningar, skuldsanerings-
ansökningar och konkursbeslut, 2) den objektiva som innebär en jämförelse 
mellan hushållens skuldbördor i relation till inkomster och tillgångar, 3) den 
subjektiva metoden som bygger på hushållets egen uppfattning om den 
aktuella skuldsättningen samt möjligheter att klara av den.  

Skulder – fattigdom och ekonomisk utsatthet 
Fattigdom och skulder är starkt sammankopplade. Skuldproblem till följd av 
fattigdom och ekonomisk utsatthet är en självklar bakomliggande orsak till 
överskuldsättningsproblem. Dock är fattigdomsbegreppet inte helt enkelt att 
använda i relation till skuldproblem. Det är å ena sidan ett relativt begrepp och 
definitioner förändras både över tid och i förhållande till den omgivande 
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sociala normen (se Lister 2004, Kowzan 2010). Å andra sidan uppkommer 
svårigheter att definiera skuldproblem och överskuldsättningsproblem då det 
delvis handlar om det inbördes förhållandet mellan inkomster och utgifter.  

Detta tar sig uttryck både i inkomstfattigdom och i utgiftsfattigdom dvs. att 
både inkomstbrist och utgiftsbörda kan vara orsaken. Fattigdom kan även 
definieras utifrån synen på en rimlig konsumtionsnivå (se t.ex. Pressman & 
Scott 2009a). Det finns ett sammanvävt mönster där individen samspelar med 
strukturella faktorer och där Betti et al. (2007) menar att det inte går att 
begränsa skuldproblem enbart till ett fattigdomsproblem.  

Pressman & Scott (2009a) redovisar tre aspekter på fattigdom i relation till 
skuldproblem:      

 
 Fattigdom orsakad av otillräckliga eller låga inkomster som medför 

svårigheter att klara basala hushållsutgifter. En sådan ekonomi är 
sårbar där oförutsedda utgifter skapar en grogrund för skuldproblem.  

 Fattigdom kan vara relativ och upplevas när de egna inkomsterna inte 
möjliggör en likartad konsumtion som ens sociala omgivning. Det 
finns en ökad skuldsättningsrisk för att följa den omgivande 
konsumtionen.  

 Fattigdom har sin grund i en skuldbörda som innebär att inkomsten är 
så intecknad av lån och krediter att den resterande inkomsten 
begränsas till den nivå där den ekonomiska situationen upplevs som 
fattig. 

 
Högre inkomster möjliggör större skuldsättning och inträffar inget oförutsett 
sköts betalningen och skuldsättningen är inget problem. Om något händer eller 
förutsättningarna förändras vid t.ex. minskade inkomster, sjukdom eller 
separation ökar sårbarheten. Konsekvenser av fattigdom som relateras till en 
överintecknad privatekonomi problematiseras av Pressman & Scott (2009a). 
Skuldproblem som tar sig uttryck i fattigdom påverkar funktionen av att vara 
en del i ett socialt sammanhang, dvs. ”to appear in public without shame”, 
vilket i sin tur får konsekvenser för hur medborgarskapet i samhället upplevs 
(Pressman & Scott 2009a:131, Sandvall 2008, jfr Weller & Helburn 2010).  

Det framkommer i flera studier resultat som pekar på att ekonomiska 
svårigheter och skuldproblem växt i omfattning för grupper som tidigare inte 
bedömts vara i riskzonen (McCloud & Dwyer 2011, Grohmann et al. 2014). 
Pressman & Scott (2009b) använder begreppet ”debt poor”. I den gruppen 
innefattas de som en gång räknats som medelklasshushåll men där 
skuldproblemen gjort att de hamnat under fattigdomströskeln och fått en 
sämre levnadsstandard. Detta innebär att vid beräkning av antalet fattiga 
individer framkommer inte den faktiska fattigdomen. Tufte (2004) talar om 
the ”new” poor och beskriver en fattigdom som avvikande från den som 
traditionellt betraktas som fattig, eftersom den inte så enkelt går att definiera 
utifrån socioekonomiska termer som t.ex. låg inkomst. 
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För många av de skuldsatta har den ekonomiska situationen förändrats över 
tid vilket kan påverka vilken samhällsgrupp man identifierar sig med (jfr 
Pressman & Scott 2009a). En irländsk undersökning undersöker om effekterna 
av den ekonomiska krisen efter 2008 påverkat klasskillnaderna. Klyfterna har 
vidgats och arbetarklassens situation påverkats mer än medelklassens främst 
på grund av arbetslöshet och förändringar i välfärdssystemet. Forskaren delar 
inte uppfattningen om att medelklassen fått det svårare efter den ekonomiska 
krisen (Mühlau 2014).  

En engelsk undersökning visar hur ekonomiska problem kan drabba 
befolkningen mer allmänt, då enskilda hushåll påverkas av de globala 
ekonomiska rörelserna (Patel et al. 2012). Det finns en växande internationell 
oro för att spridningen av ekonomiska problem och ekonomisk utsatthet ska 
påverka grupper som har haft en tillfredsställande privatekonomisk situation 
(Singh 2014). 

Låg inkomst behöver inte i alla lägen betyda fattigdom. Det finns personer 
som medvetet valt en livsstil med både mindre inkomster och mindre 
konsumtion (se t.ex. Taylor 2011). Anand & Lea (2011) menar att det inte 
enbart handlar om låga inkomster utan även att personliga egenskaper har 
betydelse både för hantering av privatekonomin och för att motverka 
fattigdom, t.ex. riskbedömningar och attityder till skuldsättning. 

Teman i forskningsfältet 
Från en mer övergripande belysning av ekonomiska problem kommer här 
olika teman som framträder inom forskningsfältet; socioekonomiska faktorer, 
omvärlds- och kulturella faktorer, fysiska och psykiska hälsoproblem, 
individuella faktorer, ekonomisk hanteringsförmåga, relationer – kvinnor och 
män, ungas skuldproblematik och riskbild. Det kan finnas faktorer som 
förekommer på fler ställen på grund av att sammanhangen är olika. 

Socioekonomiska faktorer 
Den socioekonomiska situationen kopplas ofta samman med fattigdom och 
skuldproblem. Relationen skuldproblem och fattigdom kan då betraktas ur två 
olika synvinklar – fattigdom skapar skuldproblem och skuldproblem skapar 
fattigdom (Kowzan 2010). Samtidigt förekommer det mellan dessa 
utgångspunkter en balansgång som tar sig uttryck i en ekonomisk utsatthet, ett 
kämpande med vardagsekonomin för att få den att gå ihop. Det är inte alltid så 
omfattande skuldbelopp men tillräckligt för att påverka vardagslivet både 
praktiskt och känslomässigt. En ekonomisk utsatthet riskerar att vara en 
ingång in i mer omfattande skuldproblem och har varit en problematik som 
intresserat forskningen (se t.ex. Worthington 2006). I ett socioekonomiskt 
perspektiv framträder riskgrupper, riskfaktorer och utlösande faktorer. 
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Fattigdom på grund av låg inkomst är en orsak till skuldproblem vilket 
framkommer i flera studier (se t.ex. Kempson et al. 2004, Lenton & Mosley 
2008, Disney et al. 2008, Duygan-Bump & Grant 2009, Goode 2009, Legge & 
Heynes 2008, Russel et al. 2011b, Goode 2012b, Patel et al. 2012). Låg 
inkomst sammankopplas även med låg utbildning och begränsade 
privatekonomiska kunskaper. Sammantaget skapar detta en grogrund för 
skuldrisker och kreditanvändning med högre kostnader. Dock framkommer i 
Anderloni & Vandones (2008) jämförelser mellan liknande undersökningar 
från bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien att inkomstbortfall är 
en betydligt vanligare orsak till ekonomiska problem än låg inkomst. 
Kempson (2002) pekar på både låga och instabila inkomster.  

Flera studier beskriver olika sociala och demografiska faktorer som har 
påverkan på skuldproblem, där inkomst, utbildning, tillgångar och hälsa 
framträder (se t.ex. Kempson et al. 2004, Duygan-Bump & Grant 2009, 
Russell et al. 2011, Ottaviani & Vandone 2011). Skuldproblem kan ge en 
indikation på kreditvärdighet därför att låga inkomster kan exkludera grupper 
från att kunna ta lån och därigenom skuldsätta sig (Tippett 2010). Skulder på 
grund av lån är inte begränsade till låg inkomst därför att det kan vara ett 
hinder för lån. Högre inkomst kan ge ökade skuldsättningsmöjligheter. 

De mest framträdande orsakerna bakom olika omfattning av skuldproblem 
är relaterade till inkomstsituation (arbetslöshet och sjukdom) 
försörjningssituation, husägande, livscykelfas (ha barn, vara ung, antalet barn/ 
försörjningsbörda, separation) och kreditanvändning (se t.ex. Keese 2009, 
Legge & Heynes 2008, Taylor 2009, Oattviani & Vandone 2010, Baek & 
Hong 2004, Russell et al. 2011, Patel et al. 2012). Balmer et al. (2006) pekar 
ut riskgrupper för skuldproblem; yngre personer, ensamstående föräldrar, 
bidragsmottagare, långvarigt sjuka och personer som hyr sin bostad. 

Utlösande faktorer som framträder är arbetslöshet, inkomstminskning, 
barnafödande och huslån. För familjer med barn var nyckelriskfaktorn bristen 
på sparande men också att livets oförutsägbarhet beskrivs som en utlösande 
faktor. Skuldproblematiken kan ha sin grund i en utlösande negativ chock, 
ibland tillsammans med en eller flera pålagringseffekter (se t.ex. Keese 2009, 
Kempson et al. 2004, Legge & Heynes 2008, Disney et al. 2008, Kowzan 
2010, Raijas et al. 2010, Ottavani & Vandone 2010, Anderloni et al. 2011).  

Arbetslöshet, separationer och bristande förmåga att hantera 
hushållsekonomin och ungas ekonomiska sårbarhet framkom å ena sidan som 
avgörande faktorer för skuldproblem (Disney et al. 2008, Duygan-Bump & 
Grant 2009). Å andra sidan kan högre inkomster öka risken för större belåning 
och krediter (Anderloni & Verdone 2008).  

Ytterligare en utpekad riskfaktor för skuldproblem är kreditanvändningen 
(Boushey & Weller 2008, Kempson 2002). Användningen av krediter kan inte 
enbart ses som en betalningsfunktion. Ökade inkomstklyftor leder till att 
hushåll med lägre inkomster i större utsträckning använder krediter för att på 
så sätt kunna följa med i konsumtionsutvecklingen. Låginkomsttagare riskerar 
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dessutom att bli hänvisade till dyrare kreditformer med höga räntor, ”poor 
pays more” (Caplovitz 1967).  

Hushållen tvingas välja en ”secondary market”, den kreditmarknad som 
erbjuder högre räntor och sämre villkor. Bridges & Disney (2004) pekar på 
hur olika affärskedjor i samband med inköp erbjuder krediter med hög ränta. 
Inom låginkomstgruppen märks skillnader mellan husägare och hyresgäster 
där husägarna har tillgång till bättre krediter.                  

Låg inkomst i kombination med skulder påverkar inom andra områden som 
matinköp, vad man har råd att handla. Man hänvisas mer till lågstatusaffärer 
vilket riskerar att skapa ett utanförskap, att inte kunna handla som alla andra, 
effekter som på sikt kan få hälsomässiga implikationer (Goode 2012b).   

Russell et al. (2013) ser överskuldsättningsproblematiken i ett bredare 
perspektiv av olika omständigheter som kan utveckla en skuldproblematik till 
exempel på grund av en exkludering på den finansiella marknaden, dyrare 
krediter, inte få tillgång till vissa korttjänster, faktorer som kan öka hushållens 
sårbarhet. Det framkommer i studien ett samband mellan brist på finansiella 
tjänster och ökad sårbarhet. Samtidigt pekas på andra faktorer som ekonomisk 
hanteringsförmåga och inkomstchock som kan öka den ekonomiska 
sårbarheten (Russell et al. 2013). 

Sammantaget visar denna forskning på svårigheter att av olika skäl få 
ekonomin att gå ihop, enskilda eller samverkande faktorer, som kan utveckla 
skuldproblem i olika omfattning (jfr Atkinson et al. 2006). Det går inte att 
enbart tala om ekonomisk utsatthet utifrån hushållets enskilda situation och 
agerande då effekter av välfärdspolitiska beslut i förlängningen även påverkar 
denna utsatthet.  

I samband med socioekonomiska faktorer förekommer potentiella 
skuldfällor inom välfärdssystemet t.ex. bostadsbidrag med en slutlig 
avstämning med taxerad inkomst två år efter ansökningsåret (Sandvall 2011). 
Ett annat exempel på en strukturell skuldfälla gäller underhållsskyldighet, en 
skuldfälla som i högre grad drabbar män (jfr Rueger et al. 2011). Exemplen 
gällande bostadsbidrag och underhållsskyldighet visar hur reglerna kräver 
både kunskaper och planering av den enskilde.  

Arbetsmarknadspolitiska insatser är ytterligare ett exempel på en 
strukturell skuldfälla. Den grundar sig i strävanden att lösa arbetslöshets-
problem med företagsetableringar. Det finns en risk att eget företagande 
marknadsförs för oproblematiskt, då det ofta är förknippat med skuldsättning 
och ekonomiska risker (Sandvall 2008).  

Omvärldsrelaterade och kulturella faktorer  
Konsekvenser av olika samhällsförändringar kan relateras till risker för och 
orsaker bakom vissa individuella skuldproblem. Konjunkturella förändringar 
får inverkan på t.ex. företagskonkurser, arbetslöshet och räntenivå. Politiska 
beslut om individuella ersättningsregler inverkar på den enskildes ekonomiska 
situation t.ex. vid arbetslöshet och sjukdom. Kreditmarknadsförändringar 
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påverkar på individ- och familjenivå; t.ex. utlåningspolicy, räntenivå och 
regelverk (se t.ex. Gathergood 2011b). 

 De omvärldsrelaterade faktorerna går inte att begränsa till nationell nivå 
utan inbegriper även global påverkan. De senaste årens händelseutveckling 
över världen har vidgat synen både på vad som påverkar privatekonomin och 
att den inte kan betraktas isolerad och opåverkad av omvärldsfaktorer. 
Problemen på bank- och fastighetsmarknaden i USA, politiska förändringar i 
oljeproducerande länder eller nationella kriser inom EU får en direkt påverkan 
på de svenska hushållens ekonomier via t.ex. arbetslöshet, minskade 
inkomster, bensinpris- och ränteförändringar (Sandvall 2011).  

Flera studier pekar på skuldsättning och lån som ett uttryck för social 
position, att vara kreditvärdig och kunna låna samtidigt som det finns moral 
och stigma förknippat med belåning och skuldsättning. Skuldsättning och lån 
kan därför vara faktorer både för social inklusion och social exklusion (Mann 
2011).  

Kulturella, etniska och religiösa faktorer kan påverka både upplevelser, 
inställning och hantering men det finns begränsad forskning kring dessa 
aspekter. Personer som lämnat länder med stora materiella umbäranden kan 
utveckla skuldproblem på grund av pressen att skicka hem pengar till 
släktingar i hemlandet (Basa 2012). I en internationell jämförelse kan det 
finnas kulturella mönster och i ett historiskt perspektiv går det att utläsa 
skillnader mellan protestantiska och katolska länder i synen på skuldproblem 
och deras lösningar (Frade 2012). I en brasiliansk studie framkommer bland 
annat att personer utan religion eller religiösa principer hade större benägenhet 
att ha skulder. Personer med hög materiell standard var mer materialistiska 
(Mendonça Flores & Mendes Vieira 2014).  

Resultatet från en engelsk studie visar att om man kommer från ett annat 
land kan det leda till en försämrad financial literacy, ekonomisk 
hanteringsförmåga, på grund av språksvårigheter och bristande kännedom hur 
de finansiella systemen fungerar (Ekanem 2013). Detta kan leda till 
försämrade möjligheter att hantera situationen och göra relevanta val. En man 
med konkurserfarenheter beskriver situationen: 

 
People from Africa see things differently. If I was a British I would 
have probably known where to go and how to deal with the 
situation. People with different language can see and understand 
the words but not necessarily understand the message. (Ekanem 
2013:202) 

 
Andra faktorer som lyfts fram i studien är påverkan av familj och vänner där 
skulder i högre grad inte bara drabbar den enskilde individen utan kan dra 
skam över familjen. Religion- och kulturpåverkan är en annan faktor t.ex. att 
skulder inte är accepterat att ha, därför att det signalerar dåliga personliga 
egenskaper eller kan påverka livet efter detta (Ekanem 2013).  
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Abdul-Muhmin (2008) utgår från en ökning av banklån i en studie från 
Saudi-Arabien och undersöker attityder och skuldsättning till lån och 
skuldsättning. Det finns en islamsk uppfattning att undvika konsumtionslån 
och kreditkort. Samtidigt har konsumtionens utveckling påverkat attityderna 
till att låna t.ex. till ett bilköp. Inställningen till krediter är positivt relaterat till 
inkomst och utbildning medan ålder är negativt relaterat. Abdul-Muhmin 
påpekar att resultatet kan variera relaterat till stad- eller landsbygds-
förhållanden. 

I ett mer strukturellt perspektiv och beviljande av krediter framkommer i 
engelsk forskning resultat som visar på etniska särbehandlingar när det gäller 
kreditbegränsningar (Gathergood 2011b). I Tippetts (2010) avhandling 
framkommer att etnisk bakgrund och fattigdom ökar risken för skuldproblem. 
Strukturella mönster skapar också svårigheter att få lån för denna grupp (se 
Caputo 2012, Dunn & Mirzaie 2012). 

Fysiska och psykiska hälsoproblem 
Skuldproblemens påverkan på hälsan framkommer som en allvarlig effekt i 
olika forskningsresultat. I flera studier framkommer ett samband mellan 
skuldproblem och ett försämrat välbefinnande (Gathergood 2012b, Keese & 
Schmitz 2014). Sambandet går åt båda håll, skulder ger hälsoproblem och 
hälsoproblem ger skuldproblem (jfr även Gathergood 2011a, 2012b). 
Resultaten från forskningen visar på skuldproblemens samband med både 
fysiska och psykiska hälsoproblem (se t.ex. Balmer et al. 2006, Lyons & 
Yilmazer 2005, Rueger et al. 2011, Scheiman & Young 2011, Patel et al. 
2012, Sweet et al. 2013). Meltzer et al. (2013) visar att skulder är en 
betydande riskfaktor för psykisk ohälsa samtidigt som sambandet går i båda 
riktningarna. Skuldproblem kan kopplas samman med depression, ångest och 
ilska (Drentea & Reynolds 2012).  

Jenkis et al. (2008) går bakom det kända sambandet mellan låg inkomst 
och ohälsa och lyfter fram sambandet skulder, ekonomiska svårigheter och 
ohälsa. I Reading & Reynolds (2001) forskning problematiseras orsak och 
verkan. Författarna pekar på ett cirkulärt samband mellan skuldproblem och 
depression hos unga mödrar. Skulder påverkar depressionen och depressionen 
påverkar både oro för och hantering av skuldproblemen, vilket i sin tur 
påverkar depressionen. 

Sambandet mellan psykiska problem och skuldproblem har även studerats i 
flera undersökningar (se t.ex. Bridges & Disney 2010, Kempson et al. 2004, 
Arehart-Treichel 2005, Balmer et al. 2006, Mably & Jones 2007, Duygan-
Bump & Grant 2009, Rautio et al. 2012, Keese & Schmitz 2014).  
Skuldproblem ökar risken för självmord (Meltzer et al. 2011). Meltzer et al. 
(2013) visar i en av sina studier att vara i skuld och ha ytterligare något 
problem – t.ex. alkohol, spel eller droger – ökar risken för psykiska problem.  

Skuldernas varaktighet och därmed tidsperspektiv kan ha betydelse för 
sambandet skuldproblem och depression. Sambandet mellan kortfristiga 
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skulder och depression var större än mer långsiktiga skuldproblem (Berger et 
al. 2012). 

Jenkis et al. (2008) visar att var fjärde person med psykiska problem hade 
skulder, ju större skulder desto större risk för psykiska problem, ett samband 
som enligt forskarna borde få implikationer på utformningen av vårdinsatser 
(jfr Gathergood 2011a, Dew 2007). Fitch et al. (2007) fokuserar på 
skuldproblem som en bakomliggande faktor och lyfter fram hur kunskapen om 
patientens skuldproblematik har betydelse i behandlingen av dem. 

Vissa forskningsstudier studerar specifika livsstilsrelaterade teman. 
Överskuldsatta personer sammankopplades med en hög tobakskonsumtion 
(Rueger et al. 2013).  Münster et al. (2009) pekar på ett samband mellan 
överskuldsättning och fetma (Keese & Schmitz 2014, Webley & Nyhus 2001).  
Grafova (2007) visar på ett ökat samband mellan skuldproblem och 
livsstilsfaktorer som rökning och övervikt. Ochsmann et al. (2009) presenterar 
ett samband mellan överskuldsättning och ryggbesvär. En annan konsekvens 
av sjukdom är kostnader för medicin och behandling, vilket blir en bidragande 
faktor till ökade ekonomiska svårigheter och skuldproblem (Emami 2010).  

Det finns några få svenska studier som belyser sambandet mellan 
hälsoproblem och ekonomisk stress. Det framkommer ökad risk att drabbas av 
psykosomatiska besvär i form av magproblem, huvudvärk och sömn-
svårigheter (se Starrin et al. 1995, 1998, Starrin & Kalander Blomqvist 2001, 
Ahlström & Edström 2015). Ahlström & Savemark (2010) redovisar en ökad 
dödlighet bland dem som beviljats skuldsanering.  

Olika studier undersöker eventuella samband till hälsoproblem men säger 
samtidigt att kunskapen är begränsad, att det behövs mer forskning och att 
andra bidragande orsaker inte kan uteslutas t.ex. riskbenägenhet och 
självkontroll (Grafova (2007, se även Reading & Reynolds 2001). Keese & 
Smith (2014) ser sambandet hälsoproblem och skulder men pekar på hur andra 
faktorer som inte mäts kan ha en avgörande påverkan fast det inte 
framkommer t.ex. risken att förlora sitt arbete eller alkoholproblem. Selenko 
& Batinic (2011) finner att subjektiva personliga upplevelser har större 
inverkan på den mentala hälsan än arbetssituation. 

Flera studier relaterar till socioekonomiska hälsofaktorer där skuldproblem 
behöver få en mer framträdande roll ”indebtedness is a key component 
underlying the relationship between socioeconomic position and mental 
health” (Sweet et al. 2013 s. 668). Drentea & Reynolds (2012) relaterar till 
äldre personers situation och kan i sin studie inte se skulder som en tydlig 
socioekonomisk faktor och menar att äldre personer inte har skulder i samma 
utsträckning som yngre. 

Hälsoproblem relaterat till skulder utifrån ålder framkommer i en studie av 
unga med skuldbörda (personer 24-32 år) som visar hur hälsoproblemen kan 
sammankopplas med skuldproblemen och pekar på en oroande utveckling där 
allt fler unga får skuldproblem och hälsoproblem (Sweet et al. 2013). 
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Sammantaget framträder hälsoproblemens förekomst i samband med 
ekonomiska bekymmer och skuldproblem. Även den sammanboende partnern 
kan påverkas av den skuldsatte och få sämre hälsa (Gathergood 2012a).  

Individuella faktorer 
Sökandet efter orsaker till skuldproblem tenderar att fokusera antingen på 
strukturella eller individuella problem (Micheli 1996, Tufte 2005, Walker 
2012). Skuldproblem kan dessutom orsakas av att individen har satt sig i skuld 
och genom omständigheter som orsakat att skuldproblem uppkommit, ”use 
debt ”och ”get into debt” (Kempson et al. 2004, Legge & Heynes 2008). Både 
psykologiska och beteendemässiga faktorer inverkar på såväl själva 
skuldsättningen som på hur man kommer ur skuldproblemen (se t.ex. Walker 
1996).  

Icke-rationella faktorer som impulsivitet behöver enligt Ottaviani & 
Vandone (2011) lyftas fram då det inte alltid räcker att se traditionella 
förklaringsmönster (t.ex. arbete, familjesituation och tillgångar) till 
skuldsättning och skuldproblem. Studier utgår ofta från experiment och 
laboratoriemiljöer, där undersökningar blir isolerade från verkliga livet. Flera 
studier visar på de subjektiva upplevelsernas betydelse av skuldsituationen 
(Selenko & Batinic 2011, Rautio et al. 2012). 

Individen och det omgivande samhället (social interaktion) 
Senare forskning speglar det förändrade landskap när det gäller betalformer. 
Övergången till ett mer kontantlöst betalsystem och ett ökat användande av 
både betal- och kreditkort får påverkan. Pattarin & Cosma (2012) undersöker 
attityder till krediter och visar hur användningen av krediter speglar två 
perspektiv, dels samspelet mellan individen och den omgivning där 
ekonomiska beslut tas dels kreditanvändares personliga karaktäristika. De 
pekar på att attityd är den viktigaste faktorn för användning av krediter och 
skuldsättning. Gathergood (2012a) pekar på att det omgivande synsättet 
påverkar hur man upplever situationen som i sin tur påverkar måendet och 
menar att detta gör det svårare att säkerställa skuldorsaken. Skuldproblem ger 
upphov till stress Russell et al. (2013). 

Georgarakos et al. (2014) visar i en holländsk studie hur det kan ske en 
social påverkan på lånebeteendet. Det sker en anpassning till omgivningens 
yttre attribut med hjälp av skuldsättning. Detta kan i förlängningen skapa 
problem att klara av att betala av ett lån om man inte vägt sin egen situation 
och risker tillräckligt utan mer sett till att hamna på samma nivå som sin 
omgivning.  

Kopplingen materialism och skuldproblem framkommer i en isländsk 
studie (Garðarsdóttir & Dittmar 2012). Den som inte kan uppnå samma 
standard som omgivningen använder krediter när det inte finns pengar. Synen 
på vad som är ett gott liv är starkt förknippat till konsumtion och i 
förlängningen uppfattas hög konsumtion samma som en hög levnadsstandard. 
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Resultatet i studien visar ju högre materialistisk inställning desto större 
ekonomiska problem, sämre hanteringsförmåga och ett mer okontrollerat 
handlande (Garðarsdóttir & Dittmar 2012).    

Människor jämför sig med andra och när det gäller skuldsättning sker det 
en påverkan utifrån två samverkande mekanismer, inkomstjämförelse och 
skuldtillvänjning. Den första har sin grund i en konsumtion som bottnar i en 
inkomstjämförelse, att kunna konsumera som omgivningen vilket gör att man 
skuldsätter sig för att upprätthålla den nivån. I förlängningen utvecklas en 
högre stressnivå på grund av skulderna. Den andra mekanismen handlar om en 
skuldjämförelse som uppstår när det är vanligt att människor är skuldsatta, att 
det är ett utbrett betalningssätt att handla på kredit. Det sker en tillvänjning 
och för denna grupp sjunker stressnivån därför att fler är i samma situation 
(Shen 2013). 

Att ansöka om skuldsanering kräver interaktion med det omgivande 
samhället. Att bli bedömd kan både påverkas av hur man ser på sig själv och 
hur man blir bedömd, där Hurst (2012) menar att klass kan påverka utfallet. 
Han talar också om värdiga och ovärdiga skuldsatta personer som kan finnas 
med i bedömningen av vem som förtjänar att få lättnad, att det finns moraliska 
dimensioner som påverkar både den som ansöker och den som beviljar (Hurst 
2012). 

Financial literacy – hanteringsförmåga 
Forskningen om financial literacy är ett snabbt växande forskningsområde 
(Lusardi & Mitchell 2014). Remund (2010) har sammanställt olika 
definitioner av financial literacy som han sammanfattar i fem olika kategorier: 
(1) Kunskap om ekonomiska begrepp (2) Förmåga att kommunicera om 
ekonomiska begrepp (3) Fallenhet att hantera den personliga ekonomin (4) 
Färdighet i att göra lämpliga ekonomiska beslut 5) Självförtroende att på ett 
effektivt sätt planera för framtida ekonomiska behov (Remund 2010). 

Ekonomisk hanteringsförmåga handlar om kunskap utifrån ett individuellt 
perspektiv men också ett strukturellt. Det finns en ökad internationell oro för 
konsekvenserna av bristande hanteringsförmåga (Lusardi & Mitchell 2011, 
Socol 2014). Inom OECD finns ett ökat intresse och forskare har fått uppdrag 
att undersöka financial literacy (Atkinson & Messy 2012).  Kamboj (2014) vill 
i ett strategiskt tänkande kring financial literacy lyfta fram tre komponenter, 
financial education, financial inclusion och financial stability, som samspelar 
med varandra och som kräver en ökad uppmärksamhet på en komplex 
finansmarknad.  

För den enskilde ställs allt större krav på privatekonomisk hantering och 
förmåga att överblicka ekonomiska beslut. Kontanter används i mindre 
utsträckning och pengar blir mer osynliga genom kortanvändning och 
nätbetalningar (Raijas et al. 2010, se även Kamleitner et al. 2011). Inom 
forskningen som rör individuella faktorer finns ett ökat intresse för financial 
literacy med speciellt fokus på attityd, hanteringsförmåga och kunskap. 
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Lusardi & Tufano (2009) använder även begreppet ”debt literacy”. Samtidigt 
är det inte ett självklart samband mellan kunskap och hantering då andra mer 
personliga faktorer, behov och orsaker kan påverka.  

”Financial literacy education”, utbildning inom privatekonomi, är inte 
enda sättet att lösa problemen därför att det inte går att bortse ifrån att 
finansiellt agerande påverkas av andra faktorer än kunskap. Det är inte helt 
enkelt att mäta (West 2012, Socol 2014). Det går inte heller att se en 
ekonomisk hanteringsförmåga som ett karaktärsdrag som förknippas med en 
marginaliserad grupp i samhället utan måste betraktas mer föränderligt och 
relaterat till såväl tid som plats (Bay et al. 2014).  Gathergood (2012a) 
undersöker självkontroll, finansiell förmåga och överskuldsättning där 
resultatet visar hur bristande självkontroll och ekonomisk förmåga ökar risken 
för överskuldsättning. Denna grupp använder i högre grad kostsammare 
krediter och har sämre förmåga att hantera plötsligt uppkomna ekonomiska 
förändringar.  

Disney & Gathergood (2013) undersöker finansiell förmåga och 
användning av lån och krediter bland engelska hushåll. Personer som lånar till 
konsumtionskrediter har en sämre ekonomisk hanteringsförmåga jämfört med 
dem som inte lånar. De har också svårare att överblicka lånevillkor och har 
svagare drivkrafter att förbättra sin egen situation genom att lära sig mer om 
hur kreditmarknaden fungerar. 

I flera studier framkommer ett samband mellan låg inkomst, låg utbildning, 
sämre privatekonomisk förmåga och skuldproblem (se t.ex. Lusardi & Tufano 
2009, Atkinson et al. 2006, Disney & Gathergood 2011, Anand & Lea 2011, 
Dean et al. 2013). Ålder är en annan faktor, yngre och äldre har lägre 
ekonomisk hanteringsförmåga, den minskar med ålder (Lusardi & Mitchell 
2014). Familjen har den mest avgörande betydelsen enligt en studie av 
medelklassfamiljer i Bangkok, speciellt moderns utbildning och föräldrarnas 
uppmuntran till sparande. Det framkommer inte något som tyder på att 
ekonomi på skolschemat har någon betydelse utan författarna föreslår istället 
insatser som stimulerar regelbundet sparande och riskmedvetenhet (Grohmann 
et al. 2014). 

Skuldsättningsriskerna kan även relateras till komplexiteten att förstå 
innebörden eller konsekvenserna av vad man undertecknar t.ex. ett kreditavtal 
(Dohmen et al. 2010). Del-Rio & Young (2005) pekar på förändringar i 
attityder till belåning som en bakomliggande faktor för ökningen av 
skuldproblem. Flera studier pekar på behovet av en ökad privatekonomisk 
kunskap för att minska risken att drabbas av skuldproblem (se t.ex. Atkinson 
et al. 2006, Lusardi & Tufano 2009, Gathergood 2011a).  

Gunnarsson et al. (2000) pekar på att skillnader i hushållens finansiella 
beteende får konsekvenser. De varnar för en utveckling mot ett 
privatekonomiskt A- och ett B-lag där det senare har en sårbarare situation 
tillsammans med ett agerande och en inställning som snarare försämrar den 
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egna ekonomiska situationen. Tillgång till information och ekonomisk 
kunskap är avgörande.  

Ekonomisk förmåga, bristande hantering av pengar, inställning till 
skuldsättning, överblicksförmåga och risktagande är faktorer som inverkar på 
både skuldsättning och skuldproblem (se t.ex. Taylor 2011, Lusardi et al. 
2009, Lusardi & Tufano 2009, Grafova 2007 och Stone & Maury 2006, 
Disney et al. 2008, Atkinson et al. 2006, Monticone 2011, Taylor 2009). 
Självkontroll, attityd till skuldsättning och tidsperspektiv är andra faktorer 
som framkommer i skuldsammanhang. För den som enbart fokuserar på nuet 
och har dålig självkontroll ökar risken att både hamna i skuldproblem och vara 
kvar i dem (Webley & Nyhus 2001). Förmågan att hantera privatekonomin är 
starkt relaterat till välmående, vilket understryker behovet av kunskap inom 
området (Donnelly et al. 2012). West (2012) ställer frågan om lösning av 
ekonomiska problem enbart är en kunskapsfråga. 

Attityd till skuldsättning och tidsperspektiv har betydelse. Skuldsatta hade 
ett kortare tidsperspektiv och framförhållning jämfört med dem som inte var 
skuldsatta, som hade en annan framförhållning och såg längre fram i tiden 
(Lea et al. 1995, Livingstone & Lunt 1992, Ottaviani & Vendone 2010). 
Brown et al. (2005, 2013) pekar på att en överskattning av egna ekonomiska 
förmågan ökar riskerna för skuldproblem. Detsamma gäller impulsivitet i 
samband med skuldsättningsbeslut speciellt rörande krediter utan säkerhet.  

En bidragande orsak till överskuldsättning är glappet mellan sakliga och 
känslomässiga faktorer (Ottaviani & Vandone 2010, Kamlietner et al. 2011). 
Dessutom kan en från början ekonomisk logik riskera att utvecklas till ett mer 
irrationellt handlingsmönster (Poppe 2008). Tokunaga (1993) menar att 
personer med högre grad av extern locus of control är skuldsatta i högre 
utsträckning.  

Sambandet spelproblem och skulder behandlas av Downs & Woolrych 
(2010), som kommenterar hur spel undervärderas som påverkande faktor. Det 
framkommer ett ömsesidigt samband; spel orsakar skuldsättning men 
skuldsättning orsakar också ett spelande i hopp om att en vinst ska lösa 
skuldproblemen (se även Autio et al. 2009). I Statens folkhälsoinstituts (2011) 
undersökning framkommer att närmare var tionde ung man har spelproblem. 
Den spelrelaterade skuldproblematiken får konsekvenser inte bara för den 
spelande utan även negativ påverkan på familj och arbetsliv (Downs & 
Woolrych 2010, jfr Gro Wentzel et al. 2008). 

Skuldsatta underskattar räntornas betydelse i ett tidsperspektiv (Amar et al. 
2011). Hur återbetalningen sker vid flera skulder kan påverka 
återbetalningstiden då olika fordringar har olika räntesatser. Den enskilde 
fokuserar i högre grad på att betala av de mindre skulderna utan att avbetala 
den skuld med högst ränta och på så sätt snabbare minska den totala skulden. 
Känslomässiga aspekter ställs mot rationella.  

Det framkom också bristande kunskap om möjligheten till rådgivning 
(Brennan et al. 2011, Socol 2014). Behovet av ökad financial literacy kan 
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betraktas utifrån två plan. Det ena handlar mer om ekonomisk praktisk 
hanteringsförmåga; t.ex. kunskap, planering, överblick, och matematiska 
kunskaper. Det andra är mer psykologiskt att förstå egna handlingsmönster, 
drivkrafter och ha en egen kontroll (Garðarsdóttir & Dittmar 2012). 

Skulder – parrelationer, kvinnor och män 
Skuldsättning och skuldproblem är inte enbart ett individuellt problem för den 
som lever i en parrelation. Forskning visar på skillnader i synen på 
skuldsättning, där kvinnor i högre utsträckning än män ser skuldsättning som 
något gemensamt inom familjen. Kvinnor är mer bekymrade över ekonomin 
(Rowlingson & Joseph 2010). Denna skillnad vad gäller oro för ekonomin 
framkommer inte i Kan & Lauries (2014) studie.   

Kvinnors skuldsättning kan i högre grad än mäns relateras till faktorer 
inom familjen. För kvinnor handlar det om nödvändig konsumtion avseende 
hem och familj medan mäns skuldsättning i större utsträckning härrör från 
företagande och bilköp. (Sörendal 2001, Niemi-Kiesiläinen 1996). Det 
framkommer i flera studier hur kvinnor i högre utsträckning än män tar ansvar 
för någon annans skuld, partner eller barn, genom att vara medlåntagare eller 
borgensman. På detta sätt drabbas kvinnor i högre utsträckning av skulder där 
de själva inte har disponerat några pengar (Kaye 1997, Fehlberg 1997, Goode 
2010, Kowzan 2010, Sandvall 2011).  

Inom parrelationer har män en större benägenhet att överskatta tillgångarna 
och underskatta skulder medan det för kvinnor är tvärtom (Zaragosky 2003, 
Dew 2011, se även Keese 2012). I en brittisk undersökning var män mer 
skuldsatta än kvinnor (Patel et al. 2012). Brittiska gifta kvinnor var mer 
benägna att ta ett gemensamt ansvar för skulder jämfört med kvinnor som var 
sammanboende. Kvinnor som gifter om sig vill i högre utsträckning ha eget 
ansvar för ett ekonomiskt åtagande (Kan & Laurie 2014). 

Pengar ger upphov till de svåraste konflikterna i hemmet och påverkar 
parrelationen (Papp et al. 2009, Dew 2007, 2008, 2011). Studier visar hur 
privatekonomiska problem och skulder påverkar och leder till en ökad risk för 
skilsmässa (Dew 2011, Goode 2012a, Tippett 2010, Patel et al. 2012). 
Ekonomiska svårigheter kan förvärra våld i nära relationer (Dew & Dakin 
2011, Hetling & Postmus 2014). Obetalda skulder ökar risken för skilsmässa i 
barnfamiljer (Kempson et al. 2004). Skilsmässa kan å andra sidan öka risken 
att inte klara av sina betalningar (Lyons & Fisher 2006). Skuldsättning går 
även att relatera till livscykelfaser. Familjebildning och att få barn är faktorer 
som ofta leder till förhöjd boendekostnad med en ökad skuldsättning som följd 
(se t.ex. Baek & Hong 2004).  

Förutom forskning med särskild inriktning på skuldproblem finns en 
bredare forskning om kvinnor, män och privatekonomi. Det finns ett ökat 
intresse för individers roll och agerande inom familjen. Schieman & Young 
(2011) lyfter fram behovet av att se hur ekonomiska påfrestningar har en 
avgörande påverkan på familjer. De menar att intresset behöver breddas från 
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de traditionella familjeförpliktelserna kring arbetsfördelning runt barn och 
hushållsarbete till att också väga in hur privatekonomiska svårigheter även 
inverkar på arbete-familjkonflikter. Sammanboende partner kan påverkas av 
den skuldsatta partnern och får sämre hälsa (Gathergood 2012a). Hur partners 
inställning påverkar inställning till skuldsanering finns det ingen känd 
forskning om. 

Familjens skuldproblem påverkar barnen när det saknas pengar till deras 
behov (jfr t.ex. Keese 2009). Barnen känner ofta av familjens ekonomiska 
förutsättningar genom att t.ex. inte våga be om kläder eller pengar till 
aktiviteter. (se t.ex. Hjort 2004, Harju 2008, Hohnen 2007, Pressman & Scott 
2009a, Salonen 2011, Ekström & Hjort 2010).  

Kvinnor beskriver en högre stressnivå jämfört med män. Dunn & Mirzaie 
(2012) frågar sig om kvinnor och män har olika lätt att uttrycka känslor som 
gör att kvinnor visar mer stress. I studien framkommer också att kvinnor har 
lägre löner än män. I en tysk undersökning upplever sig kvinnor i större 
utsträckning mer tyngda av sina skulder jämfört med män (Keese 2012). 
Djupintervjuer med engelska män efter separation visar att männens reaktion 
på skuldproblem blir mer lika kvinnornas efter separation genom mer oro och 
depression. Dock är mäns självbild ett hinder som gör det svårare att söka 
hjälp (Goode 2012a).  

En undersökning bland utvecklingsländer visar att kvinnor jämfört med 
män har en lägre användning av finansiella tjänster, t.ex. planering, sparande 
och lånande, vilket enligt Demirguc-Kunt et al. (2013) ökar sårbarheter vid 
ekonomiska förändringar. Detta samverkar också i skillnader vad gäller 
inkomst, utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det finns anledning att 
uppmärksamma dessa faktorer också för svenska förhållanden till exempel 
konsekvenserna av pensionssystemets förändringar. OECD har intresserat sig 
för kvinnors sämre kunskaper inom privatekonomin, då det får konsekvenser 
inte bara för kvinnornas egen ökade sårbarhet utan påverkar maktbalansen 
inom hushållet, kunskapsöverföringen till barnen samt en social ojämlikhet i 
samhället (Hung et al. 2012). 

Ungas skuldproblematik och riskbild 
Det finns anledning att uppmärksamma barn och ungdomars skuldsättning och 
skuldproblem, då senare forskning pekar på både ett förändrat beteende och en 
påverkad inställning till att vara skuldsatt och ha skuldproblem. Skuldproblem 
är inte enbart ett vuxenproblem då även barn på olika sätt kan påverkas och 
drabbas av skulder (jfr Niemi-Kiesiläinen & Henrikson 2006). Ungdomar är 
en sårbar grupp i ett samhälle med ökade konsumtionskrav då ungdomar i 
regel har mindre ekonomiska marginaler (Atkinson et al. 2006). De hamnar i 
situationer som förstärker varandra och leder till en ond spiral; arbetslöshet, 
dålig ekonomi, svårt att få bostad och behov av att visa status. Parallellt har 
ungdomars möjligheter till kredit- och avbetalningsköp ökat.  I Lachances 
(2012) kanadensiska studie med unga vuxna 18-29 år framkommer ett positivt 
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samband mellan utbildning och inställning till krediter där utbildning 
förväntas påverka inkomsten och ge ett ökat utrymme att hantera krediter. 
Sweet et al. (2013) har gjort en studie bland unga vuxna där skulder tydligt 
påverkar hälsan både somatiskt och psykologiskt. Det framkommer en risk att 
unga kriminella hamnar i skuldproblem (Hoeve et al. 2014).  

Ungdomars kunskaper om privatekonomi har ett starkt samband med 
sociodemografiska variabler och uppväxtfamiljens finansiella situation 
(Lusardi et al. 2009). Flera andra studier pekar också på ungdomars bristande 
kunskaper om privatekonomi och dess konsekvenser 
(Kronofogdemyndigheten 2008, jfr Almenberg & Widmark 2011, 
Finansinspektionen 2011, Autio et al. 2009). Barn som får möjlighet att träna 
på att spara pengar har mindre skulder och får därmed mindre risk för 
skuldproblem (Friedline & Song 2013). Föräldrars kunskapsförmedlande roll 
under uppväxten har betydelse, då ungdomar med överskuldsatta föräldrar 
löper större risk att hamna i ekonomiska svårigheter (Kronofogdemyndigheten 
2008). Barn som växer upp med föräldrar med försörjningsstöd löper större 
risk som vuxna att leva med betalningsanmärkningar och utmätningar 
(Grinstein-Weiss et al. 2012).  

I en studie av ungas inställning och ökad användning av kreditkort (jämfört 
med kontantbetalning) blir konsekvenser inte lika tydliga då risken ökar att 
problemen skjuts på framtiden (Awanis & Chi Cui 2014). Sms-lånen har haft 
visst forskningsintresse. Autio et al. (2009) har utifrån en kvantitativ 
webbaserad studie av finska ungdomar undersökt inställningen till mindre lån, 
t.ex. sms-lån, där resultatet bl.a. visar att om man börjat med denna typ av lån 
finns en benägenhet att låna igen. Vanliga avsikter med lånen var inköp av 
alkohol och cigaretter samt ”festande”. För vissa av informanterna ingick detta 
lånemönster som en del i kontrollerad privatekonomi men för personer med 
låg inkomst användes smålånen i högre grad för matinköp och återbetalning av 
andra krediter eller lån. De som använde smålånen såg sig själva som 
slösaktiga konsumenter jämfört med dem som inte använde sig av smålånen. 
Autio et al. pekar på ett ökat behov av privatekonomiska kunskaper för 
ungdomar (se även Valkama & Muttilainen 2008, jfr Lusardi et al. 2009).  

I förhållande till de ovan beskrivna skuldproblem som barn och ungdomar 
kan drabbas av finns det anledning att uppmärksamma hur barn i allt lägre 
åldrar blivit aktörer på marknaden.  Ett exempel på utvecklingen är det förslag 
som överskuldsättningsutredningen (SOU 2013:78) lagt om att barn ska kunna 
få tillgång till betalkort. En tidig finansiell hanteringsförmåga blir viktig och 
forskningsresultat visar att föräldrar spelar en viktig roll tillsammans med 
möjligheter att träna på egna fickpengar (Kolodziej et al. 2014, Lachance 
2012). Erfarenheter av sparande i unga år kan leda till mindre skulder som 
vuxen (Friedline & Song 2013). Skuldproblematiken utvecklar även 
hälsoproblem i unga år. Sweet et al. (2013) visar hur skuldproblematiken 
korrelerar med olika socioekonomiska faktorer bland annat unga personers 
hälsa. 
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Det finns forskning som pekar på förändringar i unga personers inställning 
till skuldsättning och skuldproblem. Dwyer et al. (2011) visar att ungdomar 
såg skuldsättningen mer som en investering för framtiden men att den positiva 
upplevelsen av skuld avtar med ökad ålder. Unga personers skuldsättning för 
att finansiera löpande utgifter påverkade inte kontrollen över livssituationen 
eller självkänslan. Studien analyserade även klassperspektivet där det fram 
kom att bristande familjärt nätverk och sämre arbetsmarknadssituation 
försvårade för dessa unga personer (Dwyer et al. 2011). Yngre använder mer 
krediter, har mer skulder och har ett annat förhållningssätt till skuldsättning 
(Dean et al. 2013). 

Det som här har refererats fokuserar mer på en skuldproblematik som unga 
personer kan drabbas av. Det finns en annan sida av problematiken där barn 
drabbas av en fattigdom på grund av föräldrarnas svårigheter att betala sina 
skulder vilket får återverkningar på barnens uppväxtvillkor och hälsa (Scott & 
Pressman 2013).  

Barn som växer upp med föräldrar som lever med en kronisk 
skuldproblematik skulder har en större risk att få samma problem som vuxen 
(Caputo 2012). I Lanchances (2012) studie framkommer att unga vuxna, som 
har föräldrar eller vänner som är kraftigt skuldsatta, är mer benägna att ha en 
positiv attityd till krediter. Gudmundson & Danes (2011) vidgar diskussionen 
kring financial literacy genom att lyfta fram betydelsen av att se individen i ett 
helhetsperspektiv där också uppväxtfamiljens ekonomiska socialisation ingår 
för att förstå vuxnas handlingsmönster. 

Förändringar i inställning till skulder och skuldproblem 
I den aktuella forskningen framkommer förändringar vad gäller bland annat 
synen på att vara skuldsatt, skillnader utifrån åldersgrupp, tidsperspektivets 
påverkan och sekularisering. Forskning visar att synen på att vara skuldsatt 
håller på att förändras. Genom den ökande användningen av kreditkort har 
skuldsättning blivit mer accepterat och väcker inte lika mycket skam och 
skuldkänslor. Deltagare i en undersökning såg inte en kredit som en skuld 
samtidigt som skulder var något som tillhörde det vardagliga livet och inte 
alltid upplevdes så negativt. En orsak kunde vara att skuldsättning kunde ses 
som en investering för framtiden (Brennan et al. 2011).  

Donnelly et al. (2012) visar på en skillnad mellan yngre och äldre personer, 
där de yngre upplevde mindre stress av att leva med skulder. Gathergood´s 
(2012a) forskning visar på hur äldre personer har svårare att vara skyldig 
någon annan person pengar jämfört med yngre personers inställning till att stå 
i skuld till någon. Brennan et al. (2011) fann tydliga generationsskillnader vad 
gäller inställning till skulder. Yngre personer under trettio år var inte lika 
bekymrade jämfört med äldre deltagare. Ett resultat i Dean et al. (2013) är 
ålder, där yngre i den studien (medelålder 41 år) hade högre skulder än äldre 
(medelålder 53 år). Olika studier kan ha olika åldersgrupper men det 
framkommer en tendens att det går att utläsa skillnader i ålder. Dean et al. 
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kommenterar att olika skuldsättning kan kopplas samman med olika 
omständigheter. Skuldsättning och lån för utbildning och bil kan höra samman 
med investeringar i framtiden för t.ex. bättre arbetsmöjligheter.  

Abdul-Muhmin (2008) beskriver utifrån ett arabiskt perspektiv hur många 
verkar balansera mellan religionens uppfattning att undvika kreditkort/ 
konsumtionslån och att vilja leva i ett modernt samhälle. Han pekar på en 
förändrad inställning till krediter och att låna och en positivare inställning till 
lån och skuldsättning, främst medelålders och medelinkomsttagare. 
Skuldsättningen speglar dels förmågan att låna och relateras till värdet av 
tillgångar och kommande inkomst, och dels attityden till lån och viljan att 
finansiera sin konsumtion med lån (Abdul-Muhmin 2008).  

Den upplevda stressen över skuldproblemen kan minska över tid, något 
som framkommer i en amerikansk studie. Personer med långvariga 
kreditkortsskulder upplevde att stressen avklingade över tid, den upplevdes 
halverad (Shen 2013). För övrigt finns lite studier över tid (jfr Sandvall 2011). 
I en norsk undersökning av skuldsaneringar, som omprövats i Oslo tingsrätt, 
framkom att gäldenärerna dels saknade buffert att klara negativa förändringar i 
ekonomin och dels hade bristande insikter i hur man handskas med uppkomna 
ekonomiska problem (Poppe 2005). 

Forskningsläget i relation till ansökningsbenägenhet  
Det förekommer uppdelning utifrån skuldernas varaktighet; kortvariga, 
återkommande periodiska skuldproblem eller långsiktiga, kronisk 
skuldproblematik där både orsaksbild och analys ger olika resultat. Caputo 
(2012) sammankopplar olika faktorer med skuldproblemens varaktighet och 
allvarlighetsgrad i tre steg. Hälsostatus och inkomstförändringar förekommer 
oavsett varaktighet. I första steget tillkommer ålder (yngre) och etnicitet. I 
andra steget: ”locus of control”, uppväxtförhållande under tonåren, socio-
ekonomisk status, arbetsinsats, civilstånd. Det tredje steget: självkänsla, kön, 
socioekonomisk status, arbetsinsats. En annan studie redovisar hur 
skuldproblemens varaktighet påverkas relaterat till tidsförlopp och att 
kortvarigare skuldproblem skulle påverka den psykiska hälsan i form av 
depression mer i jämförelse med att leva med mer långvariga skuldproblem 
(Berger et al. 2012).  

Utifrån skuldsättningsmönster och olika omfattning av skuldproblem går 
det att utläsa stråk av grundläggande samhällsförändringar, betingade orsaker 
och utlösande faktorer. I förståelsen av skuldproblematikens orsaker 
framträder ett samspel mellan individuella, relationella och strukturella 
faktorer (Sandvall 2011). Det kan konstateras att forskningen inte ger ett 
samstämt svar på varför människor hamnar i skuldproblem. Forsknings-
området tar utgångspunkt i olika synsätt på skuldproblem och speglar både 
strukturella och individuella faktorer (Webley & Nyhus 2001).  

Det finns ett naturligt samband mellan de vetenskapsområden som 
forskningen bedrivs inom och hur forskningen inriktas på t.ex. psykologiska 
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mekanismer inom det psykologiska fältet. Forskningen tenderar att fokusera 
på förekomst av fenomen samt samband mellan olika faktorer i förhållande till 
skuld- och överskuldsättningsproblem. Men vid enstaka översikter t.ex. av 
sambandet mellan skulder och hälsoproblem framkommer bilden av 
samverkan av många faktorer och att det inte är självklart att fastställa vissa 
enstaka samband utan pekar mer på tendenser och påverkande faktorer, där det 
kan konstateras att skuldproblem har en allvarlig och långvarig påverkan på 
människors liv (Turunen & Hiilamo 2014). Patel et al. (2012) menar att 
personer med skuldproblem har ökad sårbarhet för andra typer av livsproblem 
t.ex. arbetslöshet och separationer. 

Vid en historisk tillbakablick var finansiella misslyckanden och konkurser 
i större utsträckning tecken på omoraliskt, kriminellt och syndigt beteende 
(Frade 2012). Expansionen av kreditmarknaden har förändrat både sociala och 
ekonomiska strukturer (Mann 2011). Bay et al. (2014) menar att finansiell 
hanteringförmåga varierar med tid och plats och behöver utvecklas efter de 
förändringar som sker i samhället.  

Frade (2012) pekar på kreditsamhällets utveckling som risker för individer 
och familjer. Skuldproblematiken har också generationsaspekter. Resultat 
pekar också på en förändrad inställning till att vara skuldsatt och ha 
skuldproblem där det framkommer att yngre inte blir lika påverkade av 
skulder som äldre personer. 

Forskning efter 2011 visar genomgripande förändringar i synsätt som kan 
relateras till betalningsmönster och betalsystem med utvecklingen mot ett mer 
kontantlöst samhälle och användande av betal- och kreditkort. Skuldproblem 
och dess konsekvenser behöver tas på allvar på ett mer övergripande politiskt 
plan i utformandet av strategier (se t.ex. Keese & Schmitz 2014).  

Det presenterade forskningsläget pekar på olika konsekvenser av 
skuldproblem av olika omfattning. Utifrån en undersökning av överskuldsatta 
personer som levt under mycket långa tidsperioder med skuldproblem är det 
betydelsefullt att ha en kunskap och medvetenhet om olika bakomliggande 
faktorer som kan ha betydelse för såväl uppkomst, hantering och påverkan av 
en skuldsituation och i förlängningen i förhållande till en ansöknings-
benägenhet.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Hur kan man förstå varför överskuldsatta inte ansöker om skuldsanering under 
förutsättning att lagens villkor och kriterier uppfylls? Finns det bakomliggande 
orsaker, normer och förhållningssätt som har fått en undanskymd roll när 
denna fråga diskuteras? I förståelsen av en ansökningsbenägenhet ligger att för 
den enskilde finns skuldsanering som möjlighet till lösning på skuldproblemen 
i regel tre till fyra år framåt i tiden från det att skuldproblemen uppkom. Till 
detta kommer den femåriga hanteringen av en skuldsanering. Det är för många 
ett långt tidsperspektiv samtidigt som det finns en osäkerhetsfaktor då det inte 
säkert går att veta om man så småningom kommer att uppfylla lagens kriterier 
och beviljas en skuldsanering.  

I ett tidigare projekt utvecklades en modell över förhållningssätt och 
strategier som ett resultat av forskning om överskuldsatta med relation till 
skuldsaneringsmöjligheten (Sandvall 2011). I den här aktuella studien finns 
risk att överskuldsatta personer som levt länge med skulder inte ser någon 
möjlighet att få skuldsanering. Detta kan i sig påverka och förändra strategier 
för att stå ut med situationen. Personerna har levt med skulder under 10 – 20 
år eller ännu längre. 

Syftet i det tidigare projektet var att studera vägar in i och ut ur 
skuldproblem med fokus på processuella förlopp, hur situationspräglade 
värderingar och omvärderingar av uppkomna situationer haft inverkan på 
dessa förlopp, samt hur rollförändringar mellan att vara skuldfri och 
överskuldsatt tagit sig uttryck. Detta resulterade i en modell som bygger dels 
på en distinktion mellan aktiva respektive mer passiva sätt att agera och 
förhålla sig gentemot sin omgivning, dels på skillnader med avseende på 
öppna respektive mer slutna sätt att hantera ekonomiska svårigheter och 
skuldproblem (Sandvall 2011).  Modellen tar utgångspunkt i tre teoretiska 
perspektiv som fokuserar på strategier och förhållningssättprocesser utifrån (1) 
Michelis (1996) begreppsliga ram för att förstå samverkan mellan strukturella 
faktorer och individuella strategier under ekonomiska svårigheter (2) 
copingstrategier och förhållningssätt (Lazarus & Folkman1984, Rotter 1954), 
samt (3) rollförändringar (Fuch Ebaugh 1988).  
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I detta projekt med många år med skuldproblem där den skuldsatte kanske 
inte ser någon utväg ur problemen är strategier och förhållningssätt av 
intresse. Hur påverkas tänkandet kring den egna situationen tillsammans med 
det praktiska handlandet av många år med skuldproblem?  
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Studie I – Varför ansöker inte 
överskuldsatta om skuldsanering? 
Professionella och ideella 
organisationers erfarenheter   

I sökandet efter skäl till varför överskuldsatta personer inte ansöker om 
skuldsanering har intresset riktats mot professionella som i sin yrkesutövning 
kan komma i kontakt med överskuldsatta personer och som kan ha viss 
kännedom om bakomliggande orsaker. Den professionella målgruppen kan 
delas i två grupper. Ena gruppen arbetar med personer som har skuldproblem, 
i detta fall budget- och skuldrådgivare samt handläggare vid Kronofogden 
främst vid dess verkställighetsenhet. Andra gruppen professionella arbetar 
med varierande arbetsuppgifter och kan komma i kontakt med personer som 
inte vänder sig till budget- och skuldrådgivning och/eller inte ansöker om 
skuldsanering. En tredje grupp med möjlig information har sökts bland ideella 
organisationer som kan möta skuldproblematiken bland sina medlemmar. 

Syfte och metod  
Syftet med insamlingen av informationen är att få del av möjliga faktorer och 
orsaker som kan påverka en ansökningsbenägenhet att såväl ansöka som att 
inte vilja eller kunna ansöka. Arbetsmetoden har varit ett mer öppet 
insamlande men om möjligt uppnå någon slags mättnad, det vill säga att nå en 
situation där samma skäl återkommer.  

Informationen har inhämtats från sammanlagt 105 personer via personliga 
intervjuer både enskilda och fokusgrupper, telefonintervjuer och mail. 
Informanterna har sökts bland professionella verksamma inom olika delar av 
samhället och som kan tänkas komma i kontakt med överskuldsatta personer 
som inte ansöker om skuldsanering t.ex. kuratorer, socialsekreterare inom 
kommunal socialtjänst, banker/kreditgivare, inkassobolag, personal inom 
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företagshälsovård, personalsekreterare, personal inom kriminalvården, 
handläggare på medborgarkontor, diakoner, personliga ombud, 
försäkringskassan, gode män, psykiatriker och distriktsläkare.  

Bland de professionella som möter personer med olika ekonomiska 
svårigheter har budget- och skuldrådgivare främst nåtts via Konsumentverkets 
nätbaserade plattform Portalen. Ett mail med tre frågor skickades ut till landets 
budget- och skuldrådgivare: Vad möter du för anledningar/skäl till varför 
överskuldsatta inte ansöker? Finns det grupper som inte kan/har svårigheter att 
ansöka om skuldsanering? Finns det faktorer som kan påverka? Det inkom 25 
svar, ett resultat som bedöms som tillräckligt. 

Att använda ideella organisationer ger information om hur en viss 
grundproblematik förutom de ekonomiska problemen kan vara hinder och 
därmed kan påverka en ansökningsbenägenhet. De ideella organisationerna 
representerar spelberoende, psykisk ohälsa, olika missbruksproblematiker, 
kriminellas väg tillbaka i samhället, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och överskuldsättningsproblem. Bland de ideella föreningarna finns 
Brukarföreningen, Röda korset, Riksförbundet för mental hälsa RSMH, Unga 
KRIS, KRIS, Insolvens, Spelberoendes förening, Metadonpatientföreningen, 
Invandrarförening och Kvinnojouren. 

Insamlingsmetoden har haft en öppen karaktär för att skapa förutsättningar 
att fånga olika erfarenheter. Det fanns ett behov av att hitta olika infallsvinklar 
på forskningsfrågan. En mindre strukturerad del i studien ger möjlighet till ett 
bredare sökande efter kunskap. Utifrån projektets olika delar och 
tidsbegränsning skulle det kunna göras fler intervjuer med fler yrkeskategorier 
och ideella organisationer. Det framkom dock relativt snart ett resultat där 
orsaker och skäl återkom och där mönster kunde identifieras.  

Orsaker och strategier 
Empiriinsamlingen bland professionella och representanter för ideella 
organisationer resulterade i en mängd olika orsaker och skäl till varför 
överskuldsatta personer inte ansöker om skuldsanering.  Materialets karaktär 
ger ingen möjlighet till kvantifiering eller beskrivning hur vanligt 
förekommande något är, vilket inte heller varit syftet.  

Nedan presenteras olika bakomliggande orsaker som framkommit varför 
en skuldsaneringsansökan inte görs. Sammanställningen bygger på den 
samlade informationen som getts av de båda professionella grupperna och 
representanter för de ideella organisationerna. Efter tabellen kommenteras 
några utmärkande drag för respektive informantgrupp.  

Under respektive tema beskrivs orsaker tillsammans med en närmare 
beskrivning. Det kan finnas liknande orsaker men som tas upp under olika 
teman då det av en anledning kan ha olika innebörder. Orsakerna kan delas in i 
olika teman som rör individuella, strukturella och relationella faktorer: 
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Tema 
 

 
Orsak 

 
Beskrivning 

Livssituation o. 
ekonomiska 
aspekter 

Osäker inkomst- och 
boendesituation 

Osäkra inkomster genom en varierande 
arbetsinkomst med olika ersättningar 
och/eller osäkra bostadsförhållanden och 
vilken hyra man har 

 Hemmavarande barn Svårt att under fem år klara av att leva med 
barn med existensminimum  

 Ny skuldsättning Nya skulder uppstår 
 Rädd av bli av med 

bostad 
Rädd att bli tvungen att lämna ägt hus pga. 
övervärde i fastigheten 

 Inkomstsituation  Osäkerhet om inkomsten blir lägre, om man 
klarar en skuldsanering 

 Partners ekonomi - Partners ekonomiska situation kan göra att 
det inte är möjligt att ansöka om 
skuldsanering. 
-Vågar inte dra igång en skuldsanering då 
den som gått i borgen eller är solidariskt 
betalningsskyldig och i fortsättningen ensam 
får hela betalningsansvaret  
- Ny partner, vågar inte ansöka då man inte 
vet hur en skuldsanering påverkar relationen. 

 Partner ovetande Partner har inte kännedom om skulderna  
 Orkar inte tag i sin 

ekonomi 
Skulderna kommer inte i första hand då 
livssituationen är alldeles för rörig 

 Hälsa – sjukdom  -Fysisk ohälsa 
-Psykisk ohälsa 
-Sjukdom tar överhand både praktiskt och 
känslomässigt och dominerar  livet 
-Mår så dåligt psykiskt att trots stöd orkar  
man inte ansöka 

 Funktionsnedsättningar - Dyslexi 
-Neuropsykiatriska funktionshinder 
-Funktionsnedsättning (ev. behov god man) 

 Skyddad identitet En skyddad identitet försvårar för en 
skuldsanering, lång startsträcka. Osäkerhet 
hur situationen ska hanteras så uppgifter inte 
sprids. Vill inte få nya problem. 

 Våld/misshandels- 
förhållande 

-Svårt att ta sig ur ett destruktivt förhållande 
och rädd för sitt liv. Skuldsanering kan 
innebära att om skulder är gemensamma/ 
borgensåtagande så får den misshandlande 
partnern hela betalningsansvaret, vilket gör 
att man inte vågar ansöka. 
-Vågar inte skaffa fram papper eller intyg för 
riskerar att inte överleva. 

 Rädsla att bli mördad Vågar inte ansöka pga. privata skulder och 
rädd för att bli mördad om en ansökan görs. 

 Borgen/solidarisk 
betalningsskyldighet 

Man vill inte att berörda ska få insyn i den 
ekonomiska situationen utan fortsätter med 
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löneutmätning 
Vill inte att borgensmän ska drabbas vilket de 
gör vid en skuldsanering. 

 Låga inkomster Har så låga inkomster att det är svårt att klara 
den löpande ekonomin och där det finns en 
risk för ny skuldsättning. Vill inte ”bränna 
chansen” att ansöka om skuldsanering ifall 
man riskerar att misslyckas. 

 Studier Svårt med prognos 
 Betalningsanmärkning Betalningsanmärkningen gör det svårt med 

bostad och arbete vilket kan fördröja 
processen och bedömningarna av situationen 

 Ingen fast adress Saknar en bostadslösning och kan inte uppge 
någon hyreskostnad. 

 Dubbelliv Har officiell adress – bor någon annanstans 
 Sköntaxerad  Har blivit sköntaxerad och blivit skuldsatt för 

att man arbetar svart. 
 Utmätning Rädd för utmätning i hemmet  
 Svart arbete Jobbar svart och vill inte uppge förhållandena 
 Försörjningsansvar Väntar ut att underhållsskyldigheten upphör 
Kunskap och 
kännedom 

Okunskap om lagen 
 
 

Okunskap om lagen, har inte kännedom om 
skuldsaneringens möjlighet. Tror inte att den 
gäller dem själva. Missuppfattningar  

 Bristande 
privatekonomiska 
kunskaper 

Har bristande privatekonomiska kunskaper 
att hantera vardagsekonomin, svårt med 
överblick och konsekvenser av val 

 Skuldsituationen Dålig kunskap vilka skulder man har, vem 
som är fordringsägare och vilket belopp 

 Budget- och 
skuldrådgivare  

Känner inte till att det finns en budget- och 
skuldrådgivning i kommunen som man 
kostnadsfritt kan vända sig till 

 Lägre inkomst? Osäkerhet vad som händer vid lägre inkomst 
hur man ska kunna klara en skuldsanering 
och om ett lägre betalningsbelopp beslutas 

 Var man kan vända 
sig? 

Känner inte till vart man ska vända sig hur 
det fungerar rent praktiskt 

 Inte koll på skulderna Har inte koll på skulderna, vilka de är och 
vem som är fordringsägare 

 Skuldernas storlek Tror att man behöver ha mycket stora skulder 
för att få skuldsanering beviljad 

 Kognitiva svårigheter Svårt med papper, förstå avtal och 
konsekvenser, nya skulder 

 För sent i livet Får kännedom om skuldsanering för sent i 
livet, känns ingen idé 

 Kortare tid Okunskap om kortare skuldsanering vid hög 
ålder vilket skulle öka motivationen att 
ansöka om skuldsanering 

 Rykten florerar Det florerar olika rykten om vad som gäller 
t.ex. att man inte kan ansöka med 
försörjningsstöd, att man måste betala något 
per månad för att beviljas skuldsanering 
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 Vem som förlorar Tror att staten tar förlusten vid en 
skuldsanering (inte statliga fordringar) 

 Medias bild Den bild som media speglar i frågan gör att 
man på de grunderna bedömer att man själv 
inte kan komma ifråga, och därför inte 
ansöker 

 Kronofogdebedömning Olika bedömningar skapar osäkerhet 
 Språk  Svårt att förstå rent språkmässigt hur en 

skuldsanering fungerar och vad som händer 
 Kultur En annan kulturell bakgrund kan göra det 

svårt att förstå systemet och hur det fungerar  
Inställning och 
förmåga 

Skam och skuld Skam- och skuldkänslor leder till en ökad 
passivitet och påverkar välbefinnandet 
Jobbigt att ansöka om skuldsanering då det 
skapar skam och skuldkänslor över 
situationen, pinsamt att andra ska veta. 

 Uppgivenhet, bristande 
ork 

Orkar inte, för stort projekt, stoppar huvudet i  
sanden, saknar handlingskraft 

 Uppfyller inte kraven Man bedömer att man inte uppfyller kraven 
och kan komma ifråga för en skuldsanering 

 Skuldsanering Vill inte in i en skuldsanering, känns som en 
fålla som man ej vill in i 

 Mental spärr Man har en mental spärr och tvekar att starta 
ett ansökande, tunnelseende 

 Väcker minnen Jobbigt att röra i gamla skulder då det väcker 
så många minnen till liv. 

 Ovärdig  Känner sig inte värdig att få en skuldsanering 
med tanke på vad som orsakat 
skuldproblemen 

 Insyn Vill inte ha myndigheters insyn i sitt liv och 
vad man sysslar med 

 Vill inte ansöka 
 
 

Har egen strategi och vill inte bli granskad, 
det är ok med löneutmätning som inte väcker 
uppmärksamhet 

 Accepterat situationen 
 

Accepterat situationen som den är, att leva på 
mycket små marginaler 

 Osäkerhet vid 
omprövning 

Osäkerhet vad som gäller vid omprövning 

 Osäkerhet inför 
borgenärernas 
agerande 

Osäkerhet vad som kan få borgenärer att 
väcka en omprövning/upphävande 

 Hoppas på en annan 
lösning 

Man hoppas på annan lösning t.ex. arv eller 
spelvinst för att kunna göra ett ackord. 

 Förmåga att klara fem 
år 

Tror inte man klara av att sköta betalningarna 
till alla fordringsägare varje månad under fem 
år. 

 Jobbigt att ta tag i Att ansöka innebär att röra upp gamla minnen 
som man inte vill väcka till liv 

 Ny partner Att träffa ny partner med tillgångar och de 
egna skulderna uppstått mycket tidigare kan 
skapa en rädsla hur skuldsanering påverkar 
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nya partnern – gör att man avstår att ansöka 
Tidsperspektiv 
som hinder 

Väntetiden Tar lång tid, drömmer om att lösa situationen 
lite snabbt. Fem år är för lång tid. 

 För sent i livet Känns ingen idé, hög ålder, 
sjukdomsperspektiv 

 Väntar på pengar Väntar på ett arv 
Väntar på ersättning från försäkringsbolag 

 Långa 
handläggningstider och 
förändrade förhållande 

Väntar på sjukersättning som ska utredas, 
intyg ska fram, förändrad situation, ny 
utredning, nytt beslut och så går tiden. 

 Ny skuldsättning Ständigt nya skulder förändrar 
tidsperspektivet    

Myndighets- 
hantering 

Kommunens lokal-
placering  

Samlokalisering med kommunens 
försörjningsstöd gör att man inte vill besöka, 
inte gå till socialen 

 Publicering i Post- och 
Inrikes Tidningar 

Egen företagare med liten verksamhet vill 
inte ansöka, då man hamnar i Post- och 
Inrikes tidningar, för att inte riskera sitt 
företag 

 Kriterierna  Överskuldsatt men uppfyller inte kriterierna 
t.ex. skälighetskriteriet eller skadestånd 

 Kronofogden vet inte 
om alla inkomster 
 
 
 
 
 

En person kan ha löneutmätning men när en 
ansökan görs framkommer fler inkomster 
vilket kan påverka att man inte är kvalificerat 
insolvent. 
Man riskerar att få mindre att leva på vid en 
skuldsanering jämfört med en löneutmätning 
om inte alla inkomster är kända hos 
Kronofogden men som man haft att leva på. 

 Bristande kännedom 
om lagens krav 
och/eller fullständiga 
inkomstsituationen 

Verkställigheten inom Kronofogden skickar 
personer till budget- och skuldrådgivare som 
inte uppfyller kraven – ev. att de inte uppgivit 
alla inkomster vilket leder till en besvikelse 
och uppgivenhet 

 Tidigare erfarenheter 
av myndigheter 
 

Har dåliga erfarenheter av kontakt med 
myndigheter och känner sig illa behandlade, 
vill inte utsätta sig igen 

 Samverkan 
 

Bristande samverkan mellan olika 
professioner 

 Svårt komma i kontakt Svårt att få kontakt med kommunens 
rådgivare – svårt att komma fram på 
telefontider i kombination med långa 
väntetider för besök 

 Blanketten 
 

Ansökningsblanketten är svår att fylla i, inte 
användarvänlig 

 Redovisning saknas Gäldenären får ingen skriftlig redovisning om 
hur löneutmätningen påverkar skulderna – 
som att betala in i ett svart hål 

 Kronofogde-
bedömning 

Olika bedömningar över landet 

Tabell 1 Bakomliggande orsaker och hinder varför skuldsaneringsansökan inte sker 
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Sammanfattningsvis speglar de här redovisade orsakerna följande teman: 
 

 Livssituation och ekonomiska aspekter 
 Kunskap och kännedom 
 Inställning och förmåga 
 Tidsperspektiv som hinder 
 Hantering och agerande  
 Myndighetshantering 

 
Sammanställningen ovan är resultat från tre olika informantgrupper; 
professionella, som direkt arbetar med skuldproblem, professionella som inte 
direkt arbetar med skuldproblem samt ideella organisationer. Dessa grupper 
har använts för att undersöka möjliga orsaker varför överskuldsatta inte 
ansöker om skuldsanering. Grupperna har olika förutsättningar och perspektiv 
vad gäller att kunna ge information i frågan där mycket är gemensamt men där 
de olika utgångspunkterna ger mer specifikt material. 

Professionella som arbetar med skuldproblem 
Av naturliga skäl kan professionella ange fler detaljerade orsaker till varför 
överskuldsatta inte ansöker om skuldsanering jämfört med de andra grupperna 
som medverkar i studien. Men uppgivenheten över många år med skulder 
framkommer tydligt även i denna grupp. Följande citat är en sammanfattning 
av likande beskrivningar som inkom från flera budget- och skuldrådgivare: 

 
Ibland träffar man personer som levt med skulder och utmätning i 
väldigt många år. Många har gett upp. Känner sig svikna av 
samhället. Tror inte på ”systemet” – dvs. samhället. Man lär sig 
också hur man ska leva för att klara sig. Kanske jobbar lite svart 
eller så. Det finns också gammal kunskap om vilka som får 
skuldsanering. Ibland får jag höra ”jag önskar att jag vetat att ni 
fanns”. De känner inte till att man kan få kostnadsfri hjälp. De är 
rädda för Kronofogden. 

 
Personal inom Kronofogden uppger den långa väntetiden till kommunernas 
budget- och skuldrådgivning och uppgivenheten inför situationen som vanliga 
orsaker till att överskuldsatta inte ansöker. De har möjlighet att genom 
”Vägledande dialog” ge information om skuldsaneringslagen. Handläggare 
beskriver det motstånd man upplever när skuldsanering tas upp därför att 
handlingskraft och ork inte finns. De försöker där det är relevant stötta och 
uppmana folk att söka, men nästa gång så har personen inte gjort något, inte 
ens det lilla hjälper. De menar att skulle behövas ett långvarigt stöd för vissa 
samtidigt som bedömningen är att inte alla har förmågan att klara en 
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skuldsanering, till exempel personer med återkommande skulder där en 
skuldsanering inte löser problemen. En Kronofogdepersonal beskriver 
skuldsaneringsmöjligheten som ett ”existentiellt projekt som förvandlats till 
rättighet och ekonomiska problem”. 

På frågan till budget- och skuldrådgivare om det finns grupper som har 
svårigheter så beskriver en budget- och skuldrådgivare situationen: 

 
En grupp som ökar enormt mycket är människor som kommer från 
andra länder och har svårt med det svenska språket. De har hört 
talas om budget- och skuldrådgivning och hört att dessa hjälper till. 
Många av dem har stora skulder i förhållande till sitt 
betalningsutrymme. Det är svårt och frustrerande att inte veta vad 
de förstår och om de vill ansöka om en skuldsanering. De säger att 
de förstår men med hjälp av följdfrågor så inser jag att de inte 
förstår. Det är inte bara språket utan även kulturen som innebär 
svårigheter. 

Professionella med andra arbetsuppgifter 
Långa väntetider till kommunernas budget- och skuldrådgivare utmärker sig 
som den mest betydelsefulla faktorn bland professionella som inte direkt 
arbetar med privatekonomi och skulder. Uppgivenhet, att inte orka ta tag i sin 
situation, varken på ett tidigt stadium eller att ansöka om skuldsanering är 
också en vanligt förekommande orsak. För vissa personer handlar det om 
kognitiva svårigheter och en oförmåga att hantera privatekonomin.  

En pressad ekonomisk situation leder till en uppgivenhet och isolering 
vilken riskerar att fördjupa skuldproblematiken som blir svårare att ta sig ur ju 
längre tiden går. Det är svårt att mötas av månader av väntetid när en skuldsatt 
person har mobiliserat sig och tagit kontakt med kommunen. Samtidigt 
beskrivs en förändrad inställning till skulder som kan påverka en 
ansökningsbenägenhet. Skulder är så vanligt förekommande att det inte längre 
är så utmärkande för den enskilde.  

En ansökningsbenägenhet kan också relateras till vilket synsätt som finns 
bland professionella vad gäller privatekonomins och skuldernas betydelse för 
en annan problematik. En handläggare inom kriminalvården beskriver ”Vi 
intresserar oss för kriminalitet. Bostad och skulder är viktiga att ordna upp 
men inte jätteprio för oss”. 

Vid fokusgruppsintervjuer har det också efter intervjun erbjudits möjlighet 
att ställa frågor kring skuldsanering och skuldproblem då frågan om 
ansökningsbenägenhet skapat olika reaktioner. Inom vissa yrkesgrupper fanns 
ett stort behov på grund av begränsade erfarenheter och kunskaper.  Vissa 
professionella ansåg att privatekonomin låg utanför sitt professionsområde, 
något som kan ha att göra med ökad specialisering och rollfördelning. Inom 
andra yrkesgrupper fanns mycket erfarenhet och en stor medvetenhet om 
privatekonomins betydelse för livssituationen. Resultatet belyser att 
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professionellas kännedom om skuldsaneringslagen och synsätt kan påverka en 
ansökningsbenägenhet. 

Ideella organisationer 
Det som utmärker de ideella organisationerna är beskrivningar av hur 
kombinationen skuldproblem och grundproblematik gör det svårare att hitta en 
varaktig lösning på skuldproblemen. Det finns personer som har en 
grundproblematik som påverkar en ansökningsbenägenhet. För personer med 
någon form av neuropsykiatrisk diagnos kan det vara svårt att ta in så mycket 
information som krävs. Det är svårt med alla papper, man orkar inte ta tag i 
skuldproblematiken ihop med en lös förankring på både bostads- och 
arbetsmarknaden. Det framkommer också att mötet med budget- och 
skuldrådgivare känns mycket kravfullt och upplevts problematiskt när 
rådgivaren haft bristande kompetens och inte varit uppdaterad inom området.  

Skuldsaneringslagens femåriga perspektiv känns ohanterligt. En 
organisation beskriver:  

 
Personer med neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. ADHD och 
Aspergers syndrom) har ofta bristfällig skolgång bakom sig som gör 
att man inte har kunskap om vilka rättigheter man har och hur man 
ska kunna kräva dessa. Dessutom kan man ha svårt att ta till sig 
information på hemsidor, faktablad mm. Kombinationen av 
kognitiva svårigheter och svag ekonomi tror jag personligen också 
bidrar till att man inte kan hantera sin ekonomi, och att man inte 
heller då kan ”ta sig” till någon som kan hjälpa en. 

 
Missbruk och skuldproblem är sammanvävt vilket gör det svårt för en del 
personer att ansöka. Kritik riktas från ideella organisationer mot att 
behandlingsinsatser inte ger tillräckligt stöd för att ta tag i sin situation och få 
vägledning i hur man ansöker om skuldsanering. För personer med 
missbruksproblem är den sociala situationen inte alltid tillräckligt stabil och 
skuldsituationen ångestladdad.  

Från de ideella organisationerna framkommer att för personer med 
kriminell bakgrund kan det bli för komplicerat att inordna sig i samhälls-
systemet och ansöka om skuldsanering, bland annat orkar man inte tjäna så lite 
pengar då det begränsar livet. Skulderna kan också härröra från skadestånd 
vilket kan i sig vara ett hinder för att beviljas skuldsanering. Personer som har 
svårt att få en struktur får också svårt att ta tag i livet och exempelvis ansöka 
om skuldsanering. Det är enklare att sticka huvudet i sanden.  

Bland de ideella organisationerna förekommer en rädsla att ta kontakt med 
myndigheter, steget är för stort. Det finns en oro att tappa kontrollen med en 
ansökan om skuldsanering, därför att man upplever att man inte har en chans 
att påverka sin situation, att andra tar hand om ekonomin vilket skapar en 
osäkerhet om vad som kommer att hända. Kvinnor beskrivs ha det svårare och 
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är ofta mer insnärjda i relationer, bland annat på grund av ekonomiskt 
beroende, omsorgsansvar och misshandel. Det förekommer att kvinnor inte 
vågar ansöka för de är rädda att barnen ska omhändertas.  

Prognostänkandet är svårt för vissa grupper som har en lös förankring på 
arbetsmarknaden, och har en problematik med risk för återfall i missbruk eller 
psykiska besvär. I en socialt rörig situation är det svårt att ha grepp om 
ekonomin, ha koll på alla papper som gäller skulderna. Gruppen har det ännu 
svårare när skulderna säljs vidare. Sammantaget blir det jobbigt med för 
mycket krav och ett för långt tidperspektiv. 

Sammanfattning professionella och ideella 
organisationers erfarenheter 
Resultatet av de olika studierna visar att det finns en mängd orsaker varför en 
överskuldsatt person inte ansöker om skuldsanering. Tabellen nedan visar en 
kortfattad sammanställning av resultatet från de olika deltagargruppernas 
erfarenheter som rör en ansökningsbenägenhet: 

 
Professionella – arbetar 
direkt med skuldproblem 

Professionella med andra 
arbetsuppgifter 

Ideella organisationer 

 
-Många olika/komplexa 
orsaker bakom att en 
ansökan inte görs, t.ex: 
-Väntetiden förvärrar 
problemen 
-Hänsyn till relationer och 
nätverk 
-Osäkerhet: inkomst/ 
bostads/ familjesituation 
-Förmåga  och inställning 
-Sjukdom och ålder 
 
-Organisering av 
rådgivningen inom 
kommunerna påverkar 
 
-------------------------------- 
Det finns erfarenhet och en 
bedömning – alla 
överskuldsatta klarar inte 
skuldsanering. 
 

 
-Långa väntetider till 
kommunen 
-Uppgivenhet, orkar inte 
ansöka för det känns så 
hopplöst 
-Okunskap bland de 
skuldsatta 
-De professionella har 
varierande erfarenheter  
av möten med 
överskuldsatta personer. 
Detta kan delvis höra 
samman med synsätt om 
pengar och skulder är 
något som är relevant att ta 
upp i arbetet. 
------------------------------
De professionella har ofta 
liten allmänkunskap vad 
gäller skuldsanering vilket 
kan försvåra support och 
motivationsarbete. 
Behov av mer kunskap 
framkommer. 

 
-En grundproblematik  
kan försvåra att klara 
privatekonomin och 
skuldsaneringsansökan. 
 
-Långa väntetider till  
budget- o skuldrådgivare 
-Uppgivenhet 
-Bristande förmåga att  
klara av en skuldsanering 
-Psykiska problem och 
utanförskap 
 
-Bristande kompetens  
bland budget- och 
skuldrådgivare 
------------------------------
Organisationerna pekar  
på behov av mer riktade 
insatser för att stötta  
personers ansökan och  
klara av en skuldsanering. 

Tabell 2 Orsaker som kan påverka en ansökningsbenägenhet 
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Det blev i detta sammanhang tydligt att professioner som inte direkt arbetar 
med ekonomiska svårigheter kan ha en avgörande betydelse för en 
ansökningsbenägenhet och där de professionellas kunskapsnivå är avgörande. 
Detta kan jämföras med Ritenius Manjers (2014) studie som pekar på att 
professionellas roll har betydelse för nyttjandegraden.   

Det framkommer bland professionella, med andra arbetsuppgifter än 
privatekonomi, ett behov av mer kunskap och kännedom. Detta för att våga 
prata om skuldproblemen, att kunna arbeta mer med motivation och 
hänvisning till en budget- och skuldrådgivare. Kunskap behövs också för att 
förstå vissa gruppers ökade behov av stöd före, under och efter ett 
skuldsaneringsförfarande. Resultatet visar också att det professionella arbetet 
kan påverkas av synsätt och inställning till om privatekonomiska aspekter och 
skulder tillhör den problematik man ska arbeta med.  

Det finns grupper som behöver mer stöd för att ansöka men också stöd 
under skuldsaneringsperioden för att minska risken för ett misslyckande. En 
dålig självkänsla kan skapa ett utanförskap i samhället. Flera av informanterna 
är tveksamma om siffran 25 000 är realistisk utan tror att det handlar om fler 
personer, att det är toppen på isberget. En annan aspekt gäller om det enbart är 
samhälleliga institutioner som har ett informationsansvar eller om borgenärer 
borde ta större ansvar och medverkan för att lösa eller minska problemen. 

Från professionellas och ideella organisationers erfarenheter, som kan 
relateras till en ansökningsbenägenhet, kommer nästa kapitel att utgå från 
Kronofogdens register med aktstudier och intervjuer med överskuldsatta 
personer. 
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Studie II - III Varför ansöker inte 
överskuldsatta om skuldsanering? – 
Aktmaterial och intervjuer utifrån 
Kronofogdens register  

Gemensam utgångspunkt 
Kronofogdens register och dokumentering utgör en av informationskällorna i 
sökandet efter orsaker till varför överskuldsatta personer inte ansöker om 
skuldsanering. Registret med skuldbeloppsinformation ger en möjlighet att 
undersöka frågan utifrån ett kvalificerat insolventkriterium, ett av 
skuldsaneringslagens kriterier som innebär att inte kunna betala sina skulder 
på överskådlig tid. Uppgifterna från registret har varit utgångspunkt för två 
separata urval av personer dels till en aktstudie och dels till en intervjustudie.  

Syftet med akt- och intervjustudierna är att söka efter information och 
möjliga orsaker till varför överskuldsatta personer inte ansöker om skuld-
sanering trots stora skulder. Går det i ett aktmaterial få någon information 
varför inte överskuldsatta ansöker om skuldsanering? Beskriver överskuldsatta 
personer några orsaker? 

Genom användningen av två typer av källor ökar möjligheten att få en 
bredare information om orsaker och agerande både från framträdande mönster 
i aktmaterialet och personliga erfarenheter från intervjuerna. Det finns risk att 
en intervjustudie inte fångar hela målgruppens erfarenheter. Olika 
bakomliggande situationer kan både öka och minska viljan att medverka i en 
intervju. 

Akt- och intervjustudien har föregåtts av en etikansökan. I underlaget för 
ansökan har även Kronofogdens promemoria ingått för hur forskare ska få 
tillgång till och hantering av material i myndighetens register (Kronofogden 
2014). Etikansökan godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping under våren 2015 (Dnr 2015/133-31). 
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Gemensamt urval 
Studien bygger på en undersökning av 100 akter och intervjuer med 12 
personer utifrån uppgifter från Kronofogdens register. Hela registret innehåller 
cirka 370 000 personer, men alla dessa utgör inte ett presumtivt urval för 
denna studie. Många personer finns i registret med små skuldbelopp och är 
inte aktuella ur ett skuldsaneringsperspektiv. Urvalsprocessen för 100 akter 
har gjorts utifrån nedan redovisade urvalsstrategier och kriterier.  

Inledningsvis skedde samtal med Kronofogdens controller och 
forskningssamordnare. Detta för att kunna få ta del av information och 
erfarenheter som skulle ha betydelse för utformningen av ett relevant akturval 
på 100 personer. I detta fall påverkade det främst spridningen relaterat till 
utmätning; ha pågående löneutmätning, sakna utrymme för löneutmätning 
eller sakna känd inkomst. I gruppen med pågående löneutmätning gjordes 
ytterligare ett urval utifrån vilken typ av inkomst som legat till grund för 
beslutet; a) inkomst t.ex. lön och arbetslöshetsersättning, b) ersättning från 
försäkringskassan eller c) pension. Dessutom avgränsades skuldintervallet till 
400 000 – 2 miljoner kronor. Ett intervall för att i möjligaste mån nå personer 
som var kvalificerat insolventa men som inte omfattade de allra största 
skuldbeloppen och där 2 miljoner bedömdes vara en rimlig övre gräns. 
Projektledaren har med utgångspunkt i samtal med Kronofogden beslutat vilka 
urvalskriterier som ska gälla för projektet. 

Genom Kronfogdens controller har det även varit möjligt att göra 
avgränsningar i registersökningen relaterade till skuldsaneringslagens kriterier. 
Det fanns från Kronofogdens sida ett uttalat önskemål att de personer som 
ingick i studien skulle vara kvalificerat insolventa när det gäller skuldbörda. 
De skulle inte heller ha en pågående skuldsaneringsutredning eller beviljats 
skuldsanering. Från tidigare forskning framträder vissa skillnader mellan 
kvinnor och mäns överskuldsättning, varför det i detta sammanhang var skäl 
att använda som urvalskriterier (Sandvall 2011). Urvalet som ligger till grund 
för aktstudien och intervjuerna har gjorts utifrån följande kriterier: 

Urvalskriterier 
Skuldsaneringslagens kriterier utifrån fysiska personer  
- inte ha skadeståndsmål 
- inte ha pågående utredning eller beslutad skuldsanering  
- inte vara försatt i konkurs 
- inte ha pågående näringsförbud 
- inte endast har skulder till staten (A-mål, allmänna mål) 

Skuldstorlek 
- skulder i intervallet mellan 400 000 och 2 000 000 kronor 

Tidsrelaterat urval (skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994) 
Personen förekommer vid två tidsmässiga nedslag: 

- i Kronofogdens register 2015 och 1994  
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- i Kronofogdens register 2015 och 2004  
Könsrelaterat urval 
- hälften kvinnor och hälften män 

Förhållande till löneutmätning  
- pågående löneutmätning  
- utrymme för löneutmätning saknas  
- känd inkomst saknas 

Typ av inkomst vid pågående löneutmätning 
- Annan inkomst (inkomst från arbetsgivare, arbetslöshetsersättning 

och andra inkomster men inte försörjningsstöd) 
- Försäkringskassan 
- Pension  

Etik och hantering av materialet 

Att använda information från skuldsatta personer kräver etiska överväganden 
kring anonymitet, identifierbarhet och hur informationen används. Vissa 
uppgifter har därför tagits bort eller beskrivits mer övergripande, vissa siffor 
har justerats eller avrundats. Uppgifterna samlades in under juni 2015 men 
materialet har i sig en stor rörlighet, då det efteråt både tillkommit och 
försvunnit ärenden i registret samtidigt som skuldbeloppen ständigt förändras 
beroende på ränteutvecklingen. Det tillkommer också nya beslutsunderlag i 
ärendena på grund av ändrade förhållande, t.ex. inkomst, arbetsförändringar, 
sjukskrivning, boendekostnad, familjesituation och försörjningsbörda.  

Begrepp 

Borgenär används här som ett gemensamt begrepp för både borgenären och 
borgenärens ombud. Det är relativt vanligt i aktmaterialet med gamla skulder 
att det förekommer samma namn på fordringsägare och ombud. Det är oftast 
ett tecken på att den ursprunglige borgenären sålt fordran vidare.  
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Studie II aktstudie  

Syfte och metod 
Syftet med studien är att undersöka om det i Kronofogdens aktmaterial finns 
information som kan relateras till en ansökningsbenägenhet. Går det i ett 
aktmaterial få någon information, skäl eller ledtrådar till varför överskuldsatta 
inte ansöker om skuldsanering? Framkommer information och faktorer som 
kan påverka en ansökningsbenägenhet? Förekommer noteringar om 
gäldenärernas egen kunskap eller intresse av att ansöka om skuldsanering, 
ansökningsförsök eller avslag? Vilken bild framträder av handläggarnas 
information om skuldsaneringsmöjligheten, dvs. användandet av vägledande 
dialog till gäldenärerna?  

Fördelningen av de 100 akter som ingår i studien kan relateras till de 
uppställda kriterierna och storleken på de olika urvalsgrupperna: 

 
ÅR Beteckning  Försörjning Kvinnor  Män  
1994 Betalningsutrymme Annan inkomst 9 9 
 Betalningsutrymme FK 4 4 
 Betalningsutrymme Pension 2 2 
 Saknar utrymme  5 5 
 Saknar känd inkomst  5 5 
2004 Betalningsutrymme Annan inkomst 7 7 
 Betalningsutrymme FK 4 3 
 Betalningsutrymme Pension 1 2 
 Saknar utrymme  6 6 
 Saknar känd inkomst  7 7 
Tabell 3 Översikt över aktmaterialet   
 
Aktmaterialet innehåller dokument och arbetsmaterial från Kronofogdens 
verkställighet, den del som arbetar med indrivning. Handläggningen av 
skuldsaneringsansökningar är en annan och helt skild verksamhet inom 
myndigheten.  
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Aktstudien har utgått från följande dokument: 
 

 Målöversikt 
 Utredningsrapport 
 Förbehållsbeloppsberäkning 
 Handläggarnotering 

 
Målöversikten innehåller uppgifter om antal aktuella mål, total skuldsumma, 
räntesats och datum när skulden fastställdes. Varje enskilt ärende är 
specificerat med ursprungliga uppgifter; när ärendet inkom till Kronofogden, 
kapitalskuld, ränteskuld och kostnader. Målöversikten ger en skuldhistorik 
inklusive ränteutveckling och hur eventuella inbetalningar bokförts tidmässigt. 

Utredningsrapporten sammanfattar personens förhållanden, om det finns 
något utmätningsbart, genomförda kontroller från andra register och 
eventuella tillgångar. Det framgår om utmätning pågår, om inkomst saknas 
eller om det saknas kända uppgifter om personen. 

Förbehållsbeloppsberäkningen används när det finns en inkomst att 
beräkna. Den innehåller uppgifter om familjeförhållande, inkomst, 
arbetsgivare, boendekostnader, godtagbara kostnader, disponibelt belopp, 
utmätningsbart belopp och förbehållsbelopp. Är personen sammanboende 
finns också uppgift om partners inkomst. 

Handläggarnoteringen innehåller anteckningar som främst rör 
förändringar i beräkningsunderlaget, gäldenärens kontakter och viss 
information t.ex. utmätning av egendom samt eventuella tips från borgenärer 
om gäldenärens förhållanden.  Noteringarna är samlade under olika rubriker 
för olika insatser och vid skuldsaneringsinformation används i regel 
”Vägledande dialog”. 
 
Innehållet i akterna har mycket stora variationer, vilket har inneburit ett 
kvalitativt förhållningsätt med textanalys av  innehåll utan detaljerad 
kvantifiering. I vissa akter finns ytterst lite dokumenterat även över långa 
tidsperioder. Andra akter innehåller mer formaliteter och korta 
handläggningsuppgifter t.ex. sökningar av person eller utmätningsförsök. I 
vissa akter förekommer mer information och anteckningar utifrån gäldenärens 
förhållanden och egna beskrivningar. Det finns mönster i aktmaterialet som 
överensstämmer med intervjumaterialet men det går inte att uttolka hur vanligt 
förekommande något är. 

Målsättningen har varit ett urval av kvalificerat insolventa personer. Det 
går inte inom projektets ram att säga att alla är kvalificerade.  Vissa personer 
har en relativt hög löneutmätning samtidigt med höga räntesatser, vilket leder 
till att personen är kvalificerat insolvent. Det skulle i så fall behövas en 
omfattande beräkning av alla enskilda skulders skuldutveckling utifrån 
räntesats för att sedan jämföra den sammanlagda summan med 
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utmätningsbeloppet. Beslut förändras när nya uppgifter inkommer t.ex. mindre 
inkomst. Den sammantagna bedömningen är att alla är kvalificerat insolventa.  

Handläggarnoteringarna har analyserats utifrån innehåll av eventuella 
dokumenteringar som rör skuldsanering, om personen har kännedom om 
skuldsaneringslagen, kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare 
samt information om skuldsaneringsansökande och avslag. Aktmaterialet har 
studerats utifrån: 

 
1. Skuldbakgrund och skuldutveckling 
2. Gäldenären och skuldsanering (kännedom, ansökningsförsök, avslag) 
3. Myndighetsinformation om skuldsanering (Vägledande dialog) 
4. Förhållningssätt/strategier – ansökningsbenägenhet 
5. Övriga faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet 

 
Aktmaterialet har avidentifierats genom att varje akt fått en beteckning utifrån  
undersökningsår, förhållande till löneutmätning, inkomstslag och kön. Utifrån 
aktmaterialet har olika uppgifter sammanställts i den mån de förekommer 
utifrån följande områden: personliga förhållanden (födelseår, civilstånd, barns 
födelseår och sysselsättning), skuldsituation (totalskuld, utmätningsbelopp, 
antal fordringar + separat översikt över samtliga skulder med aktuella kapital- 
och räntebelopp, räntesats, borgenärs- och ombudsuppgifter och 
fastställelseår) information om skuldsanering (ha kännedom, kontakt med 
kommunens budget- och skuldrådgivare, berättat om försök, ansökan eller 
avslag), strategier och förhållningssätt (aktiva eller passiva strategier) samt 
hälsa och övrigt.  

Det går inte att göra en fullständig jämförelse av materialet utifrån att 
dokumentationen varierar så mycket. Det kan bero både på vad som hänt i 
ärendet men också på handläggares inställning till dokumentering. Skälet kan 
också vara att det inte funnits så mycket information i ärendet, kontakten med 
borgenären kan har varit mycket begränsad eller obefintlig. Det finns 
variationer i kontinuiteten beroende på gäldenärernas agerande som kunnat ha 
att göra med om det funnits något utrymme för löneutmätning eller 
tillgångsundersökningar och utmätning i egendom. Det finns också variationer 
hur aktiv gäldenären varit i kontakten, i vilken grad anstånd ansökts eller om 
det skett överklagande av Kronofogdens beslut eller om någon sökande hört 
av sig med information och tips om gäldenärens förhållanden.  

Resultat  
Resultatet av två tidsmässiga nedslag visar att det inte enkelt går att bedöma 
materialet i förhållande till hur länge man funnits med i Kronofogdens 
register. Det förekommer att en person haft skulder som uppkommit före 1994 
men som i denna undersökning finns med i urvalet från 2004. Om skulden 
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finns i Kronofogdens register är det beroende på om borgenären ansökt om 
betalningsföreläggande. Det förekommer även att en person funnits vid de två 
urvalstillfällena, 2004 och 2015, men att skulderna inte haft något samröre, 
t.ex. att en mindre elskuld kom till Kronofogden 2004 men som snabbt 
inbetalades. Den omfattande skuldproblematiken uppkom först 2011 genom 
en konkurs. 

Jämförelsen mellan 1994 och 2004 visar på den rörlighet som finns på 
skuldhanteringsmarknaden med ett in- och utflöde hos Kronofogden. Eftersom 
det på nationell nivå inte finns någon samlad information om alla skulder är 
det svårt att få en totalbild. Den enskilde personen har inte alltid kännedom 
om de egna skulderna och vem som är fordringsägare, ett problem som 
förvärrats med utvecklingen av den ökade handeln med skulder.  

En fullständig överblick av överskuldsättningsproblemens omfattning 
enbart utifrån Kronofogdens registerinformation riskerar att begränsa bilden, 
eftersom en del skulder finns hos borgenärerna. En orsak till detta kan vara 
bedömningar att det inte finns några utmätningsmöjligheter eller realiserbara 
tillgångar och därför finns skulden kvar hos borgenären. Ett betalnings-
föreläggande medför också kostnader som drabbar borgenären om ingen 
utmätning kan ske. 

I knappt hälften av akterna förekommer någon anteckning som rör ett 
skuldsaneringsförfarande och är i regel mycket sparsamt. Det handlar i 
förekommande fall om att handläggare hänvisar till kommunens budget- och 
skuldrådgivning, skickar hem ansökningsblankett eller aktuell skuldsamman-
ställning, i enstaka fall förekommer uppmaning att ansöka om skuldsanering. 
Anteckningar om gäldenärers frågor om vad som gäller vid skuldsanering är 
mycket ovanliga. Det förekommer noteringar där gäldenären berättat om 
ansökningsförsök, kontakt med kommunen eller avslagsbesked.  

Kronofogdens uppdrag gäller mot två parter, borgenärer och gäldenärer, 
och kan relateras till 1 kap. 9 § regeringsformen: 

 
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppdrag ska i sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

 
På Kronofogdens hemsida finns idag information om myndighetens arbete att 
motverka överskuldsättning. Kronofogdens arbete verkar gå mot en mer aktiv 
roll för att kunna ge mer information till skuldsatta personer. Antalet 
”Vägledande dialog” i aktmaterialet har ökat de senaste åren. Med tanke på 
Kronofogdens uppdrag och partsneutralitetsaspekter går det inte att bortse från 
att det kan ha förekommit muntlig information som inte dokumenterats, till 
exempel där handläggaren fått en mer ingående kännedom om både skuld- och 
livssituation.   
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1 Skuldbakgrund och skuldutveckling  

Ett mycket slående resultat av aktstudien är den omfattande 
ränteskuldsutvecklingen som för många är en starkt bidragande orsak till att 
bli överskuldsatt och inte kunna betala av sina skulder på överskådlig tid. Det 
förekommer att gamla skulder består av kapitalskuld 30 %, ner till 18,5 % och 
ränteskuld drygt 70 %. Fördelningen häften kapital hälften ränteskuld är 
vanligt förekommande. Räntesatserna ligger mellan 8 % och 36 %. Många 
skulder är uppköpta där borgenär och ombud har samma namn. Detta gör det 
svårare att få någon information om skuldernas ursprung t.ex. banklån eller 
kreditkort. 

Krediteringsregeln, att inbetalat belopp går mot ränta före kapitalbeloppet, 
gör att skuldutveckligen vid hög ränta går oerhört snabbt. Rutinerna grundar 
sig i tillämpningen av utsökningsbalken (SFS 1981:774): 

 
 Medel som tillkommer borgenär skall avräknas på ränta och annan 
biförpliktelse före fordrans kapitalbelopp, om ej borgenären har 
yrkat annat före fördelningen eller, om fördelningen ej äger rum, 
före utbetalningen (Utsökningsbalken 13:13) 

 
För den som har löneutmätning kan skulden fortsätta att öka trots månatlig 
betalning om beloppet inte täcker räntekostnaden. Detta kan illustreras med 
några exempel från aktstudien. Flera av exemplen har stora totalskulder på en 
miljon eller mer. Vid en närmare undersökning består skulden av ett mindre 
kapitalbelopp och en betydligt större ränteskuld. 

Exemplet nedan visar en omfattande ränteutveckling över tid och 
illustrerar ett vanligt förekommande mönster som finns i aktmaterialet: 

 
Skuld  
Fastställd 

Kapitalbelopp Räntebelopp 
 (juni 2015) 

Räntesats Totalskuld 
1 536 000  

1998 133 000 208 000 9,45 %  
2007 450 000  745 000 Disk + 8 %  
Totalt: 583 000 953 000   

Tabell 4 Exempel på en ränteskuldsutveckling över tid 
 
Alla skulder finns inte hos Kronofogden vilket här framgår av anteckningarna:  

2013: låg pension som inkomst och ett enda ärende från 1999 och där 
handläggaren utgår från en skuld i den information som antecknats. 

2015: av sammanställningen framgår det tre skulder, två från 1999 och en 
från 2009, sammanlagt över en miljon kronor. Personen har alltså haft två 
andra skulder som legat hos borgenären men inte inlämnats till Kronofogden. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att valet av 400 000 – 2 000 000  som 
skuldbeloppsintervall har gjordes utifrån samtal med Kronofogdens controller 
och forskningssamordnare bedöms som ett relevant intervall för denna studie. 
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Uppenbart visade ränteutvecklingen, vid en genomgång av hela aktmaterialet, 
att en mycket stor del av gamla skulder är uppkomna ränteskulder ofta 50 - 70 
%, något som riskerar att fortsätta att växa. 

2 Gäldenärers uppgifter om skuldsanering  

Det förekommer mycket sparsamma anteckningar om att gäldenären själv tar 
upp frågor som rör skuldsaneringslagen. Dokumenteringen rör information 
som ges av handläggare och uppdatering av gäldenären. Det finns stora 
tidsmässiga variationer, ibland har det gått många år mellan tillfällena som 
något skuldsaneringsrelaterat tagits upp.  

Exemplet nedan illustrerar ett mönster av upprepade anteckningar över 
många år runt skuldsaneringsförfarandet; gäldenären har kännedom om lagen, 
upprepade intentioner att ansöka och påbörjar en ansökan men den fullföljs 
inte. Här finns också ett avslag och samtal om nytt försök. Nedanstående 
exempel innehåller ovanligt många anteckningar men speglar en tidsmässig 
och utdragen bild som sammantaget framträder både i aktmaterialet och bland 
intervjuerna. Oftast förekommer i aktmaterialet bara ett par anteckningar om 
skuldsanering, ibland med 6-8 år mellan tillfällena.  

Citatet är från en handläggarnotering och gäller en man i 50-årsåldern med 
skulder från mitten av 1990-talet och pågående löneutmätning med 4 000 
kronor. Kapitalskuld 300 000, ränteskuld 900 000 samt räntesatser 9 - 23 %. 

 
2007 jan: ”Telefonkontakt med gäldenären. Han har påbörjat en 
egen skuldsanering genom att ta fram blanketter på nätet. Han 
kommer snarast fylla i dessa för att skicka in en ansökan. Han har 
hjälp av sin far som är kunnig i dylika ärenden”. 
2007 april: ”Gäldenären har ringt och meddelat att han kommer att 
lämna in ansökningshandlingar för skuldsanering.” 
2009: ”Han uppger att han har skickat in skuldsaneringsansökan 
men nu ej hört något om det.” 
2011: ”Gäldenären uppger att hans situation är oförändrad, han 
sökte skuldsanering för ett år sedan men fick avslag, nytt försök 
kommer att göras.” 
2012: ”Gäldenären skriver i sin inkomstredogörelse att han vill ha 
hjälp att ansöka om skuldsanering. Skickar blanketter till honom 
samt ett meddelande att han kan vända sig till budgetrådgivaren i 
kommunen för hjälp.” 
2014: ”Vi har även talat om gäldenärens möjligheter att ansöka om 
skuldsanering igen, han fick avslag sist han sökte...”(123-52) 
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Utmärkande för anteckningarna med gäldenärernas information är: 
 

 Försökt ansöka men inte kommit så långt 
 Beskrivningar av upprepade försök att komma igång  
 Har haft eller ska ta kontakt med budget- och skuldrådgivare 
 Beskriver att ansökan ska lämnas men ingen mer information 
 Ansökt om skuldsanering men fått avslag på ansökan  

3 Myndighetsinformation om skuldsanering (Vägledande dialog) 

I aktstudien framkommer att informationen som ges kring skuldsanering är 
relativt begränsad. Under rubriken ”Vägledande dialog” skrivs noteringar men 
oftast med hänvisning till att ta kontakt med kommunens budget- och 
skuldrådgivare. Noteringarna är glesa, i regel en till två gånger i varje ärende 
och med flera år emellan:  

 
2007 Telefon med gäldenären. Lämnar upplysningar om 
skuldsanering. Skickar broschyr och utdrag på hennes skulder. 
2014 Vägledande dialog – Gäldenären berättar att skulderna 
kommit från företagskonkurs. A säger att det är tufft att leva med så 
stora skulder samt vara så svårt sjuk. Ger A information om 
skuldsanering och hänvisar A till Kronofogdens hemsida. A har 
tidigare haft kontakt med skuldrådgivare i kommunen men fått en 
del fel information. (130-61) 

 
Informationen kan också ha getts vid mer näraliggande tillfällen. Det sker en 
viss förändring över tid så att det under de senaste åren förekommit upprepade 
samtal om skuldsanering samma år. Det förekommer upprepad information 
samtidigt som gäldenärens uppgivenhet framgår av anteckningarna: 

 
2013 juni Vägledande dialog: Gäldenären har varit hos 
budgetrådgivare för flera år sedan, men det lämnades inte in någon 
ansökan om skuldsanering. Uppmanade honom att ta tag i det igen 
då skulderna han har är så pass gamla.  Skickar hem upplysningar 
om skuldsanering till gäldenären. 
2015 april Vägledande dialog: På frågan om han ansökt svarar han 
nej, han har inte kommit så långt med funderar på det. Han undrar 
om det är någon idé överhuvudtaget. (121-51) 

 
Av de som tillhör urvalsgruppen ”saknar inkomst” är få ärenden inlämnade för 
betalningsföreläggande jämfört med gruppen ”annan inkomst” som har 
pågående löneutmätning. Detta kan vara ett tecken på att borgenären bedömer 
det som utsiktslöst att ansöka eftersom det inte finns någon inkomst att mäta 
ut. Handläggaren kan därför inte alltid ha en överblick över hela skuldbilden.  
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Det är svårt att utläsa handläggarnas bedömning när en vägledande dialog 
ges och i vilken utsträckning den påverkas av en egen bedömning av skälighet. 
Å andra sidan kan viss kunskap om kriterierna vara väsentlig så att inte 
vilseledande information ges som sedan skapar besvikelse hos den enskilde. 
Det finns också exempel på hur handläggare bedömt att det inte är 
meningsfullt att genomföra upprepad information då Vägledande dialog 
dokumenterats 2013: 

 
2015 Vägledande dialog har tidigare genomförts varför ny sådan 
inte är meningsfull. (223-55) 

 
Det förekommer återkommande information om skuldsaneringsförfarandet, 
också där det getts ett avslag på en tidigare skuldsaneringsansökan men där 
det gått flera år och en ny vägledande dialog kan vara relaterad till ändringar i 
skuldsaneringslagen. Det framkommer enstaka anteckningar om avslag på en 
skuldsaneringsansökan. Av Larsson & Jacobssons (2013) studie framgår att 
det finns visst utrymme för handläggarna att välja och tolka information inom 
arbetets ram. 

4 Förhållningssätt/strategier  

I resultatet av aktstudien framträder mönster och uttalade strategier som i 
förlängningen kan påverka en ansökningsbenägenhet. Det framkommer olika 
agerande som kan tolkas som strategier för att undvika en löneutmätning. 
Vissa faktorer kan antingen vara en situation man hamnat ofrivilligt i eller en 
mer medveten strategi för att inte behöva betala något på sina skulder.  

Att bedöma vad som är medveten respektive omedveten strategi eller 
förhållningssätt är givetvis inte alltid enkelt att avgöra. Men en sammantagen 
bild som sammanfaller med intervjupersonernas beskrivningar visar på 
förekomst av medvetna strategier för att hitta sätt att leva med en situation 
som man inte kan ta sig ut ur som rör arbete, inkomst, bostad, 
familjeförhållande och tillgångar. Aktmaterialet visar också ett relativt vanligt 
förekommande mönster där adressaten är okänd, gäldenären återkommer inte 
med besked som överenskommits eller svarar inte på inkomstförfrågningar. 

Det framkommer hur en part blir försörjd av den andra partnern vilket 
också kan höra samman med skuldsituationen. Det bedöms inte som någon idé 
att tjäna pengar, eftersom större del av inkomsten dras som löneutmätning. En 
handläggare sammanfattar varför en gäldenär inte orkar arbeta: 

 
Hon uppger att hon stängt av på grund av skulderna. Eftersom hon 
är helt låst på grund av anmärkningar och inte ser en utväg har hon 
inte orkat fortsätta arbeta. Gäldenären försörjs av maken. 
Gäldenären blev jättebesviken när hon fick avslag på skuldsanering 
och har gett upp med att kämpa.” (240-61) 
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En annan strategi som beskrivs för handläggare är hur inkomsten anpassas för 
att den inte ska överstiga det uträknade förbehållsbeloppet för 
levnadsomkostnader.  För den enskilde lönar det sig inte att tjäna mer pengar, 
eftersom det dras i en löneutmätning. 

 
2008: Tel från gäld ang. lönebeslutet, han tänker inte betala in 
något till skulden/…/Han tänker gå ner i lön så inget utrymme finns. 
2010: Han vill inte betala något, han anser sig felaktigt behandlad 
av: Gäldenären ska ev. sänka sin lön. (130-55)  

 
I vissa akter går det att utläsa ett antal olika byten av arbetsgivare. Det kan 
finnas olika förklaringar till detta; etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, 
svårigheter att behålla jobb på grund av personliga problem t.ex. 
missbruk/sjukdom eller medveten strategi för att undvika löneutmätning. Det 
förekommer anteckningar om medvetna byten från fast tjänst till vikariat, 
lägre sysselsättningsgrad eller ströjobb. Konsekvensen blir en lösare 
förankring på arbetsmarknaden men kan innebära att utmätning inte kan göras. 
Detta mönster framkommer i intervjustudien som en medveten och uttalad 
strategi. 

Det framgår av handläggaranteckningar hur ägande flyttas mellan makar 
eller sambos och till den part som inte finns i Kronofogdens register. 
Folkbokföring förekommer på olika adresser även om man är gift. Detta för att 
inte partnern ska drabbas av skulderna eller bli inräknad i en 
förbehållsbeloppsberäkning. Förvärvsarbete kan ske i partners eller nära 
anhörigs företag och där ett mycket lågt löneuttag förekommer eller 
försörjning av make/maka. 
 

Har gift sig men makarna bor inte på samma adress. Har inte flyttat 
ihop dels på grund av hennes skulder, eftersom han inte får bli 
inblandad i beslut som handlar om hennes skuldsituation.(240-61) 

 
Av aktmaterialet framgår att bostadssituationen för relativt många är 
komplicerad. Betalningsanmärkning kan leda till svårigheter att få hyra en 
bostad överhuvudtaget, vilket gör att boende i andra hand eller som 
inneboende blir lösningen, ibland hos före detta partner. Det förekommer 
mönster med många bostadsbyten, ibland i kombination med att eftersändning 
saknas och att man inte svarar på förfrågningar från Kronofogden. 

5 Övriga faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet  

Bakom en långvarig skuldproblematik kan det finnas flera orsaker; 
hälsoproblem, olyckor eller andra faktorer som påverkat livet och där 
skuldproblemen får en underordnad roll. 
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Skuldernas uppkomst kom i samband med att gäldenären tidigare 
drev AB som gick i konkurs i samband med att hans mor omkom 
(i tragisk olycka). Därefter har gäldenären inte haft tid eller ork 
pga. dödsfallet /…/ Gäldenären har tidigare börjat grotta i 
skuldsanering, men inte orkat slutföra något. Han har fått blanketter 
och information hemskickad av kollega. Ska göra ett nytt försök med 
skuldsanering.(130-51) 

 
En annan situation som en kvinna i 45-årsålden befinner sig i 2014: 
 

Hon känner knappt till skulden /…/Hon kan inte betala någonting 
just nu. Har försörjningsstöd och bor hos sin mamma. Äger inga 
tillgångar. Kanske att hon söker skuldsanering framöver, med hjälp 
av socialsekreteraren. Det är hennes enda chans att bli skuldfri. 
Hon kommer aldrig att kunna jobba och få inkomst, säger hon.  
(140-62) 

Sammanfattning aktstudien 
Resultatet av aktstudien visar på en omfattande skuldutveckling som 
understöds av krediteringsregeln där räntans betalas före kapitalet. 
Regelverket i kombination med tidsperspektivet skapar onödig överskuld-
sättningsproblematik och allvarliga följdverkningar som här framgår. 
Dessutom ger inte Kronofogdens registeruppgifter en helhetsbild av 
överskuldsättningsproblematiken. Det framkommer att inte alla skulder är 
inlämnade till Kronofogden.  

I aktmaterialet framkom att knappt hälften hade någon kännedom om 
skuldsaneringen. Det fanns begränsad information kring gäldenärens 
förhållande till en skuldsaneringsansökan. Resultatet kan sammanfattas:  

 
 Försökt ansöka men inte kommit så långt 
 Beskrivningar av upprepade försök att komma igång  
 Har haft eller ska ta kontakt med budget- och skuldrådgivare 
 Beskriver att ansökan ska lämnas men ingen mer information 
 Ansökt om skuldsanering men fått avslag på ansökan  
  

Handläggare ger viss information om skuldsaneringens möjlighet. Det finns 
risk att myndighetens partsneutralitet har påverkat den enskilde handläggarens 
manöverutrymme vad gäller att diskutera skuldproblematiken med gäldenären. 
Kronofogden har fått ökade möjligheter att ge mer information vid 
överskuldsättning. Det finns utifrån materialet anledning att tro att 
handläggarna gör någon slags skälighets- och kriteriebedömning och om det 
kan vara rimligt att en gäldenär uppfyller skuldsaneringslagens krav så att en 
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person inte invaggas i en orealistisk uppfattning om möjligheten att få 
skuldsanering.  

Kombinationen växande skuldproblem och ett långt tidsperspektiv riskerar 
att utveckla strategier och förhållningssätt som inte är gynnsamma ur en 
ansökningsbenägenhet. Det går av aktmaterialet att utläsa hur en persons 
situation över tid förändrats som kan bero på olika omständigheter, inställning 
och utvecklande av strategier för att hantera en situation som man inte kan ta 
sig ur. Det förekommer mönster som kan tolkas som en kedja. En 
exkluderingsprocess över tid, från arbete och familj till separation, överföring 
av fastigheten på andra partnern, en mer förändrad arbetssituation, sänkt 
sysselsättningsgrad, svarar inte på Kronofogdens förfrågningar, flyttar men 
meddelar inte adress. Samverkande omständigheter som kan liknas vid en 
exkluderingsprocess, där individen drivs allt längre ut i samhällets periferi och 
utanförskap. Där blir det nödvändigt att hitta strategier för att stå ut med 
situationen, en situation som kan försvåra en skuldsaneringsansökan på grund 
av att skälighetskriteriet inte uppfylls. 
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Studie III intervjustudie  

Syfte och metod  
Syftet med intervjustudien är att få information av överskuldsatta personer om 
varför de inte ansökt om skuldsanering. Intervjupersonerna söktes i det här 
tidigare presenterade skuldintervallet ibland de personer som inte ingick i 
aktstudien och förhoppningen var att om möjligt nå 20 personer som ville 
medverka in en intervju antingen per telefon eller personligt möte.  

Målsättningen var att skicka ut lika många brev till kvinnor som till män. I 
första omgången skickades 88 brev ut i det valda skuldintervallet. Totalt 
svarade 12 personer, 3 kvinnor och 9 män. Till denna grupp kan ställas två 
kvinnor där den ena kvinnan inte ville ställa upp men hennes man med 
gemensamma skulder ville bli intervjuad. Den andra kvinna skickade 
svarskuvertet att hon ville delta med motiveringen att ha levt med sina 
skuldproblem som uppkom efter mannen omkommit i bilolycka för 14 år 
sedan. Hon har inte pratat med någon om sina skulder och vill därför 
medverka. Tyvärr gick det inte att nå henne för en intervju trots olika försök. 

Med tanke på att så få kvinnor svarat skickades påminnelse först ut till 
kvinnorna och sedan till männen. Detta resulterade i att sammanlagt en man 
hörde av sig. Alla utom en person har intervjuats per telefon och den personen 
hade önskemål om att bli intervjuad i sitt hem. En av männen hade önskemål 
om att bli intervjuad utanför hemmet men glömde bort den avtalade tiden och 
intervjun fick istället göras per telefon. De personer som valt att medverka har 
haft en geografisk stor spridning över Sverige och i stort sett alla föreslog en 
telefonintervju.  

Rent åldersmässigt är intervjupersonerna relativt lika i ålder men speglar 
olika problematiker och hantering av den situation man befinner sig i. I 
aktmaterialet framkommer att det finns personer som Kronofogden inte har 
några aktuella uppgifter om, ingen adress eller känd inkomst. Denna grupp är 
svår att nå i denna intervjuundersökning. 

De personer som valt att medverka i en intervju presenteras med en kort 
beskrivning där vissa uppgifter utelämnats eller justerats för att skydda 
personernas identitet. De personer som svarat på intervjun fördelar sig enligt 
följande: 
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År Försörjning Antal Kvinnor Män  

1994 Annan inkomst 4  4  

1994 Saknar utrymme 1  1 pension 

2004 FK 4 3 1  

2004 Pension  2  2  

2004 Saknar utrymme 1  1 Varit sjukskriven –  
har nu lönearbete 

Tabell 5 Översikt över intervjupersonerna 
 
Det finns risk att en intervjuundersökning når en begränsad grupp, att det finns 
erfarenheter som inte kommer fram därför att inställning eller omständigheter 
gör att man inte vill medverka i en intervju.  Kvinnorna har en betydligt lägre 
svarsfrekvens. Det kan finnas olika anledningar till detta. I tidigare forskning 
framkommer att kvinnornas skuldorsaker skiljer sig från männens genom att 
de i högre grad ställt upp på partner eller skuldsättning som kunde relateras till 
familjesituation och försörjning (Sandvall 2011). 

Det finns en utveckling som gått mot en minskad svarsfrekvens både vad 
gäller enkäter och medverkande i intervjuer. Privatpersoner är mindre benägna 
att delta i olika undersökningar. I denna studie deltar ingen person som saknar 
inkomst, inte heller de i Kronofogdens register som saknar bostadsadress.  

Skuldorsaken kan ha betydelse om man väljer att medverka. Bland 
intervjupersonernas beskrivningar av orsaker bakom skuldproblemen är 
företagskonkurser och fastighetsförsäljningar mer vanligt.  Det kan vara lättare 
att prata om en problematik som man blivit drabbad av och inte direkt orsakat 
själv (se Sandvall 2011). Alla intervjupersonerna har också en officiell 
inkomst och de flesta har pågående löneutmätning av varierande omfattning, 
mellan 250 kronor och cirka 5 000 kronor. 

Intervjupersonerna beskriver sina subjektiva och personligt upplevda 
erfarenheter. En beskrivning från en intervjuperson kanske skulle beskrivas 
annorlunda av till exempel en budget- och skuldrådgivare eller handläggare 
med ett annat perspektiv. Dock är de personligt upplevda erfarenheterna i 
detta sammanhang en viktig kunskapskälla, då det är den egna tolkningen som 
kan påverka val av strategier och förhållningssätt som får inverkan på det 
fortsatta agerandet och en ansökningsbenägenhet. 

De kvalitativa intervjuerna har inletts med frågor om skuldsanering, om de 
har ansökt eller har kännedom om skuldsaneringsmöjligheten. Svaret har 
sedan blivit utgångspunkt för följdfrågor. Intervjun har varit semistrukturerad 
med inriktning på skuldsituation, bostads- och familjeförhållanden, 
sysselsättning, hälsa samt strategier och förhållningssätt.   
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Att läsa resultatet översiktligt eller detaljerat 
Det finns delade meningar om användningen av intervjupersoners citat, vissa 
personer uppskattar längre citat medan andra tycker att det kan bli för mycket 
citeringar. Då frågan är varför inte överskuldsatta ansöker finns det i detta fall 
skäl att använda längre citat och resonemang för att spegla den långa process 
av försök, uppgivenhet och omständigheter – faktorer som kan påverka en 
ansökningsbenägenhet.  

Resultatpresentationen har därför utformats med tanke på att ge möjlighet 
att snabbt få en överblick och sammanfattande bild genom att läsa 
intervjupersonernas beskrivningar, rubriker och inledande text men utan att 
läsa alla citat. 

Intervjupersonerna  
Intervjupersonerna presenteras här kortfattat då de olika situationerna ger 
information om överskuldsattas livsvillkor och förhållande till en 
skuldsaneringsansökan. Uppgifter har utlämnats eller justerats med tanke på 
identifierbarhet. Sammanfattningarna har kommunicerats med alla 
intervjupersonerna förutom två som inte kunnat nås efter intervjuerna. 

 
Intervju 1: Inte ansökt, sjukdom och otillfredsställande budget- och 
skuldrådgivarstöd  
Man 60 år, sambo med kvinna som han träffade efter företagets konkurs 2010. 
Han fick stroke 2011, har hjärntrötthet, vissa minnesproblem och uppbär idag 
ersättning från Försäkringskassan. Han har försökt söka skuldsanering. Men 
möten med olika budget- och skuldrådgivare på kort tid, att behöva upprepa 
samma information flera gånger, ta fram uppgifter bland annat om sin fru, har 
gjort pappersexercisen frustrerande och där sviterna efter stroken även 
bidragit. Han har utmätning med ca 5 000 kronor vilket är halva hans 
sjukersättning och detta innebär ett beroende av sambon. Skulderna är ca en 
halv miljon, men han har inte varit aktuell kontinuerligt hos Kronofogden 
mellan 2004 och 2015. En mindre räkning inkom till Kronofogden 2004 som 
inbetalades snabbt. De aktuella skulderna härrör från konkursen cirka fem år 
tillbaka i tiden. 
 
Intervju 2: Inte ansökt, kunskapsbrist och hindras av språksvårigheter  
Kvinna 61 år, kommer från ett grannland och har nu bott i Sverige i cirka 
fyrtio år men känner stor osäkerhet inför att uttrycka sig på svenska. Hon har 
rörelseproblem, beskriver ett tidigare alkoholmissbruk, psykiska besvär, 
diabetes och en mycket dålig tandstatus. Hennes skulder härrör från att hon 
blev vräkt från en insatslägenhet och banken sålde lägenheten. Skulden var 
från början knappt 200 000 kronor och idag en halv miljon. Skulden växer då 
hennes utmätningsbelopp på cirka 1 000 kronor inte täcker räntekostnaden 
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vilket gör att skulden hela tiden ökar. Hon har bristande kunskaper om vad 
som gäller skuldsanering och vet inte vart hon ska vända sig. Hon ser en 
medverkan i studien som en möjlighet att kunna få prata med någon och få 
information om vad hon ska göra och vem hon ska vända sig till. Hon har 
förmedlingsmedel via Socialförvaltningen. 
 
Intervju 3: Fått avslag – på grund av hustruns tillgång  
Man 58 år, gift och 3 barn varav två i gymnasieåldern. Han hade företag med 
flera anställda som gick i konkurs på 1990-talet på grund av den snabba 
ränteutvecklingen under bankkrisen. Skulderna är från 1994 och uppstod 
innan han träffade sin fru. Det är hennes tillgång som orsakat avslaget. Han 
har arbetat utomlands och han beskriver aktiva strategier för att undvika 
löneutmätning eller jobba svart. Han har nu anpassat sin arbetstid till 70 %. 
Den ekonomiska situationen påverkar den sociala situationen väldigt mycket, 
bland annat att inte ha råd att ta semester med barnen.  
 
Intervju 4: Försökt dra igång en ansökan flera gånger; slutet av 1990-talet, 
2007 och 2013 men blivit avrådd att söka på grund av för hög boendekostnad  
Man 53 år, gift, 4 vuxna barn och har skulder från en fastighetsförsäljning från 
mitten av 1990-talet. Gjort tidigare flera försök att ansöka eller förhandla och 
hade en överenskommelse på gång men den rann ut i sanden. Detta ledde till 
att han tappade motivationen att vara kvar på arbetet. Han slutade jobba och 
försökte byta arbete men det resulterade i sjukskrivning och nu arbetslöshet. 
Han har inga bra erfarenheter av budget- och skuldrådgivare. Medan barnen 
bodde hemma behövdes en större bostad men nu gör betalningsanmärkningen 
det svårt att få en annan mindre bostad. Han har varit sjukskriven på grund av 
utbrändhet och tycker att han lärt sig leva efter förutsättningarna. Socialt har 
paret knappt något umgänge kvar. 
 
Intervju 5: Kombinationen av social situation och olika erfarenheter av 
budget- och skuldrådgivare beskrivs ha försenat en skuldsaneringsansökan 
men den är nu inlämnad 
Kvinna 48 år med vuxna barn och lever i sam- särboförhållande men letar nu 
egen bostad. Hon tycker att det är svårt med skulder och förhållande då hon 
inte vill att någon annan ska dras in i hennes skulder. Hon är sjukskriven på 
grund av sviter efter en allvarlig misshandel som gett psykiska konsekvenser 
vilket nu begränsar hennes liv. Skulderna uppkom efter skilsmässa när hon 
utan något stöd försökte lösa situationen med konsumtionslån och sms-lån för 
att klara mat och kläder till barnen. Hon har olika erfarenheter av budget- och 
skuldrådgivare som hon uppger stoppat upp processen men den senaste 
rådgivaren har varit ett stöd och nu knappt tio år senare har en ansökan om 
skuldsanering lämnats in. Kronofogden drar 2 000 - 3 000 i månaden, 
skulderna är cirka 600 000 kr. Hon beskriver att hon skäms över sin situation 
och har ett mycket begränsat socialt liv.  
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Intervju 6: Har ansökt fler än en gång men fått avslag med hänvisning till 
skälighetskriteriet 
Brevet skickas till kvinnan men maken, runt 70 år, tar kontakt därför att hon 
inte vill medverka. Han beskriver deras gemensamma situation då paret är 
solidariskt betalningsskyldiga. De har ansökt men fått avslag på grund av 
komplicerad skuldbild. Paret var socialt väletablerade men tvingades flytta 
och lever nu isolerade i ett litet hyrt hus på landsbygden och umgänget är 
ofrivilligt begränsat till barn och barnbarn. Paret är nu pensionärer men 
upplever att de drabbats av en strukturell skuldutveckling i bankkrisens spår, 
och svårigheterna har lett till sömnproblem och kvinnan tidigare haft tankar på 
självmord. Mannen är mycket kritisk till att bankerna fick ekonomisk hjälp av 
staten men behövde inte betala igen samtidigt som bankerna kan fortsätta att 
kräva in skulderna. Han har löneutmätning. 
 
Intervju 7: Fått avslag – hustrun saknar inkomst - val av livsstil 
Man 62 år, gift och gemensamma skulder från fastighetsförlust 1994. Lånen 
beviljades enbart på mannens inkomster och mannen sammankopplar 
familjens situation med spåren av 90-talets bankkris. Han har ansökt om 
skuldsanering men fått avslag på grund av att man inte gjort tillräckligt för att 
betala på sina skulder då paret valt att kvinnan skulle vara hemma med barnen. 
Hon hade då inte någon inkomst, vilket gäller fortfarande även sedan barnen 
flyttat hemifrån. Det är fortfarande ett gemensamt val att paret lever på hans 
inkomst. Ett av de vuxna barnen bidrar ekonomiskt varje månad. Mannen 
orkar inte längre arbeta inom servicesektorn med skiftarbete och har precis 
tagit ut pension i förtid. Det är ett strategiskt inkomstmässigt val som innebär 
att inkomsten ligger under förbehållsbeloppet. 
 
Intervju 8: Inte ansökt – ”tänkt fel”, haft kännedom men inte sökt 
Man 71 år, änkling sedan drygt 10 år. Han har tidigare arbetat i ledande 
befattning. Bor i lägenhet i större stad och har ett aktivt socialt liv. Skulderna 
är från företagskonkurs, räddningsförsökslån och fastighetsskuld, cirka en 
miljon med ursprungliga kapitalbeloppet på ca 200 000 kronor. Han har inte 
ansökt om skuldsanering, har kännedom om lagen och har haft 
ansökningsblanketten hemma sedan fem-sex år tillbaka. Vid en tillbakablick 
så beskriver han att han tänkt fel och att han borde ha ansökt tidigare. Har idag 
knappt 2 000 kronor i utmätning och tycker att han anpassat sig efter de 
pengar som han har. En hake för en skuldsaneringsansökan har varit om hyran 
bedöms för hög. Han vill inte gärna flytta från lägenheten som han trivs så bra 
i. Samtidigt är betalningsanmärkningen är ett hinder för honom.  
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Intervju 9: Ingen idé att ansöka när man tror man snart ska dö + 
missuppfattning vad gäller ansökningskrav 
Man 69 år, skulder från företagande som uppstod då han blev sjuk. Han lever 
nu ensam i lägenhet på mindre ort, vilket inte är självvalt. Det var enda 
möjligheten att få en lägenhet när han var tvungen att lämna en 
bostadsrättslägenhet han hyrde i andra hand och som inte längre fick hyras ut. 
Hans betalningsanmärkning försvårade för honom att få en lägenhet. Han 
lever nu ett socialt isolerat liv då han inte etablerat några vänskapsrelationer 
på nya bostadsorten. Sonen och hans familj bor 20 mil bort vilket minskat 
kontakten efter den ofrivilliga flytten. Hans hälsosituation med tre allvarliga 
hjärtinfarkter har gjort att han har haft svårt att planera framåt. Men nu börjar 
han tro att han kommer att leva länge så han börjar överväga en ansökan men 
vill avvakta en bedömning av läkare. Han har kännedom om 
skuldsaneringslagen men en hake har varit uppfattningen att han behöver prata 
med sina fordringsägare, något som avhållit honom eftersom tidigare sambos 
släktingar är inblandade.  
 
Intervju 10: Inte ansökt – bränd av möte med budget- och skuldrådgivare och 
bristande tillit på samhälleliga institutioner 
Kvinna 59 år, som arbetat inom servicebranschen men kunde inte fortsätta då 
hon blev sjuk i fibromyalgi. Hon har skulder efter fastighetsförsäljning. Hon 
har stora hälsoproblem både fysiska och psykiska, och beskriver att hon tagit 
överdoser av tabletter. Hennes tillit till samhället är mycket svag och där ett 
mycket negativt möte med en budget- och skuldrådgivare bidragit till att 
skuldsaneringsansökningsprocessen stannat av. Hon är rädd att någon ska 
tycka att hon behöver god man. Hennes skulder har gjort att hon haft svårt att 
få bostad och behövt flytta runt. Hon har haft problem med privata 
hyresvärdar då hon tvingats söka bostad på en oseriösare bostadsmarknad. 
Kostnader för sjukvård och medicin är ett problem för henne då inte allt går på 
högkostnadsskyddet. Hon beskriver en dålig tandstatus. 
 
Intervju 11: Fått avslag pga. att sjuk hustru inte har inkomst. Ny strategi: 
förhandla själv med fordringsägarna och få bort skulderna från Kronofogden. 
Man 55 år med skulder från en företagskonkurs i mitten på 90-talet. Hustrun 
blev sjuk i en svårdiagnostiserad sjukdom och makarna beslutade gemensamt 
att hon är hemma och inte söker någon ersättning från FK. Hennes inkomst 
skulle även påverka hans löneutrymme. Han har ansökt men fått avslag på 
skuldsanering därför hon inte har någon inkomst. Han har nu en annan strategi 
utanför skuldsaneringslagen. Han arbetar i ledningsfunktion, ett arbete som 
han trivs med. Vid arbetsbelastningar kan inkomsterna tillfälligt ökas och ger 
ibland ett utrymme för familjen att betala av på fler skulder som inte ligger 
hos Kronofogden. Skuldernas ålder gör att det bedöms möjligt att förhandla 
och dra tillbaka ärendena från Kronofogden och istället själv betala av 
skulderna. Målsättningen är ett tvåårsperspektiv då de ska börja betala direkt 
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till fordringsägarna. Det belopp som idag mäts ut är cirka 6 000 kronor och 
bedöms även kunna ökas. Detta ger ett ökat handlingsutrymme i livet och ger 
en slutpunkt på skuldsituationen. 
 
Intervjuperson 12: Har precis ansökt med hjälp av en vän som tidigare 
beviljats skuldsanering. Krokig väg med saneringsförsök i kombination med 
missbruksproblem och ADHD, får inte hjälp med fler försök på kommunen. 
Man, 57 år, som precis ansökt efter att ha fått hjälp av en vän som tidigare fått 
skuldsanering beviljad. Mannen har haft kontakt med kommunens budget- och 
skuldrådgivare där han tidigare fått hjälp med en frivillig överenskommelse 
och ackordsuppgörelse. Han får inte mer hjälp efter ny skuldsättning med 
motivering att han redan fått hjälp en gång. Hans skuldproblematik började 
med att inte betala in skatt på en bostadsrättsvinst i samband med en 
skilsmässa. Han har en bakgrund med spel- och alkoholmissbruk och ADHD-
diagnos där han under ”speedade faser” inte har kontroll över ekonomin. Vid 
intervjutillfället beskriver han sin situation som stabil sedan tre månader 
tillbaka och att han arbetar mycket med sig själv. För närvarade arbetar han 
som chaufför, men har inte löneutmätning, och därför har haft en aktiv strategi 
att undvika en sådan. Han tror att det snart kommer ett beslut om utmätning. 
Under tiden deponerar han en del av sin inkomst på en väns konto, för att ha 
som buffert. 

Resultat 
Intervjupersonerna beskriver olika orsaker varför man inte ansökt om 
skuldsanering och som kan påverka en ansökningsbenägenhet.  Materialet har 
analyserats och sammanställts utifrån fem olika teman som framträder i 
materialet. Motsvarande teman används i aktstudien. 

 
1. Skuldbakgrund och skuldutveckling 
2. Gäldenären och skuldsanering (kännedom, ansökan, avslag) 
3. Samhällets stödfunktion: Budget- och skuldrådgivning  
4. Förhållningssätt/strategier – ansökningsbenägenhet 
5. Övriga faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet 

1 Skuldbakgrund och skuldutveckling 

Den omfattande skuldutvecklingen, på grund av många gånger höga räntor, 
framkommer också bland intervjupersonerna. Uppgivenheten blir tydlig och 
det handlar inte bara om den uppkomna skulden utan ränteskulden, som 
många gånger är större än den ursprungliga skulden. Detta skapar en 
hopplöshet som man levt med under många år.  För den som har 
löneutmätning kan skulden öka trots inbetalning. Av skuldstorleken på det 
ursprungliga skuldbeloppet borde det för vissa av intervjupersonerna varit 
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möjligt att avbetala skulden om kapitalbeloppet hade avbetalats före 
ränteskulden.  

Alla intervjupersoner har inte samtliga skulder inlämnade till Kronofogden 
för indrivning utan har skulder också hos borgenärerna. Intervjupersonerna har 
inte heller en helhetsbild över skuldsituationen, antal fordringar, aktuell 
borgenär eller skuldbelopp. Försäljningen av skulder försvårar överblicken, 
vilket i sin tur återverkar på en ansökningsbenägenhet. 

En man beskriver en skuldutveckling på 1990-talet i samband med 
bankkrisen där strukturella skeenden fick allvarliga konsekvenser för hans 
verksamhet: 
 

Hade inte staten garanterat bankernas kreditförluster då hade jag 
haft kvar X (företag med tillgångar). Det är jag helt hundra procent 
övertygad om. Jag begärde inte att de skulle sätta ner skulderna – 
det enda jag begärde var amorteringsfrihet i 1-1½ år för att få 
chans att bygga upp en kassa igen. Men då sa de nej. /…/ Och på 
grund av statens agerande med bankerna vilket var en väldigt 
bidragande orsak. Hade de inte garanterat bankernas förluster då 
hade man för det första kunnat förhandla med bankerna. Men det 
gick ju inte för de ville ha kreditförluster för att få pengar av staten. 
Nummer två är ju att OM de (staten)skulle ersätta kreditförlusterna 
så ska de ju ta över lånen. Varför gjorde de inte det? (130-4) 

 
Hopplösheten att betala på de växande skulderna framkommer när en 
intervjuperson får frågan vad en skuldsanering skulle betyda:  

 
Det har varit en ouppnåelig dröm… Det är ju på något sätt att få 
möjlighet att kunna tjäna pengar igen. För någonstans så tas ju den 
möjligheten bort från dig. Genom att du har så ofantligt stora 
skulder som jag har, du kan ju aldrig bli av med dem genom att 
betala några tusen i månaden. Det går inte för att räntan är ju så 
mycket högre än – förstår du hur jag menar? 
-Intervjuare: Om du har ungefär en miljon, vad skulle du gissa vad 
den ursprungliga skulden är? 
Den ursprungliga skulden är 400 000 kronor. 
-Intervjuare: Och ca 600 000 kronor är räntor. 
Det är ju helt sjukt alltså. (222-10) 

2 Gäldenären och skuldsaneringsprocessen (kännedom, kontakt med 
budget- och skuldrådgivare, ansökningsförsök, avslag) 

Det framgår av intervjuerna att flera av intervjupersonerna har ansökt om 
skuldsanering vid ett eller flera tillfällen, upp till tre gånger.  Den tidsmässiga 
processen är då ofta mycket utsträckt över 10 – 15 år. Vissa orsaker är för den 
sökande inte möjliga att själv påverka utan är beroende av en bedömning av 
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skälighetskriteriet. För andra orsaker kan det finnas en större teoretisk 
möjlighet att förändra men där den långa tidsperioden och livsval kan försvåra 
nödvändiga förändringar.  

Den kunskap som finns om lagen är inte alltid uppdaterad efter lagens 
justeringar och praxis. Intervjupersoner är osäkra på om de uppfyller lagens 
krav och ansöker därför inte. Det kan också ha skett förändringar vad gäller 
inkomstsituation och skuldutveckling så att personen omedvetet blivit 
kvalificerat insolvent över tid. 

 
Det förstår jag nu att det vart dumt men … jag har väl egentligen 
tänkt fel. Från början var det väl att man inte kunde vara säker på 
att man kunde bli skuldsanerad eller ej. Och eftersom det var en viss 
osäkerhet att gå in och göra det så kanske man skulle komma i 
sämre dager om man gjorde det än om man så att säga nöjde sig 
med Kronofogdens löneutmätning. Det är egentligen det som har 
gjort att jag inte har gjort det, för jag har ju läst på flera gånger 
och gått in och tittat. En jälva massa jobb eftersom det som jag har 
är ju gammalt. Det yngsta som kom in i Kronofogden är ju över 10 
år. Det andra är ju ännu äldre. Det som är äldst är väl från… har 
det inte i huvudet men det måste vara 30 år tror jag. (222-6) 

 
Okunskap är ett hinder då man inte har kännedom och inte någon klar bild om 
hur man går tillväga. Otillräckliga språkkunskaper framkommer som ett skäl i 
kombination med dålig självkänsla och annan problematik. En kvinna 
beskriver: 

 
Jag har inte sökt. Det är så här i mitt fall, du hör att jag bryter på 
svenska. Och jag får panik när jag ska skriva något och stava rätt 
på svenska. Det är det som gör att man drar sig undan. Det är 
likadant när man pratar i telefon och man ser inte personen, då får 
jag också panik. Då liksom krymper jag någonstans undan för att 
slippa de problemen. Men jag skulle gärna vilja ansöka om det, om 
du kan hjälpa mig på något sätt så att… för det går inte längre. Du 
ser att jag inte har några tänder kvar nu nästan. Det är ett måste, 
jag måste fixa det. (223-8)  

 
En man berättar att han gjort försök under flera år för att hitta en lösning på 
skuldproblemen men där det föll på för dyr bostad, vilket kan bedömas som ett 
skälighetskriterium. 

 
Vi började då när vi fick våra skulder, det var en exekutiv 
försäljning som kom igång. Vi köpte ett hus 1989. Vi har ju bara 
husskulder och vi gick till Kronofogden rätt snart när huset blev sålt 
1995. Då blev vi hänvisade till kommunens budgetrådgivare. När 
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jag pratat med henne första gången, det var väl slutet av 90-talet, så 
tyckte hon att vi var för unga fortfarande och skulderna var inte så 
gamla att det var någon vits att ens börja med en ansökan. -Nähä, 
tänkte vi och tänkte inte så mycket. Vi har haft våra 
löneutmätningar så vi har suttit kvar. Sedan försökte vi en gång till 
2007 och gick till budgetrådgivningen och fick en ny rådgivare och 
pratade och pratade men då när vi höll på med rådgivaren så fick 
jag ett samtal från X (borgenär) och han hade ett jättebra förslag 
som jag nappade på. Jag tycket detta var jättebra att försöka göra 
en ackordsuppgörelse med våra gäldenärer. Och alla gick med på 
det utom en och den hade ingen stor skuld egentligen men den gick 
inte med på det. Då rann det ut i sanden. Då tänkte jag att då får det 
vara, för alla måste ju vara med om man ska göra något så där. Då 
rann det ut i sanden 2007 och sedan gick det till 2013 när vi 
försökte igen. Och pratade med ytterligare en ny budgetrådgivare. 
Men dem har vi faktiskt ingen bra erfarenheter av. De är dåliga 
faktiskt.  Men i alla fall då gick vi igång och lämnade in en 
skuldsaneringsansökan. Vi höll på och de tog alla uppgifter och det 
såg så himla bra ut. Men vi bor för bra. Så X 
(skuldsaneringshandläggare, Kronofogden)ville inte gå vidare med 
detta. ”Det är ingen idé att gå vidare för de kommer att ge avslag 
för att ni bor för dyrt.” (123-3) 

3 Samhällets stödfunktion: Budget- och skuldrådgivningen 

Det framkommer spontant i intervjuerna olika erfarenheter av kontakten med 
kommunens budget- och skuldrådgivning. Bland intervjuerna framträder 
erfarenheter under årens lopp från mötet med kommunen som påverkat i 
negativ riktning och som stoppat upp processen och därmed påverkat en 
ansökningsbenägenhet. De beskrivna upplevelserna handlar om kompetens, 
bemötande, felinformation och långa väntetider. Det finns enstaka positiva 
röster som beskriver hur ansökningsprocessen gått framåt sista tiden i 
samband med att ansökan nu lämnats in.  

Bland intervjupersonerna förekommer erfarenheter från två olika 
kommuner efter byte av bostadsort. En kvinna jämför sina erfarenheter utifrån 
kontakter med två budgetrådgivare i två olika kommuner, 2004 och 2015 och 
märker skillnad i bemötandet som fått konsekvenser för hennes ansökande och 
nu ansökt om skuldsanering: 

 
Jag hade en jättestor lägenhet, det var en femma som var 
fruktansvärt dyr och det gick baklänges. Hon (budgetrådgivaren) sa 
att jag skulle släppa skulderna. /…/ Men då fick jag ingen lägenhet 
för jag hade skulder hos fogden vilket totalt dränerade alla 
möjligheter till en dräglig tillvaro. Så hade jag gjort det rätt och 
sökt mindre lägenhet och tagit det i den ordningen så hade det 
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kunnat bli ordning. För det blev helt fel. För jag fick ingen hjälp att 
skaffa mindre boende eller någonting för jag hade ju tak över 
huvudet, för det var det svaret jag fick. /…/ Det är ju ofantligt viktigt 
när det gäller budgetrådgivare för jag såg en sådan otrolig skillnad. 
Den som jag har nu kommer med konkreta tips och verkligen har 
hjälpt till att fylla i de här papperna. Och förstått vad det är som 
har gjort att jag hamnat där jag hamnat istället för att – ”Ja men 
gör så här! – Men gjorde du så! – Aha, men då får du klara dig 
själv!” För det var så jag upplevde det första gången. /.../ Jag är så 
tacksam mot henne som jag fått nu för det kändes, det var inget… 
jag kände att jag kunde vara fullständigt ärlig varför det hade blivit 
så. Hon lade ingen värdering på det, utan hon förstod och försökte 
hjälpa mig i den situationen jag var i. 
- Intervjuare: Om vi säger att det varit tvärtom att du hade träffat 
den här budgetrådgivaren som du har nu och träffat den första 
gången? 
Då hade det aldrig blivit en skuldsanering. Det hade det inte för att 
jag hade för dåligt självförtroende för att lita på att det jag själv har 
skrivit är rätt. /…/ Jag tror faktiskt att jag hade rett ut det, det tror 
jag faktiskt att jag hade gjort. Så illa var det inte. Det hade varit 
ofantligt tufft med tre barn men jag hade fixat det, det hade jag 
gjort. /…/ Det kan jag säga att det varit ofantligt svårt att komma 
intill, de har ju jättelånga (väntetider), i alla fall i den här 
kommunen. Det har tagit ungefär ett år att komma till hjälp bara 
hos budgetrådgivaren. Så det är inte lätt att komma intill och få 
hjälp heller.(222-10) 

 
En man beskriver hur en stroke påverkat honom genom att mycket blivit 
svårare, bland annat alla papper som ska fyllas i och uppgifter som ska 
lämnas. Han reagerar på att uppgifter om hans sambo ska lämnas. De träffades 
efter att hans skulder uppstod. 

 
Så balans, syn och minne och alltihop rasa... det gick inte. Då kom 
också Kronofogden in i bilden. Samtidigt skulle jag ha någon hjälp 
från budget- och skuldrådgivaren på socialen. Jag fick tre rådgivare 
på ett halvår, för den ena var ledig och så kom en ny och en ny och 
så skulle man dra upp allt det igen. Alla papper skulle fyllas i, och 
så kom de tillbaka för något fattades.(223-1) 
 

En annan man beskriver att han bara fått hjälp en gång med ett ackord men 
fick senare ny skuldsättning och vände sig på nytt till kommunen.  Nu har han 
ansökt med hjälp av en vän som själv fått skuldsanering: 
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Hon (budget- och skuldrådgivaren) var inte intresserad andra 
gången då sa hon att vi har hjälpt dig en gång så nu får det vara 
bra. Lite märkligt sagt tyckte jag. Så var det i alla fall. 
Intervjuare: Du fick ingen tid igen? 
Faktiskt inte. Jag fick faktiskt ett erbjudande att komma dit. Jag tror 
hon är helt överöst med jobb. Och jag fick erbjudande om att gå ner 
på jourtid. Jag har en kompis som har fått en skuldsanering som har 
hjälpt mig med ansökan.(230-11) 

 
Mannen i citatet nedan beskriver en stor uppgivenhet efter att ha levt med 
skulder i 20 år. Han orkar inte utsätta sig för ett besök hos en budget- och 
skuldrådgivare för att starta en ansökningsprocess: 

 
Du kommer dit hän att du inte orkar dra ner till en budgetrådgivare 
- Ja hur mycket tjänar du? Hur mycket köper du mat för? Då har 
man lust att säga jag har hållit på detta i 20 år. Vi äter precis det 
som vi har råd, vi äter inte på restaurang. Vi lagar vår mat och äter 
hemma. Då är det nästan pinsamt. Det är som att komma till en 
dietist. Det är dithän du kommer, till sist ger du upp. I synnerhet vi 
som var i detta så länge. (123-2) 

4 Förhållningssätt/strategier – ansökningsbenägenhet 

Det framkommer olika sätt att hantera en situation som man inte kan ta sig ur. 
Uppgivenheten och resignationen är stor inför de konsekvenser som 
skuldproblemen orsakat, orsakar och kommer att orsaka när ingen lösning 
känns möjlig. 

Orsaken till skuldernas uppkomst kan ha betydelse, om man blivit drabbad 
av strukturella mekanismer eller om man ser sin egen medverkan i skuldernas 
uppkomst. För den som har löneutmätning känns det meningslöst att betala om 
skulden ändå fortsätter att växa när betalningen inte ens täcker räntan och 
kapitalskulden aldrig sjunker.  

I denna situation uppkommer olika strategier som gäller förhållandet till 
löneutmätning; boendeförhållanden, byta arbetsgivare, sänka arbetstid eller 
arbete utomlands. Det finns också förhållningssätt som rör hela 
livssituationen, där ena partnern försörjer den andra, till exempel på grund av 
sjukdomsförhållanden eller att vara hemma med barnen. Men försörjandet av 
partner fortsätter även när förhållandena förändras, eftersom den part som 
jobbat får mer i utmätning om den andra partnern börjar få en inkomst. 
Förhållanden som kan påverka ansökningsbenägenheten genom att 
skuldsaneringslagens skälighetskriterier inte uppfyllts. 

En man beskriver sina strategier för att undvika löneutmätning med arbete 
utomlands, byta jobb och anpassa sin lön för att inte få för hög eller ingen 
löneutmätning alls: 
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Företaget avvecklade vi 2008 och då fick jag ett utlandsjobb. Då 
jobbade jag i X (land) under ett par år och då hade jag ingen 
löneutmätning. Då var det betydligt svårare att får tag i mig. Det är 
ju så det fungera när man är i den här sitsen. Du måste hela tiden 
hitta kryphål där man kan undvika att synas helt enkelt. Och jag kan 
ju säga det att jag skulle med glädje ... jag bryr mig inte, bara jag 
slipper ha detta efter mig. Jag har ju förstått att jag är ju inte ensam 
i Sverige ./…/ När jag jobbade i X så blev jag hemflyttad. Och då 
kom de på att jag flyttat hem och då plötsligt skulle man 
(Kronofogden) börja dra 8 000 – 10 000 för jag hade rätt bra 
betalat och det var ju inte intressant, det var ju bara att byta jobb. 
Man blir också lite motvalskärring. Nä vad fan, varför ska jag hålla 
på och betala 8 000 - 10 000  i månaden? Då kan jag hellre vara 
ledig. 
-Intervjuare: Hur många procent arbetar du idag? 
Idag 70 %. Jag har gått ner medvetet. Det finns ju ingen mening att 
jobba. Det är ju så. De tar ju fortfarande 2 100 kr så jag har 
diskuterat att jag ska gå ner mer och kalibrera. Jag kallar det 
kalibrera min lön så jag får ut min 8 250, existensminimum. Jag har 
ju tre barn hemma. (123-2) 

 
En medveten strategi att undvika löneutmätning är för denne man att byta 
arbetsgivare. Kronofogden hinner inte med att handlägga och han får ut 
hela lönen: 

 
Mitt sätt, en strategi för mig kan ju vara att byta arbetsgivare hela 
tiden, när det gäller löneutmätning. Det är en strategi jag kan. /…/ 
Den här arbetsgivaren har jag bara haft i 4 månader./…/ Där finns 
det hur mycket jobb som helst. Jag kunde säga upp mig nu och ha en 
ny arbetsgivare om en timma. Det är ingenting som vill göra, men 
jag vet att jag kan göra det. Men det är för att undvika 
löneutmätning, så det är en strategi. (230-11) 

 
Att under lång tid leva på förbehållsbeloppet leder till strategier för att öka 
inkomsten. En man beskriver att det är tack vara den bransch han arbetar i som 
han kan få lite extra pengar och hanterar situationen. 

 
I min bransch så är det betydligt, betydligt enklare. Jag kan ju göra 
/…/ till folk jag känner och få en liten slant. Det är ju så du får 
överleva. (123-2) 

 
Skälighetskriteriet uppfylldes inte när kvinnan avstod att ansöka om ersättning 
från Försäkringskassan. Makarna levde på hans inkomst och därför fick han 
avslag: 
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Ja, det är att min fru inte har någon inkomst och är hemma. Hon 
var hemma med barnen fram till 2005 någonstans. Och då så tänkte 
hon att hon måste börja ta upp arbetet igen och drog igång – 
jobbade på en städfirma och sedan efter ett års tid så utvecklade 
hon en ganska svår fibromyalgi som då slog sig på leder och 
muskler och allt möjligt. Och efter en hyfsad snabb utredning på 
vårdcentral och att med all trolighet var det här då… Så tog vi efter 
något års beslut i alla fall att hon var hemma istället för att hålla på 
och försöka. Inte veta om man kan gå upp dagen efter osv. Och det 
gjorde att vi aldrig gick vidare någonstans med att söka någon form 
av ersättning från Försäkringskassan. Hon hade varit anställd så 
liten tid, så att det skulle liksom inte ge någonting. Då tog vi beslutet 
att vi kunde leva på min inkomst, ja så länge och så går åren. Och 
där hamnade vi lite grann och vi var båda… vi uppfyllde alla krav 
förutom att man då tycker att min fru inte uppfyllt… ja, inte gjort 
allt helt enkelt för att få en inkomst. (123-12) 

 
En man beskriver sitt förhållande till löneutmätning och ett medvetet 
planerande att ta ut pension i förtid: 
 

Nej, det kanske jag kommer undan för att nu har jag pensionerat 
mig. Det verkar som jag slipper det. Jag har haft utmätning de 
senaste två åren./…/ Sedan har vi den situationen att jag får ju ta ut 
min pension i förtid till jag blir 65 så att säga. Sedan tar hon ut 
pension när hon blir 65. Det måste man balansera. Det är också ett 
sätt att planera.  
-Intervjuare: Att du tar ut nu så får du mindre pension sedan? 
Det jämnar ut med hennes. 
-Intervjuare: Det är också en strategi? 
Ja.(123-5) 

5 Övriga faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet 

Tidsperspektivet är ett genomgående tema vad gäller ansökningsbenägenhet. 
Den långa tiden med skuldproblem, lång väntetid till kommunens budget- och 
skuldrådgivare, lång tid som skapar uppgivenhet och ingen möjlighet till 
utväg. För dem som fått upprepade avslag finns inte längre någon lösning och 
något hopp. 

En man med flera hjärtinfarkter och skulder från 80-talet bedömde att han 
inte skulle leva så länge och att det därför inte var någon idé att ansöka. Han 
har sedan länge kännedomen om skuldsaneringslagen. Tiden har gått och han 
lever fortfarande och funderar nu på att ansöka. 
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Men i varje fall så det här med hjärtinfarkten det har ju kommit att 
påverka mig väldigt mycket i många beslut. För jag vet att efter 
infarkten, bara 4-5-6 månader så läste jag en artikel i DN och där 
stod det att av dem som fått en hjärtinfarkt är det 50 % som är borta 
inom två år. Då tänkte jag – Herregud! Då får man ju inte ens vara 
med på 90-talet! Men sen i varje fall så försökte jag kämpa mig 
tillbaka men det var lite struligt, jag fick nya infarkter. Jag har 
liksom varit på väg att dö flera gånger sedan dess. Men jag visste ju 
om det här med skuldsanering sedan … det måsta jag vetat om… ja 
nästan sedan det började det här. Men varje gång… ibland har jag 
tänkt att det skulle jag göra. Men jag har hela tiden tänkt att det är 
ju ingen idé för min del för jag ligger ju snart med näsan i vädret. 
Det har varit utgångspunkten, ja det fundamentala till varför jag 
inte har gjort det. (221-7)  

 
En man kommenterar en uppgiven situation varför han inte ansökt om 
skuldsanering: 
 

Frågan var då varför jag inte gjort skuldsanering. Har du gått på de 
där smällarna under åren. Du mår dåligt från början och när du 
gått på den ena smällen efter den andra… då skiter du i det. De kan 
ju inte lugga en flintskallig. Det är ju så. (123-2) 
 

Skuldproblemen kan skapa skam och skuldkänslor över att ha hamnat i en 
situation som man inte trodde man skulle hamna i. Detta kan vara ett hinder att 
våga ta kontakt med någon budget- och skuldrådgivare och få hjälp. En kvinna 
beskriver sin situation: 
 

Jag har svårt att öppna mig helt öppet och pratat om mina 
problem… det är inte lätt heller, man skäms faktiskt. Att jag inte kan 
klara mig, jag klarar det inte helt enkelt. Jag är fullvuxen och jag är 
myndigförklarad och så vidare men jag klarar det inte helt enkelt, 
jag får panik. Så det är väldigt svårt för mig.(223-8) 

 
En kvinna tar direkt i intervjun upp skammen. Hon återkommer till den flera 
gånger både hur den påverkat socialt och beskriver skillnader mellan kvinnor 
och män: 

 
Det är ju det som det handlar om, det är ju därför man hamnat där 
man hamnat. Det är ju en otrolig skam och en otrolig… alltså du 
känner dig mindervärdig i alla sammanhang. Och har du lyckats få 
till din situation på det sätt som jag har det är ju ingenting du är 
stolt över. Det har hindrat mig i alla på, på alla sätt. 
-Intervjuare: Har det påverkat dig socialt? 
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Jag umgås inte med någon. Det är en sådan skam… Jag har mina 
barn och jag träffar mina föräldrar sporadiskt. 
 
(Intervjuaren tackar för medverkan i slutet av intervjun).                      
-Intervjuare: Jag är glad att du hörde av dig som kvinna för jag fick 
fler svar från män.  
Jaha!... Jag tror att det är någon skillnad på något konstigt sätt. 
Just det här, skammen, jag tror att kvinnor har det lite tuffare med 
på något sätt. Jag inbillar mig det i alla fall.(222-10) 

 
Det framkommer också en anpassning efter situationen, att man lärt sig leva 
efter mindre pengar, att man tvingas spara till det som man behöver köpa. Är 
utmätningsbeloppet litet kan det också påverka motivationen att orka ta tag i 
arbetet med en skuldsanering, att få fram alla papper. Som pensionär är det 
lättare att ha mindre pengar, då det är socialt mer accepterat att ha en sämre 
ekonomi. 

Att bli drabbad av sjukdom t.ex. stroke eller ha någon form av 
funktionshinder t.ex. ADHD, kan påverka en ansökningsbenägenhet. Att ha 
ordning på papper eller förmåga att skriva och formulera sig kan vara en 
barriär. Vanligt förekommande är att brev från fordringsägare slängs under 
lång tid, något som kan försvåra att påbörja en ansökan. Sjukdomen kan också 
leda till ny skuldsättning vilket kan skapa ytterligare hinder.  

En kvinna beskriver en långvarig relation med misshandel som var svår att 
ta sig ur. Efteråt hade hon svårt att klara sin ekonomi och skuldsatte sig för att 
klara vardagen med barnen. Hon upplever också mycket skam att ha hamnat i 
denna situation vilket påverkat hennes ansökningsbenägenhet: 

 
Under flera år, det gick inte att komma ifrån honom trots att jag 
gick ifrån honom… det urartade i en ordentlig misshandel, blev 
totalt sönderslagen. /…/ Det blev ett självmordsförsök efter det här. 
Hamnade totalt under isen. Och sedan har jag … det har jag väl 
aldrig fattat att det var de traumatiska upplevelserna – hur det 
känns att ha ett laddat vapen mot huvudet eller våldtäkter eller vad 
som helst. Och ensamheten, genom att jag inte har några anhöriga 
då, så hamnade jag i det här. Det blev tuffare och tuffare genom att 
jag blev sjukskriven och det blev tuffare och tuffare att klara av 
ekonomin. Jag började ta smålån för att köpa kläder till barnen, du 
vet den här vardagliga konsumtionen /…/ Det är ju därför man 
hamnat där man hamnat. Det är ju en otrolig skam och en otrolig… 
alltså du känner dig mindervärdig i alla sammanhang. Och har du 
lyckats få till din situation på det sätt som jag har det är ju 
ingenting du är stolt över. Det har hindrat mig i allt, på alla 
sätt.(222-10) 
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Bostadsfrågan kan hänga samman med en ansökningsbenägenhet. Det 
framkommer hur både budgetrådgivare och skuldsaneringshandläggaren på 
Kronofogden avrått en ansökan på grund av för hög boendekostnad. I detta 
sammanhang kan nämnas att hög boendekostnad ska kommenteras på 
skuldsaneringsansökningsblanketten som finns på Kronofogdens hemsida: 
”Om du har höga boendekostnader ska du skriva vad du gjort för att minska 
dem”.  

En betalningsanmärkning gör att det många gånger blir omöjligt att byta 
hyresvärd, vilket gör att det kan vara svårt att anpassa bostaden efter att 
barnen har flyttat hemifrån. Betalningsanmärkningen kan också bli problem 
om man får ett arbete på en annan ort och behöver flytta. Att kunna hyra ett 
släp för att flytta kan också vara omöjligt om inte vuxna barn eller en vän kan 
hjälpa till. Det har också framkommit oro för att exempelvis kunna teckna nya 
bredbandsabonnemang vid flyttning.  

En kvinna beskriver en rubbad tillit till olika samhälleliga instanser 
samtidigt som hon inte har kännedom om vad som gäller. Hon lever med en 
felaktig bild som blir ett hinder och styr hennes livssituation och vardag. 
Betalningsanmärkningen har lett till en flyttkarusell och gett henne problem 
att teckna telefonabonnemang. 
 

-Intervjuare: Jag tänker på att ansöka om skuldsanering…? 
Nej!!(med eftertryck)  
-Intervjuare: Det finns inte på kartan för dig? 
Nej, det gör det inte. Jag litar inte på någon människa i offentlig 
sektor längre.  Det gör jag verkligen inte. Jag litar inte på någon, 
vad någon har sagt. För jag får olika uppgifter och det kan landa i 
att man har god man, det kan landa i att man har ännu mindre att 
röra sig med och varför skulle jag alltså… /.../ 
-Intervjuare: För att testa tanken om du skulle få skuldsanering vad 
skulle hända då? 
Tystnad… ja jag vet inte. Man har väl en prick livet ut? 
-Intervjuare: Nej, det har man inte. 
Det har man inte??... Nähä!….(222-9) 

 
En man beskriver svårigheter att komma överens med fordringsägare, därför 
att den omfattande handeln med fordringar gör dem mindre intresserade att 
göra överenskommelser med: 
 

Tänk om jag skulle ringa och prata med ett finansbolag som inte är 
sugen på att göra överenskommelse. De har gett ingenting för den 
skulden. Jag drar av hela räntan i min deklaration och de gör en 
förlustavskrivning på hela räntan. Så funkar det i Sverige. (123-2) 
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Den långa tiden med skuldproblem skapar följdproblem. De flesta av 
kvinnorna beskriver en mycket dålig tandstatus och kan vara något som skapar 
isolering att man saknar tänder och inte vågar visa sig offentligt.  En kvinna 
kände inte till att hon med ett kostnadsförslag kunde begära anstånd med 
löneutmätningen. Många myndigheter och kommunala inrättningar nås per 
telefon något som denna kvinna upplever jobbigt. Det krävs också att det finns 
pengar på mobilen för att kunna ringa: 

 
-Intervjuare: Så ekonomin är en del i de här jobbiga situationerna… 
Jajamensan, det rör sig hela tiden med den, den ekonomiska sidan, 
det är jättehemskt faktiskt. Och sen får man meddelande att… som i 
år skulle jag få 6 000 från…(skatteåterbäring) för jag betalade 
mycket då. Då skulle jag ha fått 6 000, jag tänkte – herregud! Jag 
kunde ha använt de pengarna i stället till mina tänder… men ja….  
(lite uppgivet)… Och jag vet inte till vem man ska vända sig till, vem 
man ska prata med.../… / För du vet att ringa och nå personen i 
fråga, det leder alltid till fel eller att de ska koppla vidare. Det är 
det gammal vanliga. Det är också det som avskräcker mig. (222-9)  

Sammanfattning intervjustudien 
Intervjupersonernas beskrivningar av orsaker till varför de inte ansökt om 
skuldsanering speglar olika orsaker med skiftande strategier och 
förhållningssätt att hantera situationen. Uppenbart är att den långa tiden med 
skulder i kombination med en kraftig skuldutveckling påverkar och det finns 
risk att målet med skuldsaneringslagens intention inte nås. Det finns en 
tendens att det kan utvecklas ett utanförskap, en exklusionsprocess, som gör 
att det är svårt att komma tillbaka till ett läge som den rehabiliterande tanken 
med skuldsaneringslagen syftar till.  

Det framkommer redogörelser för olika försök att hitta lösningar och 
överenskommelser på ett tidigt stadium men där det inte lyckats. Alla 
överskuldsatta kan inte ansöka om skuldsanering därför att de inte uppfyller 
lagens krav och har redan fått det prövat. Det förekommer också skäl att man 
väljer andra lösningar. 

För intervjupersonerna är det någon eller några orsaker som stoppat upp 
processen att hitta en lösning på skuldproblemen och att ansöka om 
skuldsanering. Det handlar främst om tre områden: 

  
 Individuellt (t.ex. uppgivenhet, hälsoproblem, livssituation, strategi)  
 Stödsystemet (väntetider, kompetens och bemötande hos 

professionella, kännedom om skuldsaneringsförfarandet) 
 Skuldsaneringslagens kriterier (uppfyller inte skuldsaneringslagens 

krav t.ex. inkomst saknas, för dyr bostad, skuldorsak) 
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Bakom de medverkande personerna i studien finns ett tio- respektive 
tjugoårsperspektiv på skulder samtidigt som de representerar olika orsaker 
varför de förekommer i Kronofogdens register vid två tidsmässiga nedslag. 
Det finns alltid en risk att intervjupersoner i en studie representerar en viss del 
av urvalet medan andra som fått en förfrågan om deltagande väljer att inte 
medverka. Tyvärr är svarsfrekvensen bland kvinnorna lägre än männens. 

Skälen till varför man ställer upp respektive inte vill medverka kan vara 
många, till exempel väcker brevet om en medverkan i en intervju förhoppning 
för en person att kunna få information om skuldsanering. För andra väcker 
intervjun tankar att man borde ta tag i det en gång till. Andra har sökt och fått 
avslag en eller flera gånger och vill delta för att beskriva den situationen. 

Uppenbart är att det finns överskuldsatta som ansökt och som fått avslag en 
eller två gånger, en grupp som i denna studie bedöms vara överrepresenterad 
men är en grupp som inte förekommer i diskussionen om att fler borde ansöka. 
Dessa personer har försökt men fått avslag. Gruppen ger viktig information 
med tanke på att det dels finns risk att gruppen som fått avslag ökar och dels 
vad gäller synen på utformningen av tidpunkt för insatser mot 
överskuldsättningsproblem. Intervjupersonernas erfarenheter spänner över 
olika typer av erfarenheter och det går att finna samstämmighet med 
aktmaterialet och även med erfarenheter från professionella och de ideella 
organisationerna. 
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Sammanfattande resultat   

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka varför överskuldsatta 
personer inte ansöker om skuldsanering. Frågan varför inte fler överskuldsatta 
ansöker om skuldsanering har följt med i stort sett sedan skuldsaneringslagen 
trädde i kraft 1994. Det har funnits en stor tilltro till skuldsanerings-
instrumentet som ultimat lösning på överskuldsättningsproblem, vilket gjort 
att intresset inriktats mot själva ansökningsbenägenheten.  

Genom att använda tre olika empiriinsamlingar finns en ökad möjlighet att 
studera en ansökningsbenägenhet utifrån olika perspektiv och erfarenheter: 
 
Studie Studie I Studie II Studie III 

Grupp/material 1) Professionella 

direkt o. indirekt 

arbete med skulder. 

2) Medlemmar inom 

ideella organisationer 

Akter från 

Kronofogdens  

register 

Intervjuer med 

överskuldsatta 

personer – urval från 

Kronofogdens register 

Omfattning 105 personer, 

enskilda och              

5 fokusgrupper 

totalt100 akter varav: 

50 akter – 1994+ 2015 

50 akter – 2004+ 2015 

12 personer, 9 män 

och 3 kvinnor (+ 2 

kvinnor med viss 

information) 

Tabell 6 Studieöversikt I-III: urval och omfattning 
 
Det går att utläsa samstämmighet genom de olika materialen och där 
intervjupersonernas beskrivningar kan sätta ord på ett mönster i aktmaterialet 
och vad som framkommit i en intervju med en ideell organisation eller svar 
från en professionell. 

Resultatet från del olika studierna kan något förenklat sammanfattas i 
tabell 7, där väntetid och uppgivenhet framträder som en avgörande faktor 
varför inte en ansökan om skuldsanering görs. Tabellen följs av en 
sammanfattande redogörelse över olika faktorer som kan påverka en 
ansökningsbenägenhet. 
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Professionella i 
direkt och indirekt 
arbete med 
skulder Studie I 

Ideella  
organisationer  
 
Studie I 

Aktstudie  
100 
överskuldsatta  
Studie II 

Intervjuer  
12 
överskuldsatta 
Studie III 

I Direkt arbete: 
Sätter 
skuldsanerings- 
ansökan i ett 
livsperspektiv  
där olika faktorer  
kan påverka en 
ansökning. 
Tidsperspektiv 
Uppgivenhet  
 
II Indirekt arbete: 
-Långa väntetider  
-Uppgivenhet och 
bristande ork   
-Kombination med 
annan problematik  
kan försvåra 
 
- Professionella har 
bristande kunskap 
om skuldsanering – 
svårare att motivera 
personen 
-Olika synsätt på 
pengars roll i 
behandling 

-Väntetiden lång  
-Motivationen 
försvinner, 
uppgivenhet. 
-Hopplöshet 
inför växande 
skuld 
-Annan 
grundproblematik 
kan försvåra att 
klara av 
en skuldsanering 
-Kunskapsbrist  
-Skam och 
skuldkänslor 
 
Behov av stöd för 
vissa grupper att 
klara av en 
ansökan och 
fullfölja en 
skuldsanering. 

-Finns  viss 
kännedom bland 
gäldenärerna  
om skuldsanering,  
men inget händer 
trots information 
från handläggare. 
-Galopperande 
skuldutveckling 
med  nuvarande 
krediteringsregler 
som skapar en 
uppgivenhet och 
kan påverka 
strategier. 
 
Kronofogden: 
Sparsamt med 
noteringar (VD)  
-Begränsad 
kontakt 
Kronofogden och  
gäldenär 
-Registret ger inte 
fullständig 
information  
om gäldenärers 
totala skulder 
 

-Kvar av olika  
skäl i kronofogde-
systemet. 
-Vissa ansökt  
men fått avslag  
Skuldutveckling  
känns hopplös 
-Lång väntetid. 
-Uppgivenhet,  
hälsoproblem, 
 
-Bristande budget- 
o. skuldrådgivar- 
kompetens hinder.  
 
-Olika strategier  
lett till ett avslag 
eller att man 
avstått ansöka 
-Besvikelse, 
 drabbad  
av strukturella  
faktorer t.ex.  
bankkrisen. 
-Isolering och  
minskat  
socialt nätverk 

          Tabell 7 Faktorer som påverkar en ansökningsbenägenhet Studie I – III 
 
Det finns många orsaker och komplext samspel 
Ett centralt resultat är det samspel av många olika individuella, strukturella 
och relationella faktorer som kan påverka och där det inte enbart handlar om 
att ansöka. Ett ensidigt fokuserande på själva ansökandet begränsar arbetet 
med att motverka överskuldsättningsproblem. Resultatet visar på en mängd 
olika orsaker som kan påverka en ansökningsbenägenhet. Aktstudien visar att 
vissa skuldsatta personer har kännedom, fått information, ibland upprepad 
information, men där det inte resulterat i en skuldsanering då personen 
fortfarande har skulder i Kronofogdens register. Handläggare inom 
Kronofogdens verkställighet beskriver att information getts men där inget 
händer. 
 
Ansökt men fått avslag på grund av lagens kriterier 
Resultatet visar att överskuldsatta har ansökt om skuldsanering men fått avslag 
på grund av att man inte uppfyller lagens kriterier. Dock belyses inte denna 
grupp i diskussionen om varför så många överskuldsatta inte ansöker om 
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skuldsanering. Det finns en risk att det ges en förenklad bild som räknar hela 
gruppen överskuldsatta i Kronofogdens register som en presumtiv grupp för 
skuldsanering. Både akt- och intervjustudien visar att i denna grupp finns 
personer som ansökt om skuldsanering upp till tre gånger men fått avslag med 
hänvisning till skälighetskriteriet. Dryga tjugo års skuldsaneringslag innebär 
att det finns en grupp som inte kommer i fråga för lagen men som riskerar att 
räknas in när beräkningar görs över personer som borde ansöka om 
skuldsanering men inte gör det. 

  
Tidsperspektivet påverkar 
Tiden som påverkande faktor finns med såväl vad gäller möjlighet att få stöd 
på ett tidigt stadium som att inte se något slut om man inte kan få eller tror 
man inte kan få skuldsanering. Det förekommer också att de många åren med 
skuldproblem jämförs med strafftider för allvarliga brott som har 
tidsbegränsning, vilket inte gäller skuldproblem som kan pågå livet ut. 

 Väntetiden till kommunernas budget- och skuldrådgivare anges av många 
både skuldsatta och professionella som en mycket negativ faktor, att inte få 
hjälp i tid utan att problemen förvärras och skapar en förlamande uppgivenhet 
över situationen. Väntetider till begränsade budget- och skuldrådgivarresurser, 
långa tider med skulder kan i sin tur över tid skapa strategier och 
förhållningssätt för att stå ut, vilket i förlängningen kan påverka en 
ansökningsbenägenhet. 
 

Uppgivenhet och bristande ork 
Den långa tiden med skuldproblem och en skuldutveckling som den skuldsatte 
inte kan stoppa, inte ens med löneutmätning, skapar en stor uppgivenhet. 
Sjukdom kan också bidra till detta. Aktstudien och handläggaren inom 
Kronofogden visar att vissa skuldsatta personer har kännedom, fått 
information, ibland upprepad information, men där det inte resulterat i en 
skuldsanering. Det är ett för stort projekt att hantera för den skuldsatte. 
 
Kombination med annan problematik 
Resultatet visar att skuldproblematiken kan vara en del i annan problematik 
t.ex. missbruksproblem och neuropsykiatriska funktionshinder. Problemen 
ökar svårigheten att fylla i en ansökan, att samla in uppgifter men också att 
hantera en vardagsekonomi och undvika skuldproblem. En skuldsanering kan 
upplevas för svår att hantera när det handlar om ett femårigt perspektiv. Svag 
förankring på arbets- och bostadsmarknaden eller hög ålder i kombination 
med sjukdom kan påverka en ansökningsbenägenhet. I dessa situationer 
upplevs det inte som någon idé att ansöka, tiden är för kort, man tror inte man 
överlever en skuldsanering åldersmässigt eller sjukdomsmässigt.  
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Strategier och förhållningssätt riskerar att undergräva skälighetskriteriet 
Det framkommer både i intervjuer och i aktmaterialet olika strategier och 
förhållningsätt som kan skapa svårigheter för att en skuldsanering kan beviljas 
med hänsyn till skälighetskriteriet, vilket också kan relateras till hur skuld-
saneringslagens praxis utvecklats och hur olika faktorer och omständigheter 
bedöms. Strategier kan också ses som en reaktion på en situation som man inte 
kan förändra eller ta sig ur. Det ska nämnas att i akt- och intervjumaterialet 
framträder medvetna och uttalade arbets- och inkomststrategier. Detta behöver 
inte gälla alla då det för en del kan handla om svag anknytning till 
arbetsmarknad och låg lönesättning. 
 
Exklusionsprocess och inlåsningseffekter 
De långa tiderna med skulder bidrar till ett utvecklande av strategier och 
förhållningssätt för att stå ut och hantera sin situation som också begränsas av 
betalningsanmärkningen. De gör det till exempel svårare att byta bostad och 
kan påverka möjligheterna till arbete. Strategier som den skuldsatte utvecklar 
ökar risken för ett utanförskap och kan påverka tilltron till samhället i stort. 
 
Kunskapsbehov 
En ansökningsbenägenhet kan påverkas av bristande kunskaper hos den 
enskilde. Genom skuldsaneringslagens förändringar förekommer det ibland 
missuppfattningar och rykten vilka krav som gäller skuldsaneringens villkor 
och förutsättningar. Gammal information lever kvar. Dessutom kan praxis i 
domstol påverka ansökningsbenägenheten. Vissa grupper kan behöva mer 
riktade insatser för att få kännedom om skuldsaneringsmöjligheten.  
 
Kontakten med kommunens budget- och skuldrådgivning  
Väntetiden till kommunernas budget- och skuldrådgivning är en mycket 
återkommande och samstämd kommentar. Den lyfts fram både av skuldsatta 
och av professionella, som inte direkt arbetar med skuldproblem, samt de 
ideella organisationerna. Problemet med långa väntetider tas även upp av 
budget- och skuldrådgivarna. Det framkommer av intervjupersonernas 
upplevelser hur kontakten med kommunens budget- och skuldrådgivare blivit 
ett hinder och påverkat ansökningsbenägenheten.  Kompetens och bemötande 
beskrivs som avgörande faktorer.  

 
Behov av bredare kunskap och kompetens  
Kunskap och kompetens är mycket viktigt även bland professionella som inte 
direkt arbetar med ekonomiska frågor och skuldproblem. En allmän kännedom 
om skuldsaneringslagen och samhällets stödinsatser om vart personer ska 
hänvisas kan ha betydelse i ett motivationsarbete och medverka till att en 
överskuldsättning inte utvecklas. De professionella kan upptäcka problemen 
på ett tidigt stadium och hänvisa vidare till budget- och skuldrådgivare. 
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Svåröverskådlig skuldbild 
Två tidsmässiga nedslag 1994 och 2015 eller 2004 och 2015 visar på en 
rörlighet, där skulder inte alltid finns i Kronofogdens register beroende bland 
annat på låg eller ingen inkomst. Skulder rör sig mellan borgenärer och 
Kronofogdens register. Att finnas med vid två tillfällen kan bero på att 
personen varit aktuell hela tiden. Det kan också handla om olika skulder där 
den ena betalats klart genom löneutmätning och en ny skuld sedan tillkommit. 
Ett annat alternativ är att borgenären väljer att inte lämna in fordran till 
Kronofogden, när utmätningsmöjlighet saknas. Skuldbilden hos Kronofogden 
ger inte en helhetsbild. Balansen mellan borgenär och gäldenär har förändrats 
genom den omfattande handeln med skulder där den skuldsattes motpart byts 
ut i högre utsträckning och försvårar en överblick över skuldsituationen. 
 
Inbyggda överskuldsättningsproblem 
Överskuldsättningsproblematiken är inbyggd i det regelverk som gäller 
samhälleliga institutioner och marknad. Skuldutvecklingen förvärras av det 
regelverk med krediteringsregler, som innebär att ett inbetalt belopp till 
Kronofogden i normalfallet betalas på räntekostnaden. Hög ränteprocent och 
en snabb skuldutveckling gör att den skuldsattes motivation att betala på sina 
skulder minskar. Marknaden har stort inflytande på utvecklingen av 
överskuldsättningsproblematiken då handeln med skulder riskerar att minska 
den enskildes möjligheter att ha kontroll över sin skuldsituation och ha 
motivation att betala på sina skulder. Urvalet upp till 2 miljoner kunde vid 
första anblicken tyckas högt men tydligheter i skuldutvecklingen var ett viktigt 
resultat. Och bakom stora siffror fanns ett betydligt mindre kapitalbelopp, ofta 
på hälften eller en tredjedel, ner till 18 %. 
 
En sammanfattande bild 
Dock visar detta projekt att en fokusering på ansökandet riskerar att förenkla 
synsättet på hur överskuldsättningsproblem kan avhjälpas och där det inte bara 
handlar om den enskilde individens ansökande eller inte. Bilden är mer 
komplex. Figuren nedan illustrerar ett samspel som framkommer i resultatet 
där olika områden samverkar med varandra på många varierande sätt: 
 

Strukturella               Skuldsanerings-            Individuella   Strategier- 
         faktorer             relaterade faktorer             faktorer                  förhållningssätt 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 1 Samverkande faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet 

 Handlingsofrihet 
Inkomstanpassning 

Egna lösningar 
Familjesituation 

Isolering 
Tidsperspektiv 
Utanförskap   

Konjunkturer 
Regelverk 

Lagstiftning 
Välfärdssystem 

Marknaden   

Kriterierna 
Skälighet  

Kommunens 
rådgivning 

Kreditmarknad 
Löneutmätning  

Betalningsanmärk

 Försörjning 
Hälsa/ohälsa 

Familjeförhållande  
Kompetens 
Personlighet  
Skamkänslor 
Skuldkänslor 
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Forskningsläget 
Det finns idag kunskap inom en mängd olika områden som kan relateras till 
konsekvenser av skuldproblem; fysisk och psykisk ohälsa, ökad fattigdom, 
inkomstbortfall, utanförskap och missbruk. Forskning visar på en komplexitet 
och en samverkan mellan individuella, strukturella och relationella faktorer. I 
den forskning som relaterats framkommer även att det inte är självklart att ta 
del av en insats eller erbjudande samtidigt som det kan var de mest behövande 
som har svårast att ta del av en förmån eller erbjudande. Professionella kan ha 
en avgörande roll för att en förmån används eller utnyttjas.  
 
Den återkommande frågan 
En av frågeställningarna för detta projekt var ”Vilka bakomliggande 
antaganden finns bakom den återkommande frågan om att fler överskuldsatta 
borde ansöka om skuldsanering och varför återkommer frågan? Ger projektet 
något svar?  

Varför frågan ständigt återkommer kan handla om ett synsätt att det är en 
möjlig lösning för att minska överskuldsättningsproblemen i stort och bra 
hjälp till individen bara man ansökte. Dock är fokuseringen vid 
ansökningsbenägenheten problematisk. Resultatet visar att problematiken inte 
är så enkel att det hjälper med en information om skuldsaneringslagen och en 
uppmaning att ansöka. Uppgivenheten förlamar men det kan också finnas skäl 
eller orsaker som inte framkommer. 

Ett bakomliggande antagande gäller ”fler överskuldsatta”. I diskussionen 
och räknandet över antalet personer som borde ansöka ingår de personer som 
inte uppfyller skuldsaneringslagen krav och därför har fått avslag. Personerna 
är kvalificerat insolventa men resultatet visar här att skuldsanerings-
möjligheten är stängd då man inte uppfyller lagens skälighetskriterium. Den 
gruppen riskerar att blir större och större. 

En annan bakomliggande tanke tycks vara att alla har förmågan att ansöka. 
Resultatet visar, speciellt från de ideella organisationerna, att det behövs mer 
riktade insatser mot grupper som har bristande kunskap eller andra svårigheter 
och som behöver stöd för att både ansöka och klara av en skuldsanering. För 
vissa personer skulle deras livsvillkor förbättras avsevärt och återskapa en 
självkänsla och en större delaktighet i samhället.  

Fasthållandet vid frågan får så allvarliga konsekvenser att det finns 
anledning att fråga sig hur man kan undvika att personer behöver ansöka om 
skuldsanering. Det finns insatser som med vissa lagändringar snabbt skulle 
bromsa utvecklingen av överskuldsättningsprocesser. I senare utredningar och 
senaste budgetproposition förekommer exempel på åtgärder i syfte att minska 
överskuldsättningsproblemen, bland annat krediteringsförändringar och 
räntetak (se t.ex. SOU 2013:78, Prop. 2015/16:1). 
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Implikationer – Att vända på frågan och 
perspektivet     

    
     

    Insats       
    Skuldsanering 

     Lång tid – skulder 
  
 
 
Insatser 
när skuld- 
problemen 
börjar uppstå 

Fig. 2 Insatstidpunkt utifrån olika tidsperspektiv 

 
Fråga och perspektivval 
Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering? Det är en drygt 20-
årig fråga och utgångspunkt för detta forskningsprojekt. Ansöknings-
benägenhet har återkommit i olika rapporter som resulterat i samma 
återkommande svar att fler borde ansöka utan en djupare analys av frågan. Att 
reducera en komplex fråga om överskuldsättningsproblem till en fråga om 
antal personer som borde ansöka om skuldsanering och hålla fast vid den 
frågan i drygt 20 år riskerar att förlama arbetet med det växande 
samhällsproblem som överskuldsättningen orsakar. 

Resultatet och illustrationen ovan pekar mot att frågan behöver vändas och 
istället fråga – Hur ska vi undvika att överskuldsatta behöver ansöka om 
skuldsanering överhuvudtaget? (se Sandvall 2008:156) Själva frågeställningen 
utifrån skuldsaneringslagen riskerar att leda blicken mot ett fokus på sena 
åtgärder, när skuldsatta personer levt mycket lång tid med skulder. Detta kan 
relateras till forskning som visar ökade risker för följdproblem och i 
förlängningen att lagens rehabiliterande syfte inte uppnås.  
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Denna studie ger inte svar på antal överskuldsatta personer utan ger ett 
underlag till varför inte överskuldsatta ansöker om skuldsanering, en kunskap 
som är relevant för att motverka överskuldsättningsproblem. Resultatet i 
föregående avsnitt pekar på olika betydelsefulla insatser. 

Ett fasthållande kring ansökningsbenägenheten och perspektivvalet riskerar 
ett begränsat synsätt på problemen. När frågan varför överskuldsatta personer 
inte ansöker om skuldsanering hamnar fokus ofta på den enskilde individen. 
Det är individen som orsakat och som ska lösa problemet. Dock visar både 
forskning och detta projekt att frågan är mer komplex. Det handlar dels om 
strukturella mekanismer utifrån både samhälleliga institutioner och marknaden 
och dels om individuella faktorer. 

Ett perspektivbyte är nödvändigt när vi ser vad långvarig skuldsättning får 
för konsekvenser för både individ och samhälle. Samtidigt är samhälls-
ekonomin oerhört beroende av en hög konsumtion – som hör samman med lån 
och skuldsättning – där skuldsaneringsinstrumentet enligt intentionerna syftar 
till att rehabilitera individen till ett ”drägligare och mer samhällsnyttigt liv”, 
bland annat för att kunna fortsätta konsumera.  

 
Konsekvenser av långvariga skuldproblem för individen 
Resultatet visar att konsekvenserna av långvariga skuldproblem, som upplevs 
omöjliga att ta sig ur, riskerar att leda till strategier och förhållningssätt som i 
förlängningen kan urholka skuldsaneringsmöjligheten. Även om man är 
kvalificerat insolvent utifrån skuldbeloppet blir hindret att skälighetskriteriet 
inte uppfylls. Redan betalningsanmärkningen får konsekvenser som påverkar 
boende, arbete och viss basal konsumtion, där det inte behöver handla om 
överskuldsättning men kan vara en väg in i överskuldsättningsproblem. 

Bilden av en centrifugalkraft uppkom under analysarbetet, där individen 
med ökande hastighet slungas ut allt mer i periferin, inte förmår att ta sig ur 
och har svårt att ta sig tillbaka igen. Studien visar exempel på faktorer som 
exempelvis anpassning av arbetstid, ingen officiell inkomst, arrangerad 
familjesituation eller att personen inte kan nås då adress saknas. Det finns en 
risk att vissa individer drivs allt längre ut i samhället i ett utanförskap, en 
exklusionsprocess. Vägen tillbaka är inte självklar, tillbaka till ett utgångsläge 
före skuldproblemen.  

I skuldsaneringslagens rehabiliteringssyfte finns en uttalad förhoppning att 
individen ska bli samhällsnyttig igen. Det finns en risk – speciellt utifrån 
strukturella skuldorsaker som inte upplevs självförvållade – att tilltron till 
samhället och samhälleliga institutioner försvagas. Detta kan leda till att man 
hittar en ny roll genom att välja en egen väg och är inte beredd att göra vilka 
anpassningar som helst. Detta kan jämföras med den forskning som finns om 
”non-take-up”, att inte alltid inordna sig i eller acceptera erbjudanden.   

Det behövs dessutom ett tydligare barnperspektiv vad gäller insatser i 
arbetet mot överskuldsättningsproblem. Flera av intervjupersonerna pratar om 
sina barn och de svårigheter som de fått leva med, ibland under hela sin 



101 

uppväxt. För flera av barnen har det också inneburit att som vuxen stötta en 
skuldsatt förälder i form av ekonomiskt stöd, vara borgensman eller stå för 
hyreskontrakt. Uppväxten påverkas rent materiellt av föräldrars reducerade 
ekonomi med löneutmätning. Förebyggande insatser kan därför ha betydelse 
för att motverka att barn drabbas mer än nödvändigt. Barnperspektivet är 
relevant i diskussionen om tidiga insatser för att motverka 
överskuldsättningsproblem.  

 
Skuldutvecklingen och presumtiva skuldsaneringsärenden 
Incitamentet för den skuldsatte att snabbt komma igång med en betalning och 
se att skulden sjunker med inbetalda pengar är inte tillräckligt. 
Krediteringsregelverket innebär att individen snabbt kommer på efterkälken, 
då räntorna i många fall snabbt ökar på skulden och det blir hopplöst att betala 
in på skulderna. Krediteringsförfarandet, att inbetalning sker mot ränta före 
kapitalet, har bidragit till ett mycket större skuldberg än nödvändigt, ett 
uppenbart resultat av studien där många överskuldsatta har en stor ränteskuld 
av det totala skuldbeloppet. Av den totala skulden 2015 för enskilda mål, e-
mål, är 56% kapital och 44 % räntor och kostnader.  

I denna genomgång framkommer att en skuld på en och en halv miljon kan 
innebära en halv miljon i kapital och en miljon i ränta. Det är uppenbart att en 
galopperande ränteutveckling påverkar en persons strategier och 
förhållningsätt vilket i förlängningen kan påverka en ansökningsbenägenhet. 
En förändring av krediteringsförfarandet mot kapital före ränta innebär att 
ränta hela tiden tillkommer på kapitalet tills det är slutbetalt, men att räntan 
betalas efter att kapitalskulden först betalats klart.  

Det har utvecklats en obalans där borgenärssidan blivit starkare genom 
exempelvis regelverk vad gäller hur höga räntor som får tas ut, 
krediteringsförfarandet, rullande preskriptionstider och försäljningen av 
skulder. Utvecklingen av skulder som handelsvara riskerar utifrån individens 
perspektiv och möjlighet till uppgörelse att fokus flyttas från individers 
skuldproblem mot ett mer övergripande affärsidésperspektiv med 
förlustavskrivningar och vinstintresse.  

I grunden finns att den som har skuldsatt sig ska betala tillbaka samtidigt 
som det för inkassobolag har blivit lönsamt att inte få betalt i tid. 
Vinstutvecklingen är hög i branschen samtidigt som indrivningen av skulder 
och skuldsaneringshanteringen betalas av samhälleliga medel. 
Ansvarsfördelningen behöver ses över. Marknaden borde krävas på ett större 
ansvar att tidigt försöka hitta lösningar när problemen börjar uppkomma.  

Det framkommer av resultatet att det idag är svårt för den enskilde att ha 
en överblick över skuldutvecklingen och vem som är borgenär. Svårigheter 
kan uppstå vad gäller dokument och formaliteter under årens lopp. 
Utvecklingen går också mot att fordringar, räkningar, säljs redan innan de 
förfallit genom framväxten av en ny affärsidé.  Där säljer den ursprunglige 
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borgenären sin fordran vidare och får betalt för att minska sina förluster och 
att slippa arbetet med att få in pengarna.  

Gäldenären får ingen årlig redovisning från Kronofogden över fördelning 
av de pengar som betalats in och vilken effekt de haft på skuldutvecklingen. 
Det kan upplevas som att betala in i ett svart hål. En redovisning skulle 
förmodligen påverka en ansökningsbenägenhet när det blir uppenbart att 
inbetalningar inte har någon effekt plus att faktiskt kunna se om det finns en 
möjlighet att betala av på överskådlig tid. Gäldenären har ett sämre läge 
jämfört med borgenären som får redovisning från Kronofogden. 

Kronofogdens uppdrag innefattar både borgenärers och gäldenärers 
intresse. Ur ansökningssynpunkt kan partsneutraliteten påverka. Dock finns 
det tecken i regeringens lagförslag att Kronofogden kommer att kunna vara 
mer aktiv för att motverka överskuldsättningsproblem (Lagrådsremiss 2015). 
Kronofogden kan ha en avgörande betydelse för att ge information till 
exempel första gången en gäldenär blir aktuell hos Kronofogden. 

Resultatet visar att i den presumtiva grupp av 25 000 överskuldsatta som 
ofta relateras och som borde ansöka så finns det personer som har ansökt men 
att de fått avslag, till och med tre avslagsbeslut. Det är problematiskt när en 
siffra konserveras även om den kan ge en signal för ett åtgärdsbehov. Som 
samhällelig institution och myndighet har Kronofogden haft en delvis 
bakbunden roll men där nu Budgetpropositionen signalerar möjlighet till ett 
något mer aktivt arbete för att motverka överskuldsättningsutveckling (Prop. 
2015/16:1). 

Skuldsaneringsmöjligheten är inte öppen för alla vilket riskerar att 
glömmas bort i diskussionen.  Det finns en grupp som inte har möjlighet till 
lösning och för en del upplevs det som att leva med ett obestämt livstidsstraff 
längre än allvarliga brott. Det går inte heller att sänka skuldsaneringslagens 
krav hur långt som helst då det finns en brytpunkt när det påverkar och kan 
undergräva andra mekanismer och regelverk i samhället. 

 
Insats, kompetens och utbildning 
Tidiga insatser löser inte alla problem och skuldsaneringslagen är en möjlighet 
att komma ur en situation som inte går att ta sig ur på egen hand. Det saknas 
en analys av det förebyggande arbetet som rör både utformning och 
effektivitet. Det framgår av materialet att det bakom skuldproblem många 
gånger finns en komplexitet av olika samverkande faktorer.  

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har en oerhört viktig roll 
både vad gäller tillgänglighet, att väntetiderna inte är orimligt långa, och 
kompetens, ett resultat som är tydligt i denna studie. Kommunernas ansvar för 
tidiga insatser borde uppmärksammas och ökas då det idag är stora skillnader i 
resurser och väntetider beroende på var man bor. Institutet för vård och 
omsorg (IVO) har ett formellt tillsynsansvar, men området saknar fungerande 
tillsyn vilket ger kommunerna större manöverutrymme i frågan. Budget- och 
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skuldrådgivare är en profession som i sig innefattar mycket varierande 
utbildningsbakgrunder vilket i sin tur får konsekvenser för kompetensen. 

Konsumentverket har ansvar för utbildandet av budget- och skuldrådgivare 
men dagens grundutbildning på sex dagar är alldeles otillräcklig speciellt om 
utbildningsbakgrunden är så skiftande. Det krävs kunskap både om 
lagstiftning, privatekonomi, att vara uppdaterad och att möta människor i 
svåra situationer, där bemötandet är oerhört viktigt. Är kompetensen 
otillräcklig kan det påverka en ansökningsbenägenhet, som framkommer 
speciellt i intervjumaterialet. Kunskapsbehovet framkommer även inom 
yrkesgrupper som inte direkt arbetar med frågorna, kunskap som kan användas 
i motivationsarbete och hänvisning till budget- och skuldrådgivare, något som 
också kan påverka en ansökningsbenägenhet. 

Kronofogdens roll behöver ses över. Då det inte gått att få fram något 
dokument hur Kronofogdens ”Vägledande dialog” ska gå till finns det 
anledning att utveckla en tydligare instruktion, vad den ska innehålla, och hur 
den ska genomföras och följas upp. 

Kunskap krävs också för den enskilde att manövrera i ett mer kontantlöst 
konsumtionssamhälle tillsammans med ett förändrat välfärds- och 
pensionssystem. Sårbarheten har ökat och där ett forskningsresultat för 
skuldutveckling pekar på att inkomstbortfall är större risk än låg inkomst. 
Kartan har ritats om och därför räcker inte skuldsaneringsinstrumentet för att 
råda bot på växande överskuldsättningsproblem. Det krävs insatser inom andra 
områden och tidigare insatser.  

 
Den återkommande frågan och ansökningsbenägenhet 
Skuldsaneringsinstrumentet är för många ingen enkel lösning på en långvarig 
problematik. Resultatet i denna studie visar att det finns olika behov av stöd 
både för att ansöka men också för att klara av att genomföra en skuldsanering 
då skuldproblematiken ibland är en del av en annan problematik. Det går inte 
bara att säga att fler borde ansöka om skuldsanering, det handlar inte bara om 
att ansöka. Alla vill inte och kan inte ansöka om en sådan. 

Resultatet visar att långvariga skuldproblem leder till olika 
följdverkningar, vilket gör att det finns anledning att byta perspektiv och inte 
vänta så länge med insatser för att motverka överskuldsättningsproblem. 
Skadan är redan skedd i många fall. Det handlar inte heller enbart om 
skuldsaneringsinstrumentet och den enskilde. Det är ett växelspel mellan 
individuella och strukturella faktorer och inom relationer. Skuldorsaken kan 
ha en betydelse där strukturella skuldfällor kan trigga igång andra mekanismer 
när man känner sig drabbad av samhället. Det finns risk att samhälleliga 
mekanismer tvingar individen allt längre ut i ett utanförskap. 

Utvecklingen mot ett mer kontantlöst samhälle med stor kortanvändning 
och e-fakturor ihop med konsumtionssamhällets marknadsföring ställer krav 
på individens förmåga att hantera och överblicka privatekonomin. Det 
framkommer i resultatet hur grupper, till exempel med kognitiva svårigheter 
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och demenssjukdomar, har svårigheter att manövrera i samhället. 
Konsekvenserna av ökad användning av e-fakturor riskerar att inte räkningar 
syns på så tidigt stadium – en utveckling som inte ännu är så reglerad – men 
kan vara en inkörsport till skuldproblem till exempel vid längre 
sjukhusvistelser. 

Forskningsresultat visar att inställningen till skulder håller på att förändras, 
där den yngre generationen inte påverkas lika mycket av att ha skulder. I ett 
framtidsperspektiv blir skuldsaneringsinstrumentet otillräckligt om det inte 
skapas mer förebyggande insatser. Det finns relevanta förslag från utredningar 
och pågående arbete som rör insatser för att motverka överskuldsättnings-
problem, t.ex. ränte- och kostnadstak. 

Resultatet av detta projekt utifrån frågan varför överskuldsatta inte ansöker 
om skuldproblem visar att det är angeläget att vända på perspektivet och se 
hur man kan undvika att individen blir överskuldsatt och behöver ansöka om 
skuldsanering. Det är dags att byta fråga! 
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