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Abstract 
 

 

Despite the fact that excessive debt among young adults is a growing problem, this is an 

unexplored area and the knowledge surrounding the issue is inadequate. The overall purpose 

of the study has been to investigate young adults’ (18-25 years) way into excessive debt, 

causes of the problem, how the debt is managed and the thinking behind their actions. Five 

qualitative interviews were conducted, and the results of the interviews were analysed in the 

light of the selected theories and concepts: development ecology, social heritage, identity, role 

and perception management and idealization. 

 

The essay results showed that there are several underlying causes of young adults’ excessive 

debt. The most common causes of the excessive debt were unemployment/low income, 

unforeseen events/diseases and over consumption. The changed life circumstances as a 

consequence of these factors have resulted in loan and credit-taking among interviewees 

which in turn resulted in debts. Loans and credits proved to be a frequent cause for all 

respondents. The respondents reports inadequate and inappropriate support from social 

services, mainly due to the lack of knowledge about the problem. Respondents also 

experience that society’s view of the over-indebted is not favourable, as these individuals are 

often regarded as irresponsible and unable to manage their finances. The lack of knowledge 

and the lack of help from society, in turn, resulted in many over-indebted young adults ended 

up outside of society. 
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Sammanfattning 

 
Trots att överskuldsättning bland unga vuxna är ett växande problem är detta ett outforskat 

område och kunskapen kring problematiken är bristfällig. Det övergripande syftet med 

studien har varit att genom fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna (18-25 år), studera 

deras väg in i överskuldsättning, orsakerna bakom problematiken samt hur skulden har 

hanterats och tankarna bakom deras agerande. Resultatet av intervjuerna har analyserats i 

bakgrund av valda teorier och begrepp; utvecklingsekologi, det sociala arvet, roll och 

identitet, intrycksstyrning och idealisering.  

 

Studiens resultat visade att det finns flera bakomliggande orsaker till unga vuxnas 

överskuldsättning. De vanligaste orsakerna bakom överskuldsättningen visade sig vara 

arbetslöshet/låg inkomst, oförutsedda händelser/sjukdomar och överkonsumtion. Förändrade 

livsomständigheter till följd av dessa faktorer har medfört lån- och kredittaganden bland 

intervjupersonerna, vilket i sin tur har resulterat i skulder. Lån och krediter visade sig vara 

vanligt förekommande hos alla respondenter. Det visade sig även, enligt respondenterna, att 

den hjälp och de insatser som erbjudits dem är otillräckliga och till viss del olämpliga, vilket 

framförallt beror på den bristande kunskapen kring problematiken. Respondenterna upplever 

även brister i samhällets syn på överskuldsatta då de många gånger betraktas som 

oansvarsfulla och oförmögna att sköta sin ekonomi. Den bristande kunskapen och den 

otillräckliga hjälpen från samhället har i sin tur resulterat i att många överskuldsatta unga 

vuxna hamnat utanför samhället.  
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Förord 

 

Det känns väldigt hjärtlöst att dem här stora företagen bara vill ha pengar. De bryr sig inte om 

oss ”lilla människor”: Respondenten Thea. 

 

Vi vill tacka alla våra respondenter som gjorde denna studie möjlig att genomföra. Vi vill även 

rikta ett hjärtligt tack till vår handledare, Erik Flygare, som under denna begränsade tid visade 

sitt stöd, engagemang och bidrog med konstruktiva och väldigt givande synpunkter. 

 

Tack till familj, vänner och andra bekanta som under vårt uppsatsskrivande stått ut med oss och 

vårt gnällande. Ert stöd har varit till stor betydelse! 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för den kunskap, erfarenhet och det medverkande som 

vi bidrog med. Dessa 10 veckor har tillfört många roliga men även besvärliga stunder. Dock har 

vi kompletterat varandra väl genom våra egna styrkor och svagheter. 

 

 

Tack till er alla som trodde på oss – Vi lyckades! 

 

 
Örebro, 2014-06-10 

 

Gözel Nasirova 

Shrin Sulaiman 
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1. Bakgrund 
Överskuldsättning är ett vanligt och växande problem bland svenska hushåll (Kronofogden, 

2008a, Upplysningscentralen, 2007). Med överskuldsättning menas bland annat att individen har 

en eller flera betalningsanmärkningar (Socialstyrelsen, 2013). Det finns idag ca 430 000 

människor med betalningsanmärkningar i Kronofogdens register vilket innebär att 4-5% av 

Sveriges befolkning har minst en betalningsanmärkning (Dir. 2012:31). Det är svårt att fastställa 

det exakta antalet skuldsatta, trots att flera studier genomförts kring problematiken. Detta då 

mörkertalet är stort eftersom alla som är överskuldsatta och har betalningsanmärkningar inte 

söker hjälp och syns därför inte i registret (Kronofogden, 2008a). 

     I ett kommittédirektiv från Justitiedepartementet gällande Strategi för att motverka 

överskuldsättning (Dir. 2012:31) anges att samtidigt som att ge större möjlighet till att planera 

ekonomin, kan tillgången till lån och krediter resultera i negativa konsekvenser. Svårigheter med 

att betala räkningar kan leda till en skuldsättning som kan vara svår att ta sig ur och som i sin tur 

kan leda till andra problem, som utanförskap och försämrad psykisk- och fysisk hälsa. Det är 

även vanligt att anhöriga påverkas negativt av närståendes skuldsättning (Dir. 2012:31). 

     Unga vuxna upp till 25 år som har ekonomiska problem riskerar att hamna i en 

överskuldsättning då de oftast har sämre ekonomiska förutsättningar (Dir. 2012:31). Enligt 

Socialstyrelsen (2013) har antalet unga vuxna som ansökt om betalningsföreläggande ökat med 

27 % under de senaste åren. Mer specifikt handlar det om en ökning från 800 000 individer till 

cirka en miljon. Överskuldsättning har varit ett problem som har diskuterats under en lång tid. 

Trots studier och kartläggningar av problemet är kunskapen kring området bristfällig (Dir. 

2012:31). 

     Det finns inom socialtjänsten i Örebro en hyres- och elskuldsgrupp som kan ge stöd och hjälp 

till de som har hyres- och elskulder. Hyres- och elskuldsgruppen kontaktar exempelvis familjer 

som har hyresskulder och arbetar med dem för att förebygga eventuell vräkning. Den som har 

skulder och som inte kan få hjälp av socialtjänsten kan vända sig till budget- och 

skuldrådgivarna. Den hjälp som erbjuds där är rådgivning men däremot erbjuds inte hjälp till att 

avbetala skulden. Kommunens budget- och skuldrådgivare erbjuder hjälp inför en 

skuldsaneringsansökan men som ung kan det vara svårt att få en skuldsanering beviljad. Detta 

resulterar i att situationen för skuldsatta unga vuxna blir problematisk då de inte kan få hjälp 

någonstans, av samhället. 

     En förening som möter unga vuxna som har skulder är EKSAM, Ekonomisk 

Samverkanscentrum. EKSAM är en ideell förening i Örebro vars verksamhet riktar sig till 

människor som har ekonomiska svårigheter. EKSAM erbjuder ekonomisk rådgivning i 

privatekonomiska frågor. Målsättningen med EKSAM är att bekämpa fattigdom och socialt 

utanförskap. Statistik
1
 som har sammanställts av EKSAM för perioden maj 2013 till oktober 

2013 visade att verksamheten haft totalt 161 besökare (99 kvinnor och 62 män) varav en stor del 

av både manliga och kvinnliga besökare var ensamstående. Skulder hos inkassobolag och 

kronofogden är den vanligaste orsaken till att besökarna vänder sig till EKSAM. Dessa besökare 

vill oftast ha hjälp med stödsamtal eller med att förbereda en skuldsaneringsansökan. Den grupp 

som har vuxit mest bland EKSAMs besökare är unga vuxna som har skulder. Dessa unga vuxna 

som vänder sig till EKSAM har oftast stora skulder som har gått till kronofogden. Vad som 

ligger till grund för skuldproblematiken är dock oklart. 

     En av studiens författare har under sin VFU termin (Verksamhetsförlagd utbildning) varit på 

EKSAM och mött unga vuxna med ekonomiska problem. Mötet med dessa individer har väckt 

                                                           
1  EKSAM, Ekonomisk samverkanscentrum (2013). Rapport maj-oktober 2013. Örebro. 

 



  

8 
 

intresset att studera vanliga orsaker till överskuldsättning hos unga vuxna, exempelvis vad gäller 

det sociala arvet som en möjlig eller bidragande orsak till skuldproblematiken.  

 

1.1 Problemformulering 
Överskuldsättning är ett svårdefinierat begrepp, dels för att det inte existerar någon entydig 

definiton av begreppet, dels för att det definieras på olika sätt i olika länder (Fondeville, Özdemir 

och Ward 2010; Davydoff et al., 2008 i Statens offentliga utredningar, SOU 2013:78). 

Överskuldsättning mäts även på olika sätt i olika länder. För att kunna ge en definition till 

begreppet använder Niemi och Henriksson (2005, i SOU 2013:78) sig av tre olika jämförelser. 

Den första, det vill säga den administrativa jämförelsen mäter överskuldsättningen genom att 

använda sig av offentliga register över skuldsatta personer som har sökt hjälp. Detta är en enkel 

metod där det är lätt att få tillgång till uppgifterna. Det problematiska med denna metod är dock 

att sådana register inte omfattar alla och de som löser skuldproblemet i förväg och på egen hand 

skyms undan. Metoden fångar inte heller upp de människor som har privata skulder, exempelvis 

till släkt och vänner. Den andra metoden att definiera överskuldsättning är den objektiva 

metoden som mäter överskuldsättning med hjälp av ekonomiska data. Detta kan göras genom 

skuldkvoter där individers överskuldsättningsgrad mäts. Mer specifikt görs detta genom att 

dividera bruttoskulden med hushållets nuvarande inkomst. Vid en sådan bedömning tas endast 

skuldens storlek samt hushållets årsinkomst i beaktning. Den tredje, det vill säga den subjektiva 

metoden använder sig av människors egna tolkningar och beskrivningar av situationen som 

sedan värderas som överskuldsättning. Fördelen med denna metod är att de människor som inte 

finns med i registren kan fångas upp (Niemi & Henriksson, 2005, i SOU 2013:78). 

     Det som gör överskuldsättning till ett svårdefinierat begrepp är bland annat att det är ett 

individuellt problem som förändras över tid beroende på skuldernas omfattning och de 

skuldsattas inkomst. En familj kan ha en hållbar ekonomi ena dagen, men på grund av 

exempelvis inkomstbortfall eller sjukdom kan de vara överskuldsatta nästa dag (SOU 2013:78).  

     Enligt svensk lagstiftning får en person som fyllt 18 år ingå rättsliga avtal. Detta innebär 

bland annat att personen har rätt att äga egendom men även att personen är juridisk ansvarig för 

sina eventuella skulder (SOU 2013:78). Trots att överskuldsättningen hos unga vuxna är ett 

växande problem är detta ännu ett outforskat område, exempelvis är kunskapen om bakgrunden 

till ungdomars överskuldsättning bristfällig. Risken att skuldsatta unga vuxna ”hamnar mellan 

stolarna” är överhängande om de inte erbjuds hjälp från samhället. Den hjälp det erbjuds hos 

bland annat budget- och skuldrådgivarna är dock främst av rådgivande slag, de får oftast inte 

hjälp med att sanera sin skuld. Mot bland annat bakgrund av den rådande situationen är 

överskuldsättning ett problem som bör uppmärksammas i ett tidigt skede för att kunna förebygga 

att ungdomarna skuldsätter sig. Här kan socialtjänsten spela en viktig roll, då socialtjänsten i 

tidigt skede kan uppmärksamma problemet och erbjuda hjälp.       

     Det finns en del etiska värden och principer som en socialarbetare skall ta hänsyn till vid 

arbetet med den enskilde individen. Exempel på sådana värden och principer är 

människovärdeprincipen, principer om humanitet, solidaritet och mänskliga rättigheter.  

Människovärdeprincipen belyser människors lika värde, att de bör behandlas lika och ges samma 

möjligheter. Enligt humanitetsprincipen skall människor som befinner sig i utsatta situationer 

bemötas med lyhördhet, medkänsla och empati. En av de mest centrala principerna är värnandet 

om den mänskliga rättigheten, som även är juridisk bindande. Enligt denna princip har den 

enskilde rätt till insatser och resurser som denne är i behov av, exempelvis skälig levnadsnivå, 

möjlighet till bostad med mera (Akademikerförbundet SSR, 2010).  

     Då överskuldsättningen hos unga vuxna är ett aktuellt och växande problem som inte har 

studerats särskilt mycket är detta, enligt vår mening, ett angeläget fenomen att undersöka 

närmare, inte minst hur skuldsatta själva ser på sin situation.   
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1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning är att studera ett antal skuldsatta unga vuxnas subjektiva 

erfarenheter och upplevelser vad gäller I) deras väg in i skuldsättning, II) orsakerna till att de 

hamnat i en skuldsituation samt III) hur de hanterat situationen, inklusive vad som legat till grund 

för deras agerande. Med överskuldsättning menas, enkelt uttryckt, att skulderna är så pass stora 

att personen inte klarar av att betala tillbaka dem samt att de till följd av detta registrerats hos 

kronofogden.  

 

2. Tidigare forskning 
Nedan beskrivs överskuldsättning ur ett nationellt och internationellt perspektiv, vanliga 

orsaker till och konsekvenser av överskuldsättning.  

 

2.1 Överskuldsättning ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
Texten under detta avsnitt bygger företrädesvis på Dellgrans arbete från år 2000, Skuldproblem, 

ekonomisk rådgivning och skuldsanering.  

     Idag är insatser i form av ekonomisk rådgivning mycket vanligt förekommande för personer 

som har skulder. I rådgivningen fokuseras det mycket på budget-, konsumtions- och 

utgiftsfrågor. Så har det dock inte alltid sett ut. Enligt Dellgran har stora skulder och 

betalningsproblem varit ett växande problem sedan 1980-talet, inte minst bland 

socialbidragstagare. Många tog lån och krediter för att kunna klara av sin vardag. I takt med den 

ökade skuldproblematiken utvecklade olika myndigheter sina arbetssätt, exempelvis 

kronofogden och konsumentrådgivningen där en del av verksamheterna kom att inriktas på 

privatekonomisk rådgivning och skuldsanering. I Sverige infördes skuldsaneringslagen år 1994 

för att de skuldsatta skulle få hjälp med att sanera sin skuld. Till följd av en liknande 

skuldproblematiksutveckling i andra delar av världen har förändringar i myndigheters arbetssätt 

även skett på ett internationellt plan. Bland de delar av världen som förändrade och utvecklade 

sina arbetssätt fanns Norden och västra delen av Europa. Fler och fler länder började införa 

skuldsanering i sin lagstiftning och i många europeiska länder väcktes intresset att forska kring 

ämnet överskuldsättning, exempelvis i Norge, Finland och Tyskland (Dellgran, 2000). När man 

studerar skuldsaneringslagar i olika länder kan man bland annat konstatera att synen på 

överskuldsättning skiljer sig i olika länder. Till skillnad från andra delar av världen fokuserar 

Sverige mer på rehabilitering i sina villkor för de skuldsatta. De flesta länder i Europa fokuserar 

istället på att skulden skall bli återbetald, i USA syftar skuldsaneringslagen till att det skall bli 

ekonomiskt effektivt för samhället. Olika länder inom Europa, exempelvis Irland och 

Storbritannien, har ändrat sin inriktning och börjat närma sig USA i sitt synsätt på 

överskuldsättning. Till skillnad från USA betonar Europa mer de moraliska aspekterna i sina 

villkor för en skuldsanering. Något som påverkar skuldsaneringens villkor i Europa och USA är 

att Europa ser på skuldsättning som ett socialt problem medan USA ser det som ett misslyckande 

på kreditmarknaden. Att USA vill bidra till ett skuldfritt samhälle för sina medborgare beror på 

att de vill göra människor skuldfria, vilket i sin tur skall bidra till ett ekonomiskt produktivt 

samhälle (Niemi-Kiesiläinen, 1999). 

     Vad gäller de skuldsatta som söker hjälp har undersökningar visat att de flesta, det vill säga 

60-70 % är ensamstående utan barn, 20-25 % är ensamstående med barn och resten, det vill säga 

ca 10 % är de sammanboende som har barn. Det har visat sig att det som utmärker de flesta av 

skuldsatta är att de saknar arbete. Det har även visat sig att 63 % har hamnat i skulder på grund 

av lån och krediter (Dellgran, 2000).  

     Enligt Dellgran finns det tre sätt att betrakta skuldproblematiken. Det första sättet fokuserar 

på oförutsedda händelser som bland annat inkomstbortfall och sjukdom. Det andra tar fasta på 

konsumtionsbeteenden som är avvikande, det kan exempelvis handla om konsumtionsmissbruk. 
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Det tredje sättet att betrakta skuldproblematiken skjuter in sig på oförmågan att sköta ekonomin. 

Detta kan avse personer som inte kan ta ansvar över sin ekonomi.  

     En överkonsumtion av varor och tjänster i förhållande till vad individer har råd med kan bero 

på lättillgängligheten av lån och krediter. Konsumtionsmönstret har dessutom förändrats under 

de senaste åren då olika företag producerar nya onödiga produkter som presenteras som 

nödvändiga. På det här sättet förändras människors konsumtionsbehov. För att göra vinst och få 

fler att konsumera använder sig företag av devisen ”köp nu – betala sedan”. För att kunna följa 

det aktuella konsumtionsmönstret tar många lån och krediter och detta leder till nya utgifter i 

form av räntor och avbetalningar (Dellgran, 2000). 

     Skulder och betalningsproblem uppstår oftast på grund av tre skäl: det första skälet är 

individens långsiktiga satsningar på exempelvis bostad eller utbildning. Det andra skälet har att 

göra med konsumtion av varor som ger bättre levnadsstandard som exempelvis bil, 

hushållsmaskiner och TV. Det tredje skälet är att individen på grund av nedsatt inkomst eller 

extra utgift tar banklån, använder kreditkort eller lånar från släkt och vänner för att kunna 

konsumera varor och tjänster (Dellgran, 2000).   

     Trots forskningsinsatserna är kunskaperna om vad som ligger till grund för problematiken 

fortfarande ganska outvecklade. Forskningen kring problematiken har varit bristfällig även i 

Sverige. Det som har uppmärksammats inom området är framförallt hur ekonomiska problem 

leder till hälsoproblem (Dellgran, 2000).      

 

2.2 Vanliga orsaksfaktorer till överskuldsättning 
Överskuldsättning är, som tidigare påpekats, ett ganska outforskat område. De studier som har 

undersökt problemet visar bland annat att det finns flera faktorer som kan leda till 

överskuldsättning. Det är inte heller ovanligt att olika faktorer genom att samverka med varandra 

leder till en överskuldsättning (SOU 2013:78).  

     Enligt Konsumentverket (2003) beror skuldsättningen oftast på att människor lever med 

begränsade ekonomiska marginaler. Människor med begränsade ekonomiska marginaler lever 

över sina tillgångar genom att handla på kredit eller lån av pengar. Överskuldsättning 

förekommer dock även bland människor med hög inkomst av samma skäl som angivits ovan, det 

vill säga konsumtion med hjälp av lån och krediter, då de härigenom begränsar sina ekonomiska 

marginaler. Överskuldsättningen skulle kunna undvikas genom att bland annat ha en planerad 

ekonomi. I sina egna studier om överskuldsättning, har Konsumentverket kunnat påvisa att det 

föreligger ett samband mellan låg inkomst och överskuldsättning och att människor med låg 

inkomst, låg utbildning och begränsad kunskap vad gäller ekonomi är överrepresenterade bland 

dem som är överskuldsatta (Konsumentverket, 2003). Nedan presenteras vanliga orsaker till 

överskuldsättning.  

 

2.2.1 Försämrad ekonomi 

En försämrad ekonomi uppstår oftast i samband med andra problem, som till exempel sjukdom, 

separation och arbetslöshet. Överskuldsättning kan drabba hushåll med såväl svag som 

god/hållbar ekonomi, då en person i ett hushåll med hållbar ekonomi till följd av oförutsedda 

händelser kan hamna i skuld och detta kan komma att påverka hela hushållet (SOU 2013:78). 

 

2.2.2 Arbetslöshet 

Arbetslösa personer löper stor risk att hamna i skulder. Enligt kronofogden (2008a) var 17% av 

personer med skulder arbetslösa år 2008. Hur vägen in i skuldsättning ser ut för de arbetslösa 

individerna är oklart, klart är dock att det föreligger ett samband mellan arbetslöshet och 

skuldsättning (SOU 2013:78).  
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2.2.3 Överkonsumtion bland ungdomar 

Överkonsumtion innebär enligt Johansson (2005) att konsumera sådant som man inte har råd 

med. Att överkonsumera kan, enligt Konsumentverket (1999), vara ett sätt att för omgivningen 

visa att man har råd med ”dyra prylar”. Johansson (2005) påstår exempelvis att det i vårt 

samhälle finns så kallade dolda överenskommelser om vad som anses vara normalt och icke-

normalt. Detta kan till exempel handla om vad som anses vara normala kläder, vilket 

exemplifierar samhällets makt över människorna. Under sådana omständigheter är det för många 

människor otänkbart att inte leva utan prylar eller annat som andra har. Genom att äga sådant 

som alla andra har visar man vem man är som person eller vem man vill vara. Detta gäller inte 

minst ungdomar (Konsumentverket, 1999). Enligt Gunter och Furnham (2006) har ungdomar 

svårt att hävda sig mot konsumtionssamhällets marknadsföring och de har svårt att göra en 

hållbar bedömning av sina ekonomiska tillgångar i förhållande till de påtryckningar som de 

utsätts för i konsumtionssamhället. Enligt kronofogden (2008a) är det, för många ungdomar, 

viktigt att konsumera saker som ”alla andra” har, det gäller även ungdomar som egentligen inte 

har råd att konsumera – vilket ibland resulterar i betalningsanmärkningar. Kronofogden hävdar 

att en bidragande orsak till ungdomars svårigheter med att handskas med ekonomin är att de 

saknar kunskap om, exempelvis vad som händer när man får en betalningsanmärkning 

(Kronofogden, 2011: Pressmeddelande 2011-03-16). Enligt Näsman och von Gerger (2003) 

saknar ungdomar ofta kunskap om familjens ekonomi. De saknar exempelvis insikt i alla de 

nödvändigheter som kostar pengar i form av boendekostnader, mat med mera. Det är även 

vanligt att ungdomar betraktar familjens ekonomiska tillgångar som gemensamma samtidigt som 

de inte ser sig själva som en utgift för familjens gemensamma ekonomi (Näsman & von Gerber, 

2003).  

     Många föräldrar ger sina barn ett ansvar över sin egen ekonomi redan i tidig ålder, ofta för att 

de vill lära barnen att kunna handskas med pengar. Ett sådant agerande har bland annat 

kritiserats av Gunter och Furnham (2006), vilka menar att föräldrar på detta sätt uppmuntrar sina 

barn till att konsumera mer.  

 

2.2.4 Ohälsa 

Enligt (SOU 2013:78) finns det ett tydligt samband mellan sjukdom och överskuldsättning. 

Problematiken är vanligast bland människor med psykisk ohälsa (SOU 2013:78).  

 

2.2.5 Bristande kunskap 

Förmågan att planera och hantera sin ekonomi har stor betydelse för individens sätt att se på 

ekonomin. En viktig aspekt för att kunna styra sin ekonomi är kunskap. Enligt kronofogden 

(2008a) löper individer med låg utbildning större risk att hamna i en överskuldsättning. För att 

individen skall kunna ta ett korrekt beslut i ekonomiska frågor samt för att förebygga 

uppkomsten av en skuldsättning är det viktigt att individen besitter ekonomiska kunskaper. 

Sådana kunskaper är även viktiga vid uppkomsten av en skuldsättning, för att individen skall 

veta vem denne kan vända sig till och på så sätt förhindra att situationen förvärras. Okunskap om 

ekonomi i sådana situationer leder oftast till passivitet och uppgivenhet hos individen (SOU 

2013:78). 

 

2.2.6 Lån och krediter bland unga vuxna 

SOU (2013:78) skriver att det finns en ökning av skuldsatta unga vuxna som är mellan 18-25 år.  

I en granskning av unga vuxnas skulder kom kronofogden (2012, i SOU 2013:78) fram till att de 

flesta unga vuxna har fått sina första skulder genom att handla hos privata handlare. Bland dessa 

var handlande mot faktura, internetköp och köp av telefoni överrepresenterade. Att få 

snabblåneskulder visade sig också vara vanligt bland ungdomar (SOU 2013:78). Antalet 

ungdomar som tar snabblån och inte betalar har ökat dramatiskt sedan år 2010 och fortsätter 
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fortfarande att öka. Bland de typer av skulder som är överrepresenterade hos unga vuxna med 

skulder finns även obetalda mobilabonnemang (SOU 2013:78).  

     SOU (2013:78) skriver att en anledning till att skuldsättningen bland unga vuxna har ökat kan 

vara försämrade förutsättningar, till följd av arbetslöshet, denna har bland ungdomar ökat och 

ligger idag på 24%.  

 

2.2.7 Svagt socialt nätverk 

Individer som har ett svagt socialt nätverk löper större risk att hamna i en överskuldsättning 

jämfört med individer med starkt socialt nätverk (Konsumentverket, 2003 i SOU 2013:78). 

Avsaknaden av ett socialt nätverk innebär att individen inte har någon att vända sig till vid svåra 

ekonomiska situationer. Detta kan resultera i att de personer som har ett svagt socialt nätverk 

oftast tar lån och krediter för att även kunna betala små summor, vilket senare kan leda till en 

skuldsättning. En grupp som oftast saknar ett starkt socialt nätverk och som är 

överrepresenterade bland överskuldsatta är ensamstående föräldrar (SOU 2013:78).  

      

2.3 Överskuldsättningens konsekvenser 
Med utgångspunkt i information från kronofogden skriver Konsumentverket (2003) att barn till 

skuldsatta vårdnadshavare ofta själva får ekonomiska problem i framtiden. Det är därför 

nödvändigt att bryta det sociala arvet då en livslång skuldsättning redan i unga år kan leda till 

andra problem i form av kriminalitet och svartarbete (Konsumentverket, 2003).  

 

2.3.1 Överskuldsättningens påverkan på barn och unga 

Att skuldsättning har negativa konsekvenser har vi idag kunskap om. Vad vi däremot saknar 

kunskap om är hur skuldsättning hos enskilda individer påverkar deras anhöriga, särskilt barn 

och unga (SOU 2013:78). Detta bekräftas även av Socialstyrelsens rapport Barn till 

Överskuldsatta, där det hävdas att kunskapen om skuldsättningens påverkan på barn i 

barnfamiljer är bristfällig (Ahrén, 2013, i SOU 2013:78).  

     En studie som Unicef (2012, i SOU 2013:78) genomfört, visar att barn påverkas av familjens 

ekonomiska situation. Exempel på påföljder kan vara utanförskap samt att de barn som växt upp 

i ett (socialt) utanförskap även riskerar att ha svårt att komma in i arbetsmarknaden. Vidare är 

påföljder som ohälsa (både psykisk och fysisk) och risk för kriminalitet vanligt förekommande 

(Bynner, 1998 i SOU 2013:78). Det framkommer även att de barn som har eller haft föräldrar 

med överskuldsättning själva kan få svårt med sin ekonomi och därmed få betalningsproblem 

senare i livet (Kronofogden, 2008, i SOU 2013:78). En ytterligare orsak till att barn som har 

föräldrar med överskuldsättning senare kan drabbas av liknande problematik är att de saknar 

kunskap inom ämnet privatekonomi. Generellt sett har kvinnor sämre kunskaper om ekonomi än 

vad män har. Vidare framkommer det även att föräldrars utbildning har stor inverkan på 

ungdomars förmåga att kunna handskas med sin ekonomi (Lusardi, Mitchell & Curto, 2009 i 

SOU 2013:78). 

 

2.3.2 Myndighetspersoners syn på överskuldsatta individer      

Björkbom (2008) skriver att överskuldsättningen påverkar familjer negativt både på ett 

ekonomiskt och hälsomässigt sätt. Ekonomiska problem påverkar i sin tur framförallt familjers 

sociala liv på ett negativt sätt. Den sociala acceptansen från omgivningen, exempelvis vänner, är 

nödvändig för att ett barn skall utvecklas optimalt och för att uppnå detta bör familjen bland 

annat utföra olika aktiviteter på fritiden och ha möjligheten till att bjuda hem andra människor.  

     Enligt Björkbom (2008) återfinns överskuldsatta personer inom familjer med såväl höga som 

låga inkomster, familjer med låga inkomster är dock överrepresenterade bland överskuldsatta. 

Vidare skriver Björkbom att den hjälp som överskuldsatta individer får från samhället är 

bristfällig. Den hjälp vissa deltagare fick i Björkboms egen (2008) undersökning, från 
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exempelvis socialtjänsten, bestod av hjälp med mat och hyra. Andra deltagare fick hjälp av 

Kronofogden med att minska avdraget på inkomsten. De fick däremot ingen hjälp med att sanera 

skulden eller liknande. Rådgivningen som deltagarna fick från socialtjänsten ledde inte heller till 

en minskad skuld. Deltagarna fick inte heller hjälp hos kommunens budget- och skuldrådgivare 

då de bedömde skulderna som låga med tanke på inkomsten. Dessa deltagare bedömdes även 

vara i stånd att själva handskas med problematiken. Bland deltagarna fick endast en person 

beviljad skuldsanering och då hade denne redan hunnit vara överskuldsatt i fjorton år. 

Avslutningsvis berättar Björkbom (2008) att de överskuldsatta som inte får rätt hjälp från 

myndigheter riskerar att hamna i ett utanförskap. I mötet med myndigheter bedöms de ofta som 

slarviga och bemöts med en attityd som säger att det är deras eget fel att de är överskuldsatta då 

de inte kunde planera sin ekonomi. Att myndigheterna brister i sina möten med överskuldsatta 

kan till största del bero på att överskuldsatthet är ett outforskat område och att kunskapen inom 

ämnet är bristfällig (Björkbom, 2008). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har vi utifrån tidigare forskning kommit fram till att Sverige i sitt sätt att se 

på överskuldsatta skiljer sig från andra delar av världen. Sverige till skillnad från exempelvis 

USA tar hänsyn till de moraliska aspekterna i sina villkor för de överskuldsatta, medan USA 

lägger fokus på den ekonomiska effektiviteten. Olika undersökningar som har studerat 

överskuldsättning har kommit fram till att det finns en del vanliga orsaker bakom problematiken; 

inkomstbortfall, arbetslöshet, överkonsumtion, ohälsa, bristande kunskap, lån och krediter samt 

ett svagt socialt nätverk. Olika studier har även kommit fram till att barn till överskuldsatta 

föräldrar oftast själva får ekonomiska svårigheter senare i livet. Överskuldsättning hos föräldrar 

kan även resultera i andra negativa konsekvenser för barnet, såsom utanförskap och ökad risk för 

kriminalitet. Det har även visat sig att myndigheter brister i sina möten med överskuldsatta 

personer då dessa betraktar de överskuldsatta som slarviga och oansvarsfulla, vilket framförallt 

beror på den bristande kunskapen kring problematiken.  

 

3. Tolkningsram 
Nedan beskrivs kortfattat lagtexter och verksamheter som reglerar hanteringen av människor 

som har skulder och andra privatekonomiska problem, liksom relevanta teorier och begrepp 

för att besvara studiens syfte. Sistnämnda motiveras i samband med att de beskrivs. 

 

3.1 Åldersgränser för juridiskt ansvar vid ekonomiska avtal 
I Sverige har alla individer som är över 18 år rätt att ingå ekonomiska avtal. Den som inte fyllt 

18 år räknas som omyndig och kan därmed själv inte ingå sådana avtal. För att omyndiga 

personer skall kunna ingå avtal krävs målsmans, vanligtvis föräldrars, samtycke för att det skall 

kunna bli godtagbart. Det ligger ett ansvar hos den som ingår avtal att försäkra sig om att 

motparten är myndig eller har målsmans godkännande. Det finns dock undantag där den ena 

parten inte behöver ha fyllt 18 år. Dessa undantag gäller exempelvis möjligheten för den som 

fyllt 16 år att själv få bestämma över de pengar hen tjänat in samt för den som innan 18 års ålder 

ordnat eget hushåll, sådana personer har då rätt att handla för sitt eget hushåll. Dessa undantag 

gäller dock bara vid kontantköp, 18 års gräns gäller alltid vid kreditavtal (Konsumentverket, 

2013b). 

     Den huvudregel som gäller vid ekonomiska avtal mellan två parter är att den är bindande, 

detta oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt. Ett bindande avtal blir aktivt när den ena 

parten lämnat anbud som mottagaren godtagit. Som tidigare nämnt kan avtal göras skriftligt eller 

muntligt, men skriftligt är att föredra då en muntlig överenskommelse vid oenigheter mellan 

parterna kan vara svår att bevisa. Vid köp av större egendomar såsom bostadsrätt med mera 
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krävs alltid skriftligt avtal. Avtal som är bindande måste fullföljas och kan därmed inte ändras 

eller återkallas hur som helst. Vidare är tillägg till överenskommelser inte heller tillåtet utan båda 

parternas samtycke. Exempel på detta är extra kostnader som företag kan vilja ta ut i efterhand 

utan att båda parterna kommit överens om det under köpet, under bindandet av avtalet 

(Konsumentverket, 2013b). 

     I Sverige är de flesta avtal vid köp av till exempel varor och tjänster reglerade via tvingande 

konsumentskyddande lagstiftning. Att lagarna är tvingande är till fördel för konsumenten då 

exempelvis företag inte kan ge konsumenten sämre förhållanden än vad lagen anger. Villkor som 

är sämre för konsumenten än de regler som inkluderas i konsumentköplagen är inte bindande för 

konsumenten (Konsumentverket, 2013b).  

 

3.2 Kronofogdemyndigheten 
Kronofogdemyndigheten är en myndighet som fungerar som medlare mellan den som skall 

betala och den som skall ha betalt. Kronofogden har även i uppdrag att se till att den 

betalningsskyldige skall få rätt hjälp och rätt vägledning vad gäller att återbetala sina skulder. 

Andra huvudsakliga uppgifter som kronofogden har är att göra utmätningar på lön och tillgångar, 

formellt fastställa skulder, ta emot skuldsaneringsansökningar och fatta olika beslut. För att 

minska skuldsättningen arbetar kronofogden också förebyggande med människor som riskerar 

att få skulder. Kronofogden arbetar förebyggande även genom att ständigt sprida information och 

kunskap om skulder och dess konsekvenser. Myndigheten har en kundtjänst där det erbjuds 

vägledning och stöd till personer som har ekonomiska problem även om personen inte har 

skulder hos dem (Kronofogden, 2014). 

 

3.3 Budget- och skuldrådgivning 
Budget- och skuldrådgivningen är en lagstadgad kommunal verksamhet som erbjuder 

budgetrådgivning för de rådsökande med målet att arbeta förebyggande. Budget- och 

skuldrådgivningen arbetar framförallt med skuldsatta personer, för vilka de ger råd och 

anvisningar gällande privatekonomi (Konsumentverket, 2013a). På budget- och 

skuldrådgivningen kan man få hjälp och råd om hur ekonomin och skulderna bör hanteras och 

prioriteras. Här erbjuds även hjälp med att göra en skuldsaneringsansökan, överklaga och 

ompröva olika beslut (Kronofogden, 2014). Verksamheten har sin utgångspunkt i 

skuldsaneringslagen (2006:548): ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat 

sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna 

skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en 

betalningsplan” (Skuldsaneringslag 2006:548, 2 §). En skuldsaneringsansökan skickas till 

kronofogden som i sin tur beslutar om en skuldsanering skall inledas eller inte (Kronofogden, 

2014). 

 

3.4 EKSAM, Ekonomisk samverkanscentrum 
Bland den hjälp som finns att tillgå när det gäller privatekonomisk rådgivning för boende i 

Örebro kommun är EKSAM ett alternativ (Ekonomisk samverkanscentrum). EKSAM är en 

ideell förening vars mål är att förebygga fattigdom och socialt utanförskap; "Genom att 

synliggöra och motverka faktorer och samhällsförhållanden som bidrar till att skapa fattigdom 

och socialt utanförskap" (EKSAM, Verksamhetsrapport november 2013-april 2014). EKSAM 

erbjuder, som sagt, privatekonomisk rådgivning för människor som har ekonomiska bekymmer. 

Dessa människor erbjuds kunskaper, metoder och andra sätt för att lära sig handskas bättre med 

sin ekonomi. Förutom att ge personlig hjälp, anordnas det även föreläsningar och studiecirklar på 

EKSAM, i syfte att ge kunskap i privatekonomiska frågor. Målet med ett sådant stöd är att 

förebygga skuldsättning och andra ekonomiska problem (EKSAM, Verksamhetsrapport 

november 2013-april 2014). 

http://www.kronofogden.se/
http://www.kronofogden.se/
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3.5 Utvecklingsekologi 
Då överskuldsättning är ett komplext problem, anser vi att ämnet bör studeras utifrån olika 

nivåer. En relevant teoriram att utgå från är utvecklingsekologin, som fångar upp olika nivåer 

av den sociala verkligheten; individ-, grupp- och samhällsnivå. 

 

Inom utvecklingsekologin läggs fokus på förståelsen av hur individer påverkas av sin omgivning, 

detta både positivt och negativt samt hur detta kan påverka deras val i livet (Andersson, 1986). I 

Bronfenbrenners definition av begreppet utvecklingsekologi beskrivs individen bland annat som 

den som formar sin omgivning, samtidigt som den omgivande miljön påverkar individen, vilket 

sammantaget innebär att det föreligger ett samspel mellan individen och hennes miljö, detta på 

olika nivåer (i Andersson, 1986). Bronfenbrenner har utifrån sin teori utformat en modell som 

beskriver de olika system som inkluderas i teorin (se figur 1). En individ befinner sig, enligt 

Bronfenbrenner, i olika system som återfinns på olika nivåer: mikro-, meso-, exo-, makronivå.  

 

 
Figur 1. Anderssons tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsmodell 

(Andersson, 1986, s. 21). 

 

Mikronivån inkluderar de relationer som en person har i sin närmiljö. Exempel på sådana 

relationer är familjerelationer och skolan.  Dessa relationer hänger oftast samman med varandra, 

detta då exempelvis ett barns skolprestationer inte endast påverkas av skolmiljön utan även av 

hemmiljön. Närmiljöer som så att säga har kontakt med varandra, till exempel hem och skola, 

utgör individens mesosystem.  

     På exonivå inkluderas aktörer och verksamheter som en individ nödvändigtvis inte behöver ha 

direkt kontakt med, men som ändå påverkar hen direkt eller indirekt. Ett exempel är 

kommunalpolitiska beslut och åtgärder av olika slag. Sådana åtgärder påverkar den enskilda 

individen utan att hen kunnat påverka dem i någon större utsträckning. Vidare är föräldrars 

arbetsplatser exempel på vad som inkluderas på exonivå.  

     Makronivån avser påverkan från samhället i stort. Detta kan exempelvis gälla påverkan av 

politiska beslut, lagar, religion samt kultur. Makronivån inkluderar även oskrivna regler och 

normer som ligger till grund för människans sätt att bete sig i samhället. Denna nivå är svår att 

påverka för den enskilde (Andersson, 1986).  

     Bronfenbrenner (i Andersson, 2002) påpekar att alla nivåer påverkar individen och varandra 

mer eller mindre, vilket innebär att alla nivåer är lika viktiga. Vidare menar Bronfenbrenner att 

den enskilda individen inte enbart påverkas av sin omgivning, utan hen skapar även sin 

omgivning.  
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3.6 Det sociala arvet 
Då olika undersökningar har visat att barn till föräldrar med ekonomiska problem själva får 

ekonomiska svårigheter senare i livet, anser vi att teoretiska resonemang kring sociala arvet är 

relevant för att studera i förhållande till överskuldsättning.  

 

Jonsson (1970), som beskriver det sociala arvet, menar att på samma sätt som man ärver pengar 

och egendom kan man även ärva fattigdom, egendomlöshet och maktlöshet. Vidare skriver 

författaren att detta kan vara en förklaring till varför vissa människor hamnar utanför i samhället. 

     Jonsson (1969) skriver att det är komplext att studera och förklara varför vissa individer beter 

sig olika jämfört med andra individer i samhället. Detta skulle kunna göras genom att fokusera 

på en faktor i taget. Exempel på sådana faktorer kan vara fysisk eller psykisk sjukdom, 

personliga egenskaper och separation i tidig ålder. Själv utgår Jonsson (1969) från observationer 

och litteraturstudier. Det sociala arvet omfattar flera olika typer av faktorer som exempelvis 

genetiska, psykiska och sociala faktorer. Jonsson (1969) skriver att han i sina beskrivningar av 

ett beteendeproblem, väljer att inte fokusera på det genetiska arvet. Han fokuserar snarare på 

andra faktorer som till exempel barns och vårdnadshavarnas uppväxtvillkor, utbildning, 

atmosfären och den ekonomiska situationen hemma. När det gäller faktorer av detta slag 

fokuserar Jonsson (1969) framförallt på sådant som kan missgynna barnets utveckling.  

 

3.6.1 Den vuxne i samhället 

En av de faktorer Jonsson (1969) tar upp handlar om hur vårdnadshavarna har fungerat i 

samhället, det vill säga om föräldrarna har lyckats eller misslyckats som medborgare i samhället. 

Med misslyckande menar Jonsson (1969) individens oförmåga till självförsörjning, olika typer 

av missbruk, brottslighet med mera. Oförmåga till självförsörjning och brister i föräldrarollen 

kan i sin tur exempelvis bero på en sjukdom, vilket även i sig kan leda till ett misslyckande både 

som medborgare och/eller som förälder. 

 

3.6.2 Föräldrarollen 

En annan faktor som Jonsson (1969) tar upp är hur individen har fungerat i sin roll som förälder. 

Brister i föräldrarollen kan både bero på yttre och inre faktorer. Till de yttre faktorerna räknas 

exempelvis svag ekonomi i familjen, skilsmässa och bostadsproblematik. Sådana brister leder 

oftast till bristande välbefinnande i familjen vilket i sin tur leder till att de emotionella behoven i 

familjen inte tillgodoses (Jonsson, 1969).  

 

3.6.3 Hematmosfären 

De faktorer som nämnts ovan kan leda till att familjen inte litar på sin omgivning och till följd av 

detta, isolerar sig från omgivningen. Det kan handla om att ta avstånd från släkt, bekanta och 

vänner. Isoleringen påverkar även familjemedlemmarnas umgänges- och fritidsvanor (Jonsson, 

1969).  

 

3.7 Roll och identitet 
Antalet överskuldsatta unga vuxna har ökat de senaste åren vilket delvis har med 

överkonsumtion att göra. Att ungdomar överkonsumerar, det vill säga konsumerar varor och 

tjänster som de inte har råd med, kan i sin tur ha med rollförväntningar och identitet att göra. 

Förutom roll och identitet valde vi även att använda begreppen intrycksstyrning och idealisering 

då överkonsumtion exempelvis kan vara ett resultat av att personen vill förmedla en mer 

idealiserad bild av sig själv. 

 

Hessellund (1972) delar in rollbegreppet i fyra olika kategorier: rollförväntningar, 

rollupplevelser, rollaccepterande och rollutövande. ”1) Rollförväntningar, samhällets eller 
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gruppens krav och förväntningar på den enskildes beteende; 2) Rollupplevelse, den enskildes 

tolkning av förväntningarna; 3) Rollaccepterande, tillfredställelse eller otillfredsställelse med 

den tilldelade rollen; 4) Rollutövande, det faktiska rollbeteendet” (Hessellund, 1972, s. 24).   

     Med begreppet identitet menar Castells (2000) processen där individen skapar mening i sitt 

liv med utgångspunkt i kultur. Med begreppet mening menar Castells (2000, s. 21) ”en social 

aktörs symboliska identifikation med det syfte som hans handlande har”. En individ har många 

olika identiteter som oftast kan vara oförenliga med varandra. Enligt Castells (2000) är det 

viktigt att skilja mellan roll och identitet. Det är oftast institutioner och organisationer som 

strukturerar en roll. En identitet konstrueras däremot framförallt av individen själv (Castells, 

2000).  

 

3.8 Intrycksstyrning 
Intrycksstyrning är en del av det dramaturgiska perspektivets tankar kring rollspelande, där 

människan uppträder inför andra. Goffman använder sig av begreppet intrycksstyrning vilket, 

enligt Persson (2012) bland annat innebär att individer agerar utifrån olika normer, även i 

samspel med varandra. Genom intrycksstyrning vill individen förmedla en bild av sig själv i en 

situation som denne önskar och/eller förväntar att andra skall bekräfta. Detta kan betraktas som 

en slags maktutövning då en individ kan påverka andras tolkningar av situationen och därigenom 

få andra att handla så som individen önskar.  

 

3.9 Idealisering 
Goffman (2009) skriver att individer framträder i en roll inför andra i syfte att presentera sig 

själv på ett övertygande/idealiserat sätt. Genom att spela en roll väl övertygar individen både sig 

själv och andra att den person individen utger sig för att vara är äkta. Vidare skriver Goffman 

(2009) att olika individer oftast genom att framträda på ett speciellt sätt vill förmedla ett 

idealiserat intryck av sig själva och att detta är vanligt förekommande. Ett exempel på en sådan 

situation kan vara att individens användande av olika statussymboler knutna till en roll för att på 

så sätt uttrycka sitt välstånd. Genom att göra detta vill individen bli tillskriven en högre 

klasstatus än vad hen egentligen har (Goffman, 2009).  

 

4. Metod 
Nedan presenteras och motiveras val av metod. Sedan ges en beskrivning av tillvägagångssätt, 

litteratursökning, urval, utformande av intervjuguide, utförande och transkribering av 

intervjuer, analysbearbetning samt etiska överväganden. Avslutningsvis redogörs för studiens 

kvalitet där aspekter som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet lyfts fram. 

 

4.1 Val av metod och vetenskapsteoretiska reflektioner och överväganden 
Då fokus i studien ligger på respondenternas subjektiva upplevelser och uppfattningar, är 

metoden i studien av kvalitativ karaktär. Bryman (2011) ger en definition till kvalitativ forskning 

och menar att den kvalitativa forskningen fokuserar på ord till skillnad från den kvantitativa 

metoden som istället fokuserar på siffror. Till sin karaktär är den kvalitativa forskningen 

tolkningsinriktad. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver att den kvalitativa metoden är en 

svårdefinierad metod då det inte finns en entydlig definiton till metodens innebörd. Författarna 

nämner att det däremot finns vissa kriterier för kvalitativ metod. Bland dessa kriterier ingår att 

uppmärksamma en öppen och flertydig empiri, vilket innebär att mångtydigheten synliggörs på 

ett bättre sätt vad gäller bland annat tolkningsutrymmet. Till skillnad från den kvantitativa 

metoden utgår den kvalitativa metoden från respondenternas egna utsagor (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  
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Vi genomförde kvalitativa intervjuer med respondenterna för att de skulle få möjlighet att 

beskriva sina subjektiva känslor, uppfattningar och upplevelser. Patel och Davidson (2011) 

skriver att kvalitativa intervjuer kännetecknas av låg grad av strukturering vilket innebär att 

forskaren ställer frågor som ger intervjupersonen möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord. 

Frågorna som ställs i en kvalitativ intervju kan vara i en bestämd ordning vilket innebär hög grad 

av standardisering. Intervjuaren kan även ställa frågorna med låg grad av standardisering vilket 

innebär att frågorna inte är i en bestämd ordning. Beroende på intervjuperson bestäms 

exempelvis ordningen på frågorna på olika sätt. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan 

egenskaper hos någon eller något uppmärksammas och identifieras. Ett exempel på detta kan 

vara respondenternas uppfattningar om en företeelse (Patel & Davidson, 2011). Då syftet med 

vår studie bland annat var att, utifrån respondenternas subjektiva uppfattningar, studera vanliga 

bakomliggande orsaker till överskuldsättning hos respondenterna ansåg vi kvalitativa intervjuer 

som en lämplig metod att utgå från. 

     Vi genomförde semistrukturerade intervjuer vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär 

att intervjuaren utformar en lista med de teman som skall behandlas. Dock skall intervjupersonen 

i semistrukturerade intervjuer kunna besvara frågorna med sina egna ord (Patel & Davidson, 

2011). Vi utgick från semistrukturerade intervjuer genom att dela upp vår intervjuguide i nio 

olika teman (se ”Utformandet av intervjuguide” s. 20). I formulerandet av intervjufrågorna 

använde vi oss av frågor som gav respondenten möjlighet att svara med sina egna ord samt att vi 

hade möjlighet att ändra ordningen på frågorna beroende på intervjusvaren.  

     De två centrala aspekter för den goda samhällsvetenskapen är ontologi och epistemologi och 

inte själva metodiken, menar Alvesson och Sköldberg (2008). Med begreppet ontologi menar 

Fejes och Thornberg (2009) teorin om verkligheten och om hur den är beskaffad. Epistemologi 

är teorin om kunskapens natur. Det handlar om frågor som ”Hur kan man få kunskap om 

världen? Hur bildas kunskap? Vad är sann kunskap?” (Fejes & Thornberg, 2009).  

     En epistemologisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt som använder naturvetenskapen för att 

kunna förklara verkligheten bakom sociala fenomen är positivismen. Inom denna teori anses att 

kunskap kan nås med hjälp av empiriska observationer. Vidare kan kunskap uppnås med hjälp av 

hypoteser som skall vara möjliga att testas samt av en insamling av fakta. Det är även viktigt att 

kunskapen är objektiv och att särskilja på vetenskap och normativitet (Bryman, 2011).  

     Även realismen menar att det är möjligt att uppnå sann kunskap, men till skillnad mot 

positivismen kan kunskap även nås på annat sätt än enbart med hjälp empiriska observationer. 

Det är alltså möjligt att ha teoretiska spekulationer om någonting i den sociala världen (Bryman, 

2011). Vi såg en möjlighet för oss att använda oss av realismen som utgångspunkt då vi ville 

undersöka en verklighet som ligger utanför våra sinnen och observationer. 

    Vår vetenskapliga utgångspunkt utgår delvis från den kritiska realismen då vi har undersökt 

bakomliggande orsaker till överskuldsättning hos respondenterna. Den kritiska realismen menar 

att verkligheten existerar oberoende av människans medvetenhet och med hjälp av denna 

vetenskapliga utgångspunkt kan förklaringar ges till mekanismer bakom exempelvis ett fenomen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).   

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att ett syfte formulerades. Syftet var preliminärt med tanke på att det skulle 

bearbetas. Vidare söktes relevant litteratur och forskning utifrån ämnesområdet. Utifrån vald 

litteratur och forskningsstudier omformulerades syftet vilket sedan lade grunden för de valda 

teorier och begrepp. Kontakt togs med EKSAM som i sin tur kontaktade unga vuxna för att fråga 

dem om de var intresserade av att delta i studien. Vi fick telefonnummer till två unga vuxna som 

visade intresse för deltagandet. Respondenter valdes även från Örebro Universitet då antalet 

intresserade unga vuxna från EKSAM var få. Då vi hade kontakt med studenter från universitetet 

kunde vi fråga efter deras föreläsningstider. Vi var på två föreläsningar där vi informerade om 
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studien och dess syfte. Vi stod utanför föreläsningssalen och tog emot de intresserade 

studenterna under deras rast. Vi hade med oss blanketter som de intresserade studenterna fick 

fylla i. Vi gick därefter igenom blanketterna och kontaktade telefonledes tre studenter som 

uppfyllde kriterierna för att kunna ingå i vår studie (se ”Urval” s. 19). Under telefonsamtalet 

informerades respondenterna om de fyra etiska principerna för forskningsstudier (se ”Etiska 

överväganden” s. 21). Det genomfördes totalt fem intervjuer. Fyra intervjuer ägde rum i ett bokat 

rum på Örebro Universitet. Detta för att respondenterna bättre skulle kunna koncentrera sig på 

intervjun utan att bli distraherade av annat. Då en av respondenterna hade svårigheter med att ta 

sig ut på grund av att hon hade ett litet barn, fick intervjun äga rum hemma hos henne. 

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Under två intervjuer användes röstinspelare men inte 

under de tre resterande intervjuerna, då respondenterna inte gav sitt godkännande till detta. Innan 

intervjun påbörjades blev respondenterna informerade om de etiska principerna en gång till och 

först efter att de hade gett sitt godkännande startades intervjun. 

 

4.3 Litteratursökning 
Under litteratursökningen användes databaserna Libris, Artikelsök, Diva och Summon. Vi 

använde oss även av sökmotorn Google. Sökorden som användes under litteratursökningen var 

överskuldsättning, privatekonomi, kredit, konsumtion, skuldsatt, skulder och skola, socialt arv 

och skulder. Sökorden som användes på engelska var: "indebted", "debt", "personal finance" 

och "consumption". Med utgångspunkt i de träffar vi fick (1495 träffar utan några 

avgränsningar) avgränsade vi oss till foskningspublikationer, avhandlingar och vetenskapliga 

texter och rapporter. Vi gjorde inledningsvis ingen tidsbegränsning när vi sökte men valde i ett 

senare skede ut forskningsstudier som låg så nära vår tid som möjligt samt att vi valde de 

studier som fanns i fulltext (25 träffar). Vi gjorde ingen avgränsning beträffande "skuldsatta" 

utan tog exempelvis med forskningsstudier som studerade överskuldsatta vuxna, unga vuxna 

och barnfamiljer. Vad gäller språket, avgränsade vi oss bara till studier skrivna på svenska och 

engelska. Vi exkluderade en stor del av de engelska forskningsstudierna (57 träffar) men valde 

däremot ut tre engelska och en nordisk forskningsstudie som vi ansåg vara relevanta för vår 

studie. De internationella forskningsstudierna valdes genom att vi skumläste sammanfattningen 

och på så sätt bedömde om studien var av relevans eller inte. Vi gjorde även en 

referenssökning, det vill säga sökte efter forskningsstudier i referenslistan på de 

forskningsstudierna som vi ansåg vara relevanta för vår studie.  

 

4.4 Urval 
Då syftet med vår studie inte har varit att generalisera resultatet valdes en kvalitativ ansats där 

kvaliteten prioriterades framför kvantiteten. I vår studie har vi utgått från ett kriterieurval. 

Kriterieurval är ett icke sannolikhetsurval där forskaren medvetet väljer ut personer med 

specifika förutbestämda egenskaper (Holme & Solvang, 1997). Det fanns vissa kriterier (tre) 

som våra respondenter skulle uppfylla för att kunna ingå i studien. Ett av dessa var att de skulle 

vara unga vuxna i åldrarna mellan 18-25. Anledningen till valet av ålder var bland annat att 

undvika forskningsetiska dilemman kring föräldrars samtycke för ungdomar under 18 år men 

även för att studier visar att det bland annat är hos den åldersgruppen skulder och lån ökat mest 

under senare tid. Vidare skulle våra respondenter ha betalningsproblem och skulder som hamnat 

hos kronofogden. De skulle även antingen vara bosatta i Örebro eller ha en anknytning till 

staden. Våra respondenter valdes även genom bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att forskaren väljer respondenter som finns tillgängliga för den. Vi tog kontakt med 

EKSAM vilket i sin tur kontaktade unga vuxna som var intresserade av att medverka. Urvalet 

gjordes även via Örebro Universitet där vi med hjälp av bekanta fick kontakt med andra 

studenter på universitetet som ansågs vara relevanta för vår studie. Utmärkande för ett 

bekvämlighetsurval är att studiens resultat kan vara mycket intressanta men att resultatet inte går 
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att generalisera (Bryman, 2011). För att besvara vårt syfte samt med tanke på den tid vi hade till 

förfogande bedömdes att ca 4-6 intervjuer skulle räcka för att uppnå målet. Slutligen intervjuades 

fem personer varav två unga vuxna från EKSAM och tre studenter från Örebro Universitet. 

 

4.5 Utformandet av intervjuguide 
Till grund för våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide som utformades utifrån valda 

teorier och begrepp samt resultat från tidigare forskningsstudier. Utifrån de tidigare 

forskningsstudiernas resultat beträffande vanligt förekommande orsaker till överskuldsättning 

hos unga vuxna utarbetades teman (se nedan) som sedan lade grunden till intervjuguiden. Till 

grund för intervjuguiden ligger även teorier och begrepp: utvecklingsekologi, socialt arv, roll och 

identitet, idealisering samt intrycksstyrning. Anledningen till att vi utgick från både tidigare 

forskningsstudier samt teorier var att beröra så många aspekter som möjligt. Genom att få 

överblick om olika omständigheter i en ung vuxens liv var vår tanke att komma fram till vanliga 

bakomliggande orsaker till överskuldsättning. Vår intervjuguide var av semistrukturerad karaktär 

vilket, enligt Bryman (2011), innebär att forskaren har olika specifika teman att utgå från. I en 

semistrukturerad intervju har respondenten friheten att utforma sina svar själv. Vidare behöver 

frågorna i en semistrukturerad intervju inte ställas i den ordning som de står i intervjuguiden. 

Därutöver har forskaren möjlighet att ställa andra frågor som inte finns med i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Vi har i vår intervjuguide ställt våra frågor utifrån olika teman; allmänt om 

personen, ekonomi, boendesituation, konsumtion, hälsotillstånd, umgänge/nätverk, fritid, 

kunskap och vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas livssituation samt övrigt. Vi utformade 

intervjuguiden på ett sätt som gav oss möjlighet att ställa följdfrågor och vi var beredda på att 

ändra ordningen på frågorna beroende på respondenternas svar. Anledningen till att vi valde att 

tillämpa en semistrukturerad intervju var att samtidigt som att ha fokus kvar på syftet undvika att 

styra intervjun i en viss riktning. Detta då vi är medvetna om att forskarna genom sitt sätt att 

ställa frågorna kan påverka respondenternas svar. Av detta skäl var vår tanke att ge 

respondenterna möjlighet till att styra intervjun i den riktning som passar dem bäst.  

 

4.6 Utförande och transkribering av intervjuer 
Under två av våra intervjuer användes röstinspelare och tanken med detta var att på bästa sätt 

kunna anteckna det som sades under intervjun. För att kunna göra en så noggrann analys som 

möjligt är det, enligt Bryman (2011), viktigt att spela in intervjun. Detta för att forskaren ges 

möjlighet att lyssna på intervjusvaren upprepade gånger samt för att minska risken att forskaren 

blandar samman sina subjektiva värderingar med svaren (Bryman, 2011). Vidare var en annan 

fördel med att använda röstinspelare att det underlättade för oss att koncentrera oss på själva 

intervjun istället för antecknandet. Under de tre resterande intervjuerna kunde vi inte använda 

oss av röstinspelare då våra respondenter inte gav sitt samtycke till detta. Istället fokuserade den 

ena av oss på intervjun medan den andra antecknade det som sades. Under transkriberingen av 

de inspelade intervjuerna har vi i största mån försökt få så detaljerade anteckningar som möjligt, 

exempelvis har vi dokumenterat skratt, skämt med mera. Detta för att ha så noggranna 

anteckningar som möjligt samt för att försöka hålla texten så levande som möjligt. Under de 

intervjuer där inspelning inte var möjlig kunde vi inte föra lika detaljerade anteckningar. Då vi 

inte alltid hann notera allt som sades fördes istället minnesanteckningar. Då vi var medvetna om 

att mycket av det som sades under intervjuerna kunde glömmas bort valde vi att renskriva 

resultatet direkt efter varje genomförd intervju.  

 

4.7 Bearbetning och analys av data 

Genom att utgå från Bogdan och Biklen (2007) skriver Fejes och Thornberg (2009) att den 

kvalitativa dataanalysen är en process där forskaren analyserar sitt datamaterial för att därefter 

komma fram till en slutsats. Inom kvalitativ dataanalys handlar det bland annat om att gå igenom 
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en stor mängd data för att sedan identifiera och välja ut det mest relevanta för studien.  Vidare 

skriver författarna (Fejes & Thornberg, 2009) att då alla kvalitativa studier är individuella 

medför detta till att varje analysbearbetning blir unik.  

     Kvale (1997, i Fejes & Thornberg, 2009) nämner sex olika metoder med vars hjälp en 

dataanalys kan genomföras. Bland dessa metoder finns koncentrering, kategorisering, berättelse, 

tolkning, modellering och ad hoc. Enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär tolkningsmetoden 

att forskaren använder sig av djupa tolkningar vid en textanalys.  I vår studie har vi bland annat 

utgått från tolkningsmetoden då vi använde oss av tolkningar i bearbetningen av vårt resultat. Vi 

har även använt oss av modellering vilket enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 33) innebär att 

”forskaren analyserar fram begrepp och analyserar sedan relationerna mellan dessa för att 

därigenom skapa ett teoretiskt resonemang eller en teoretisk modell som kan beskriva eller 

förklara hur olika saker hänger samman och varför det som sker i datamaterialet sker”. Vi har 

använt oss av modellering genom att analysera fram begrepp, exempelvis överkonsumtion och 

arbetslöshet och med hjälp av dessa begrepp illustrerat en teoretisk modell. I vår 

analysbearbetning har vi använt oss av flera olika analysmetoder samtidigt istället för att bara 

använda oss av en metod vilket enligt Fejes och Thornberg (2009) kallas för ad hoc.  

 

4.8 Etiska överväganden 
Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter. Bryman (2011) nämner fyra 

grundläggande etiska principer; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekrav.  

     Med informationskravet menar Bryman (2011) att alla berörda skall informeras om 

forskningens syfte. Vidare skall berörda informeras om att deras medverkan i studien är frivillig 

och att de har rätt att avsluta deltagandet när de så önskar. Deltagarna skall även ges information 

om de moment som studien består av (Bryman, 2011). Vi tog hänsyn till informationskravet 

genom att informera deltagarna om studiens syfte och om deras fria deltagande under 

telefonsamtalet när de erbjöds att delta i studien. Vi upprepade även denna information innan 

påbörjad intervju.  

     Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva skall bestämma över sitt deltagande i studien, 

ingen annan får bestämma åt dem bortsett från minderåriga (under 18 år) då detta kräver ett 

godkännande från deras vårdnadshavare (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts informerades 

deltagarna om samtyckeskravet både under första telefonsamtalet samt innan påbörjad intervju. I 

vår studie var respondenterna unga vuxna, 18-25 år, vilket gjorde att vi inte behövde få 

godkännande från deras vårdnadshavare. Vidare frågade vi efter samtycke till att spela in 

intervjun. Då tre av våra respondenter nekade till inspelning av intervjun tog vi hänsyn till 

samtyckeskravet och valde därmed att inte spela in dessa intervjuer.  

     Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna skall behandlas med försiktighet 

och att obehöriga inte skall kunna ha åtkomst till dessa uppgifter. Vidare skall respondenterna 

avidentifieras i texter som beskriver respondenterna så att läsaren inte skall kunna identifiera 

denne (Bryman, 2011). I vår studie avidentifierade vi respondenterna genom att bland annat 

namnge dem med påhittade namn. Det insamlade materialet är i god förvaring och kommer att 

förstöras efter avslutad studie. 

     Med nyttjandekravet menas att det insamlade materialet inte får användas i något annat syfte 

än den aktuella forskningen (Bryman, 2011). Det material som vi har samlat in har endast 

använts till att utföra föreliggande studie och kommer som tidigare nämnts att förstöras efter 

avslutad studie. 
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4.9 Metoddiskussion 
 

4.9.1 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Validitet handlar, enligt Kvale (2009) om en studies giltighet och riktighet. Med validitet menas 

bland annat att forskarens val av metod är adekvat för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens validitet höjs även genom att intervjufrågor utformas utifrån teoretiska 

utgångspunkter lämpliga för en studies syfte (Kvale, 2009). Bryman (2011) skriver att det är 

viktigt att skilja mellan olika slag av validitet, bland annat intern och extern validitet. Den 

interna validiteten berör kausaliteten i ett påstående och handlar om hur giltig den kausala 

relationen är mellan olika faktorer. Den externa validiteten avser om en studiens resultat kan 

generaliseras, exempelvis till andra personer i liknande situation (Bryman, 2011). Vid 

utformandet av intervjufrågorna (se bilaga 1 ”Intervjuguide” s. 37) utgick vi från studiens 

teoretiska utgångspunkter vilket höjer validiteten i vår studie. Vi har i vår intervjuguide 

exempelvis frågor om respondenternas vårdnadshavares livssituation, med hjälp av vilket vi 

studerar betydelsen av det sociala arvet, vilket var ett våra teoretiska utgångspunkter. Vidare har 

vi formulerat frågor om respondenternas konsumtionsvanor vilket vi sedan kopplar till en av våra 

teoretiska utgångspunkter, rollbegreppet.  

     Då vi var ute efter respondenternas subjektiva upplevelser ansåg vi att den kvalitativa 

metoden var av relevans för vårt syfte. Vidare har vår empiri tolkats mot bakgrund av de 

teoretiska utgångspunkterna.  

     Under teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av teorin socialt arv som har konstruerats 

av Gustav Jonsson. Hans böcker Det sociala arvet (1969) samt Att bryta det sociala arvet (1970) 

har ”många år på nacken” vilket vi är medvetna om. Anledningen till att vi inte använt oss av 

nyare litteratur vad gäller det sociala arvet är att den litteratur vi hittade var tolkningar av Gustav 

Jonssons teori. Vår tanke var att i största mån undvika andrahandskällor, därför uteslöt vi den 

nya litteraturen. Vi har även använt oss av boken Utvecklingsekologi skriven av Bengt-Erik 

Andersson, år 1986. Trots att det är en äldre bok valde vi ändå att utgå från den då det var en av 

få böcker som gav djupgående beskrivningar av teorin samt för oss ett av dem tillgängliga 

litteraturerna. Dock är vi medvetna om att detta kan minska vår studies validitet. Något som 

ytterligare kan minska studiens validitet är att vi använde oss av boken Ritualisering och 

sårbarhet: ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion, vilket är en 

andrahandskälla där Anders Perssons tolkar Goffmans utsagor. Vi har vidare använt oss av 

rapporter skrivna av Konsumentverket samt EKSAM då vi såg dessa rapporter som relevanta för 

vår studie. Vi är dock medvetna om att dessa rapporter inte är vetenskapliga, vilket vi tagit i 

beaktande och därmed varit noggranna när vi hämtat in information. Detta innebär att vi har gjort 

en egen bedömning av vilken information som verkar trovärdig och tillförlitlig. Vi valde även 

medvetet att framförallt fokusera på nationella forskningsstudier framför internationella då 

Sverige i sitt synsätt på överskuldsättning skiljer sig från andra delar av världen. Detta gjorde det 

svårare för oss att relatera överskuldsättning i Sverige till liknande problem i andra länder. Vi har 

på så sätt haft fokus på framförallt nationella studier.  

    Vid formulerandet av olika teman i skapandet av vår intervjuguide utgick vi från resultatet av 

de tidigare forskningsstudierna. Vi anser att vi lyckades få med våra teman på ett övergripande 

plan. Efter genomförd studie anser vi dock att vissa teman hade behövts studeras djupare. 

Exempel på ett sådant tema är hur respondenterna har hanterat sina skulder och vad som låg till 

grund för deras agerande. Till följd av detta studerades en del av vårt syfte djupare jämfört med 

de andra delarna. Det innebär i sin tur att vi inte lyckades besvara syftets alla delar i lika stor 

utsträckning. 

     Reliabilitet handlar, enligt Kvale (2009) om studiens tillförlitlighet och konsistens, det vill 

säga huruvida en annan forskare kan genomföra en likadan studie vid en annan tidpunkt. Vidare 

handlar reliabilitet om exempelvis huruvida respondenterna kan ändra sina svar beroende på vem 
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som intervjuar. Det handlar även om hur olika intervjuare väljer att formulera intervjufrågorna. 

För att säkra reliabiliteten i en studie är det viktigt att vara medveten om ledande frågor i en 

intervju. Ledande frågor kan, enligt Kvale (2009), resultera i låg reliabilitet i en studie då en 

ledande fråga kan påverka respondenternas svar vilket i sin tur kan påverka resultatet av en 

studie. För att höja reliabiliteten i vår studie valde vi därför att undvika ledande frågor men 

använde oss istället av följdfrågor. Vi kan däremot inte uttala oss om huruvida en annan forskare 

kan uppnå samma resultat då vi är medvetna om att vi som intervjuare kan ha påverkat 

respondenterna. För att undvika skillnader i intervjusvaren på grund av intervjupersonen, valde 

vi att en av oss skulle genomföra alla intervjuer medan den andre antecknade.  

     Kvale (2009) skriver att reliabiliteten och validiteten i en studie påverkas av transkriberingen, 

då det kan finnas vissa svagheter med transkribering. En svaghet kan exempelvis vara att 

röstinspelaren är dålig eller att transkriberingen inte sker ordagrant. Något som minskar 

reliabiliteten i vår studie är att tre av våra fem respondenter inte gav sitt samtycke till inspelning 

av intervjun vilket medförde att vi istället förde minnesanteckningar. Trots att 

minnesanteckningarna renskrevs direkt efter avslutade intervjuer är vi medvetna om att 

renskrivningen inte blev ordagrann samt att resultatet kan ha påverkats av våra subjektiva 

tolkningar. Något som däremot höjer validiteten och reliabiliteten i vår studie är att både 

intervjuerna och transkriberingarna genomfördes av oss själva vilket vi tänker kan minska risken 

för missuppfattningar och misstolkningar.  

     Generaliserbarheten i en studie kan, enligt Kvale (2009), mätas genom att ställa frågan om 

studien är av lokalt intresse eller om studien säger något om allmänheten, exempelvis om andra 

personer som befinner sig i en liknande situation. Vidare skriver författaren att något som 

minskar generaliserbarheten i en kvalitativ studie är att antalet intervjupersoner i studien är för 

få. Då vår studie bygger på kvalitativa intervjuer genomförda med ett fåtal personer endast 

bosatta i Örebro stad är generaliserbarheten låg i vår studie. Mot bakgrund av detta anser vi att 

resultatet från vår studie inte går att generalisera till andra personer i liknande situationer.  

 

5. Resultat och analys 
Under detta avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuer mot bakgrund av framförallt 

studiens tolkningsram men även tidigare forskningsstudier. Avsnittet inleds med en 

presentation av respondenterna. Resultaten och analysen är uppdelade utifrån studiens syfte.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Vi har genomfört fem intervjuer med fem unga vuxna som har skulder. Den första respondenten 

kommer vi att kalla för Thea. Hon är 24 år gammal och har en tillfällig anställning. Hon har fått 

skulder på grund av sjukdom som ledde till arbetslöshet vilket i sin tur ledde till att hon inte 

kunde betala sina räkningar. Den andra respondenten är en tjej på 25 år som vi kommer att kalla 

för Kajsa. Hon är gift och har ett barn. Hon är anställd som vikarie och har skulder som 

uppkommit på grund av frånvaro av inkomst under arbetslösa perioder och på grund av obetalda 

lån och krediter. Den tredje respondenten är en student som studerar på Örebro Universitet. Han 

är 25 år gammal och vi kommer att kalla honom för Soran. Soran tar CSN-lån och bidrag och 

arbetar extra under sina lediga dagar. På grund av att hans studier krävde tillgång till egen 

systemkamera och en bärbar dator, blev han tvungen att ta krediter för att ha råd med dessa 

föremål. Användandet av kreditkortet blev senare en vana för Soran som till sist tappade 

kontrollen över situationen. Detta resulterade i hans nuvarande skulder. Den fjärde respondenten 

är en student från Örebro universitet. Hon är 20 år gammal och vi kommer att kalla henne för 

Valeria. Hon tar CSN-lån och bidrag och har stora utgifter med tanke på hennes låga inkomst. 

För att klara av vardagen har hon tagit lån och krediter som hon inte har kunnat betala vilket har 

resulterat i stora skulder. Även den sista respondenten är en student från Örebro Universitet som 



  

24 
 

är 24 år gammal. Honom kommer vi att kalla för Darin. Han läser en fristående kurs på 

universitetet och arbetar under sina lediga dagar. Darin försörjer sig på sin lön. Respondenten har 

intresse för materiella föremål såsom bilar och mobiltelefoner. Vidare tillbringar Darin sin fritid 

ute med sina vänner vilket resulterar i stora utgifter. Då hans lön inte täcker hans utgifter har han 

använts sig av lån och krediter vilket har resulterat i skulder.  

 

5.2 Vägen in i och bakomliggande orsaker till skuldsättning  
Resultaten av intervjuerna visade att arbetslöshet, konsumtion och oförutsedda händelser är de 

vanligaste orsakerna bakom en skuldsättning hos respondenterna. Bland respondenterna visade 

det sig även vara vanligt med en kombination av dessa faktorer. Hos respondenterna visade det 

sig att de ovannämnda orsakerna har resulterat i lån- och kredittagande eller i obetalda räkningar 

som i sin tur resulterat i skulder (se Figur 2).  

      

 
Figur 2. Vägen in i en skuldsatthet utifrån respondenternas beskrivningar och upplevelser av händelseförlopp 

 

Gemensamt för alla respondenter var att samtliga hade lån och krediter. Lånen och krediterna 

hade använts till konsumtion av olika materiella föremål. En av respondenterna, Darin, menade 

att det är nödvändigt med vissa föremål, såsom exempelvis bilar, mobiltelefoner och 

märkeskläder, detta för att bli accepterad av andra. Enligt Darin konsumerar han bara det 

nödvändiga och det nödvändiga innefattar exempelvis de ovannämnda föremålen. När Darin inte 

har råd med dessa föremål ser han krediter och lån som ett alternativ.  

Jag tjänar för lite men jag tycker att jag har rätt att leva ett gott liv ändå. Jag vet att mycket beror på att jag 

köpte en dyr bil, en ny BMW. När jag behöver något och inte har råd med det använder jag mina kreditkort 

och köper det. Jag köpte även en stor TV och har fortfarande inte kunnat betala det. Så det beror helt enkelt 

på mina utgifter. Jag kan inte tänka mig att inte ha allt som alla andra har. Respondenten Darin. 

Bland studiens respondenter har Darin, Soran och Kajsa varit de som har fått skulder på grund av 

bland annat sina konsumtionsvanor. Detta kan tolkas som en överkonsumtion, det vill säga att de 

har köpt föremål som de inte hade råd med. Darin har uttryckt att det är nödvändigt med att 

inneha vissa saker för att bli accepterad av andra, oavsett om man har råd eller inte. Vidare 

menar även Kajsa att det finns vissa föremål som inte kan undvikas, speciellt om det är till ett 

barn. Hon menar att det är möjligt att minska konsumtionen när det handlar om henne men att 

detta inte går att göra när det handlar om hennes barn. Hon berättar även att hon inte vill framstå 

som en dålig mamma och väljer istället att konsumera när det gäller det materiella till barnet.  

 
Jag kan välja bort att köpa vissa saker om det handlar om mig själv, men jag kan inte göra samma sak om 

det handlar om mitt barn. Jag vill inte framställas som en dålig mamma i andras ögon. Respondenten Kajsa. 
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Vi tolkar det som att Kajsa påverkas av samhälleliga normer och föreställningar som beskriver 

hur en mamma bör vara och följer detta mönster för att framställa sig själv som en bra mamma. 

En sådan förväntning kallas enligt Hessellund (1972) för rollförväntning, med vilket han menar 

omgivningens förväntningar och krav på den enskilde individen. Vi tänker vidare att Kajsa vill 

undvika att andra skall se henne som en dålig mamma och därför väljer att konsumera även 

sådant som hon egentligen inte har råd med. En möjlig tolkning är att hon genom 

intrycksstyrning vill förmedla en bild av sig själv som en bra mamma. Med intrycksstyrning 

menar Persson (2012) att individen agerar utifrån olika normer för att på så sätt förmedla en bild 

av sig själv som hen förväntar att andra skall acceptera. 

     Vad gäller Sorans konsumtion, har han uttryckt att han behöver vissa föremål för att kunna 

utföra sina examinationsuppgifter på universitetet. Soran har även uttryckt att alla andra som går 

på samma program har en systemkamera och en ”Mac-dator”. Vidare har han uttryckt:  

 
Jag går på medieprogrammet och behöver vissa saker för att kunna klara av utbildningen. Jag behöver till 

exempel en systemkamera och en Mac-dator och båda är dyra. Alla som går på medieprogrammet har en bra 

kamera och en ny dator. Jag var helt enkelt tvungen att ta kredit för att kunna köpa det då jag inte hade 

sparade pengar.  

 

Trots att Soran inte hade råd med dessa föremål, köpte han det på kredit och har haft ekonomiska 

svårigheter sedan dess. Då Soran har uttryckt att alla andra som går på samma program som han, 

har dessa föremål är det rimligt att anta att han inte vill vara avvikande och därmed väljer att 

följa det mönster som råder i gruppen för att bli accepterad i rollen som student, studiekamrat 

etcetera. Hessellund (1972) skriver om rollbegreppet där han menar att människor tilldelas en 

roll som de kan känna tillfredställelse eller otillfredsställelse för. Att acceptera den tilldelade 

rollen kallas enligt Hessellund (1972) för rollaccepterande.  

     Hos alla tre respondenter har konsumtionsmönstret varit en av orsakerna till skuldsättning och 

vi tror att detta kan vara ett resultat av att personen vill framträda på ett speciellt sätt och därmed 

förmedla en mer idealiserad bild av sig själv. Ett sådant beteende kallas enligt Goffman (2009) 

för idealisering.  

     Våra respondenter har även uttryckt att de inte har fått kunskap i ekonomiska frågor, varken 

hemma av föräldrar eller i skolan. De menar att de saknade kunskap om de konsekvenser lån och 

kreditköp kan resultera i. 

 
Ingen har pratat med mig om ekonomi, varken mina föräldrar eller någon annan. Vi har inte heller pratat om 

det i skolan. Hade jag haft kunskaper om konsekvenserna hade jag aldrig i mitt liv tagit lån. Respondenten 

Valeria.  

Även Soran berättar att om han hade haft kunskap om konsekvenserna av skulder, räntor med 

mera hade han aldrig tagit lån eller handlat på kredit. Vidare menar Soran att detta problem 

skulle kunna förebyggas genom att allmänheten informeras om problemet i tidigt skede. Thea 

anser att ett av skälen till hennes skuldsättning var att hon saknade kunskaper i privatekonomiska 

frågor. Hon berättar att hon inte haft någon möjlighet att lära sig om lån, krediter och dess räntor.  

Jag har aldrig haft kunskaper om räntor. Vad är ränta egentligen? Jag vet inte vad är hög ränta, vad är låg? 

Hur ska man veta sånt när ingen pratar om det? Respondenten Thea. 

Utvecklingsekologin ser på ett problem utifrån olika nivåer i samhället; individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Enligt utvecklingsekologin samspelar individen ständigt med sin omgivning och 

teorin inriktar sig på att förklara och förstå hur individen påverkas av sin omgivning. Utifrån sin 

teori har Bronfenbrenner utformat en modell som redogör för de system som inkluderas i teorin. 

Modellen delas in i fyra nivåer: mikro-, meso-, exo-, makronivå (Andersson, 1986).  Vi tänker 

att överskuldsättning är ett problemområde som kan förklaras och förstås med hjälp av 

Bronfenbrenners teoretiska modell. Makronivån som omfattar samhället i stort, inkluderar 
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exempelvis lagar, politiska beslut och oskrivna regler och normer (Andersson, 1986). 

Överskuldsatta personer påverkas av olika lagar som finns på makronivå. Exempel på ett sådant 

lagrum är att en individ i Sverige myndighetsförklaras vid 18-års ålder vilket bland annat innebär 

att denne har rätt att ingå ekonomiska avtal. En sådan myndighetsförklaring innebär ett ansvar 

för individen och konsekvensen av att inte ta sitt ansvar kan resultera i att individen kan hamna i 

skulder. Alla våra respondenter är myndiga och bär därmed ett ansvar över sin ekonomi. 

Samtliga respondenter har på grund av olika orsaker inte kunnat planera sin ekonomi vilket har 

resulterat i att de har hamnat i skulder. Vidare har våra respondenter uttryckt att de i mötet med 

myndigheter och organisationer inte fått den hjälp de har behövt. Vi tänker att detta kan bero på 

att överskuldsättning är ett problem som inte uppmärksammas i stor utsträckning, vilket även 

stärks av SOU (2013:78), som skriver att kunskapen kring överskuldsättningen är bristfällig då 

området är outforskat. Vi tänker att detta kan vara en anledning till varför samhället inte kan 

erbjuda den hjälp som behövs. I Bronfenbrenners teoretiska modell ligger sådana insatser på 

individens makronivå. Alla våra respondenter anser att de saknat hjälp från samhället vid svåra 

ekonomiska situationer. Exempelvis uttryckte respondenten Thea: 

/.../ Det känns väldigt hjärtlöst att dem här stora företagen bara vill ha pengar. De bryr sig inte om oss ”lilla 

människor”. 

 

Med detta menar Thea att de företag som hon har skulder till inte tar hänsyn till hennes 

individuella situation och endast kräver tillbaka pengarna. Vidare menar hon att dessa företag 

besitter en maktposition som enskilda individer saknar.  

     Ytterligare ett exempel på vad som inkluderas på makronivå är media. Vi anser att media har 

ett stort inflytande på individers konsumtionsmönster och på synen av lån och krediter. Detta 

resonemang stärks i Dellgrans (2000) studie där han skriver att de lättillgängliga krediterna och 

höga räntorna resulterar i ett problematiskt konsumtionsmönster. Olika företag producerar 

produkter som presenteras som nödvändiga och på så sätt förändrar dem individers 

konsumtionsbehov. För att försöka dra så mycket vinst som möjligt inför företag olika 

kampanjer och använder sig av exempelvis devisen ”köp nu – betala sedan”. Det nya 

konsumtionsmönstren blir det aktuella som individen gärna vill följa. Individerna känner sig 

därmed tvingade till att följa de aktuella konsumtionsmönstren och ser därmed lån och krediter 

som en utväg. Dessa lån och krediter har räntor och avgifter vilket blir en ny utgift för individen 

(Dellgran, 2000).  

     Darin har uttryckt att för att bli accepterad och passa in i samhället bör man leva på ett 

speciellt sätt och ha tillgång till vissa föremål som andra har. Vi tänker att detta är en norm som 

finns i samhället och sådana normer och regler inkluderas på individens makronivå. Vi tänker 

vidare att individen känner sig tvingad till att följa samhällets oskrivna regler och normer för att 

bli accepterad.  

      Utifrån Bronfenbrenners teoretiska modell inkluderas i exonivå de verksamheter och aktörer 

som en individ påverkas av, men som denne inte nödvändigtvis behöver ha kontakt med. Då alla 

våra respondenter har skulder som har hamnat hos Kronofogdemyndigheten, utgör 

Kronofogdemyndigheten deras exonivå. Detta då respondenterna påverkas av de beslut som 

Kronofogdemyndigheten tar trots att de inte har någon direkt kontakt med dem. Vidare har 

resultatet av våra intervjuer visat att alla våra respondenter uppskattar sina föräldrars ekonomi 

som problematiska samt att detta har påverkat dem negativt. De har vidare uttryckt att de aldrig 

kunde åka på resor eller utföra andra aktiviteter under sina längre ledigheter, då familjen inte 

hade råd. Det har visat sig att alla våra respondenter har föräldrar som antingen tidigare fått 

försörjningsstöd eller som, enligt våra respondenter, varit ekonomiskt utsatta. Vi tänker att även 

om respondenterna som barn inte haft en direkt kontakt med socialtjänsten har de ändå påverkats 

av socialtjänstens beslut, då deras vårdnadshavare har varit försörjningsstödstagare. 
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Socialtjänsten utgör på så sätt respondenternas exonivå, enligt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. 

    Kontakten mellan en individs olika närmiljöer utgör individens mesonivå, exempel på en 

individs mesonivå kan vara kontakten mellan skola och hem. Då det under våra intervjuer inte 

framkom hur relationen mellan exempelvis familjen och skolan varit kan vi inte få en bild av hur 

respondenternas mesonivå har fungerat. 

     Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell inkluderas en individs närmsta 

relationer, exempelvis familj och skola, på mikronivå. Dessa två miljöer kan relateras till och 

påverka varandra. För att en människa skall må bra, är det viktigt att alla nivåer som en individ 

ingår i är optimala.  

     Respondenterna Thea, Darin och Soran uttryckte att de inte hade någon att få hjälp av vid 

svåra ekonomiska situationer. När frågan om de hade någon att prata med och få vägledning av 

kom upp berättade de att det inte fanns någon som de kunde vända sig till vid ekonomiska 

svårigheter. Vi tänker att detta tyder på att det funnits brister i relationer som respondenterna 

haft, exempelvis med familj. 

 
Jag kan vända mig till mina kompisar och be om pengar men de kan inte hjälpa mig alltid eftersom de själva 

behöver pengar. Mina föräldrar har inte heller pengar och de tycker att jag är slösaktig och väljer därför att 

inte hjälpa mig. Respondenten Darin.  

 

Våra respondenter upplever att det funnits brister inom både familjen och skolan vad gäller 

förmedling av nödvändig kunskap om att planera sin ekonomi. Vidare menar våra respondenter 

att de på grund av okunskap senare fått svårigheter i livet. Glappet mellan att bo hemma till att 

flytta hemifrån kräver en del kunskap och ansvar, vilket vi tänker våra respondenter saknat. 

Problemet skulle kunna förebyggas om respondenterna hade fått rätt kunskaper från föräldrar 

men även skolan. 

     En slutsats som vi kan dra utifrån vårt utvecklingsekologiska resonemang är att varje individ 

påverkas ömsesidigt av utvecklingsekologiska modellens alla fyra nivåer. Vidare tänker vi att det 

sällan är brist på en nivå som leder till ett problem, utan det är när det brister på flera nivåer som 

problem kan uppstå. Det är därmed viktigt att alla nivåer fungerar optimalt för individens 

välmående.  

     Då resultatet av våra intervjuer visade att alla respondenter har haft familjer som varit 

ekonomiskt utsatta, tänker vi att detta kan vara en ytterligare förklaring till respondenternas 

nuvarande ekonomiska utsatthet. Fyra av fem respondenter hade föräldrar som levde på 

försörjningsstöd. En respondent nämnde att hennes mamma var ”fattig” men att pappan, som hon 

numera inte har kontakt med, var väldigt ”rik”. De fyra respondenternas föräldrar som levde på 

försörjningsstöd hade även lån, krediter och skulder. På fråga om vårdnadshavarnas ekonomiska 

situation svarar Kajsa:  

 
Mina föräldrar lever på socialbidrag och vi har därför alltid haft ekonomiska problem. De har varit tvungna 

att låna pengar från andra för att kunna försörja familjen.   

 

Jonsson (1970) skriver att en individ kan ärva fattigdom, egendomslöshet och maktlöshet på 

samma sätt som den kan ärva pengar och egendom och att detta kan vara en förklaring till vissa 

individers utsatthet i samhället. Utsattheten kan även förklaras med hjälp av andra faktorer som 

tillsammans med det sociala arvets påverkan kan bidra till problematiken. Exempel på sådana 

faktorer kan vara separation, sjukdom samt störningar i beteendet. Jonsson (1969) skriver att när 

han studerar det sociala arvet fokuserar han framförallt på yttre händelser som exempelvis 

problem i vårdnadshavarnas uppväxt, utbildning, sysselsättning och ekonomi. Jonsson (1970) 

försöker även att utforska fram det problematiska i dessa faktorer som kan missgynna ett barns 

utveckling. En faktor som Jonsson (1970) beaktar är föräldrarnas roll i samhället där han studerar 
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om föräldrarna har lyckats eller misslyckats som medborgare i samhället. Att misslyckas 

innebär, enligt Jonsson (1970), exempelvis att individen inte kan försörja sig själv. Som tidigare 

nämnt har fyra av fem respondenter föräldrar som lever på försörjningsstöd vilket innebär att 

dem inte kan försörja sig själva. Detta skulle enligt Jonssons tolkning innebära att 

respondenternas föräldrar har misslyckats som medborgare i samhället och att detta kan gå i arv 

till barnet, vilket vi tänker skulle kunna vara en förklaring till respondenternas ekonomiska 

utsatthet.  

     Jonsson (1969) studerar även föräldern i sin föräldraroll och fokuserar därmed på inre och 

yttre faktorer. Med de yttre faktorerna menar Jonsson exempelvid ekonomi, separation och 

bostadsproblematik. Till de inre faktorerna räknas de emotionella behoven som en individ har. 

Problem i yttre faktorer leder oftast till ett bristande välbefinnande i familjen vilket i sin tur 

resulterar i brister på både yttre och inre faktorer. 

     Respondenten Thea har som barn gått igenom en separation då hennes föräldrar separerades 

vilket tyder på en brist i yttre faktor. Hon bodde kvar hos sin pappa men trivdes inte då hon 

behandlades illa av honom. Detta tyder vidare på brister i inre faktorer. Utifrån Theas situation 

kan vi dra slutsatsen att brister i yttre faktorer som exempelvis separation även kan påverka de 

inre faktorerna som exempelvis kan vara att de känslomässiga behoven inte tillfredsställs. 

Jonsson (1969) skriver att brister på yttre och inre faktorer i sin tur kan resultera i att familjen tar 

avstånd från sin omgivning och isolerar sig. Det kan exempelvis handla om att ta avstånd från 

släkt, vänner och andra bekanta. Avståndstagandet från omgivningen kan påverka familjens 

umgänges- och fritidsvanor negativt (Jonsson, 1969). Resultatet av intervjuerna visade att 

respondenterna hade en begränsad umgängeskrets på grund av sina ekonomiska svårigheter. När 

de bodde hemma hos sina föräldrar hade familjen inte råd med att exempelvis åka på semester 

eller utföra andra fritidsaktiviteter. Detta tyder enligt Jonssons (1969) tolkning på att 

hematmosfären inte har varit stimulerande hos respondenternas föräldrar.  

 

 
Figur 3. Sambandet mellan överskuldsättning och hälsa utifrån våra egna tolkningar 

 

Olika undersökningar har visat att det finns ett tydligt samband mellan ohälsa och 

överskuldsättning. Undersökningar har även visat att överskuldsättning är vanligast bland 

personer med psykisk ohälsa (SOU 2013:78). 

     När vi frågade respondenterna om deras hälsa hade påverkan på deras ekonomiska situation 

svarade de flesta att det snarare var tvärtom då den dåliga ekonomiska situationen bidrog till en 

försämrad hälsa. Två av respondenterna, Thea och Soran, utryckte att dessa två faktorer påverkar 

varandra ömsesidigt. Hos respondenten Thea var det sjukdom som hade lett till skulder, då hon 

tog lån från CSN och när hon blev sjuk kunde hon inte längre gå på gymnasiet och detta ledde i 

sin tur till att hon blev återbetalningsskyldig till CSN vilket hon inte kunde betala. Soran har en 

sjukdom och är därmed i behov av mediciner vilka, enligt honom, är dyra. Då han regelbundet 

använder dessa mediciner innebär det att hans hälsotillstånd påverkar hans ekonomiska situation. 

Även hans ekonomiska situation påverkar hans hälsotillstånd. Han har uttryckt att han upplever 

mycket stress då han är orolig över sin ekonomiska situation. Vi har utifrån vårt resultat kommit 

fram till att det finns ett samband mellan den dåliga hälsan och överskuldsättning och att dessa 

faktorer påverkar varandra ömsesidigt (se Figur 3).  
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5.3 Hur skulderna hanteras samt vad som ligger till grund för agerandet 
Respondenterna upplever att de befinner sig i en besvärlig situation och vill ta sig ur denna 

situation. Gemensamt för alla respondenterna är att de vill bli skuldfria. För att uppnå detta har 

fyra av fem respondenter genom olika metoder, försökt att bli skuldfria. En del har sökt hjälp hos 

olika organisationer och myndigheter, de har exempelvis sökt sig till EKSAM och kurator på en 

vårdcentral. Andra respondenter har antingen minskat sin konsumtion eller börjat arbeta extra. 

Förutom viljan att bli skuldfri har respondenterna agerat på grund av att de har upplevt att de 

antal brev som de får hem i brevlådan från Kronofogden och inkassobolagen skapar en oro och 

stress hos dem. Vidare har respondenter berättat att de har upplevt betalningsanmärkningen som 

ett hinder då de exempelvis haft problem när de har velat hyra en lägenhet. Att ha en 

betalningsanmärkning har resulterat i att respondenterna upplevt känslor av skam och 

utanförskap. Hos några av respondenterna har skulderna lett till en isolering från omgivningen då 

de anser att de inte haft råd att gå ut med exempelvis vänner.  

 
Jag umgås bara med min sambo. Jag har slutat att umgås med mina vänner för att de kostar för mycket och 

det har jag inte råd med. Respondenten Thea.  

 

Björkbom (2008) skriver att en individ kan påverkas negativt av överskuldsättning på ett 

hälsomässigt plan. En överskuldsättning kan även påverka en individs sociala liv vilket i sin tur 

kan leda till en isolering från omgivningen (Björkbom, 2008). Vårt resonemang, utifrån det 

ovannämnda, är att våra respondenters känsla av skam och utanförskap kan vara ett resultat av 

deras ekonomiska situation. Utifrån respondenternas berättelser, har vi upplevt att de antingen 

medvetet eller omedvetet isolerat sig från sin omgivning.  

     En del av våra respondenter har berättat att de i mötet med exempelvis myndigheter har fått 

ett negativt bemötande vilket enligt dem beror på deras ekonomiska situation. Vidare har de 

berättat att de har betraktats som slarviga i mötet med olika myndigheter. Detta kan kopplas till 

Björkboms (2008) resonemang där hon skriver att många myndigheter brister i sitt bemötande 

med överskuldsatta individer och att detta till största del beror på att kunskapen kring 

ämnesområdet är bristfällig.  

    En av respondenterna, Darin, har valt att inte agera alls då han upplever att hans skulder är så 

pass stora att han inte har någon möjlighet till att bli skuldfri. Han har tidigare försökt att få ett 

bra avlönat arbete men ser idag inte någon mening med detta då han har skulder hos 

kronofogden vilket innebär att kronofogden kommer att göra utmätning på hans inkomst. Istället 

nöjer han sig med ett ”svartarbete” för att kunna behålla sin intjänade lön. Konsumentverket 

(2003) skriver att överskuldsättning bland unga vuxna är ett allvarligt problem som bör 

uppmärksammas då den livslånga skuldsättningen bland unga vuxna kan leda till ytterligare 

problem som brottslighet och svartarbete. Vad gäller Darins val av svartarbete (vilket är en 

kriminell handling i sig), tänker vi, kan vara ett resultat av hans långvariga skuldsatthet.  

 

5.4 Slutsats 
Utifrån resultat från intervjuer har vi kommit fram till att det finns olika orsaker bakom en 

överskuldsättning hos respondenterna. Det visade sig dock att arbetslöshet/låg inkomst, 

konsumtion samt oförutsedda händelser/sjukdom är de vanligaste orsakerna till deras 

överskuldsättning. Dessa orsaker har hos respondenterna resulterat i att de antingen tog lån och 

krediter eller inte kunde betala sina räkningar vilket i sin tur resulterade i deras nuvarande 

skulder. Det innebär att lån, krediter eller obetalda räkningar var något som var gemensamt för 

alla respondenter.  

På fråga om hur respondenternas föräldrar försörjer sig, svarade fyra av fem respondenter att 

deras vårdnadshavare levde på försörjningsstöd. Detta innebär att deras vårdnadshavare har levt 
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på existensminimum vilket är den lägsta normen man kan leva på. Detta är något som, vi tänker, 

kan gå i arv och vara en möjlig förklaring till respondenternas ekonomiska utsatthet.  

     Hos respondenterna visade det sig att dålig hälsa och överskuldsättning är faktorer som 

ömsesidigt påverkar varandra. Samtliga respondenter upplever att deras ekonomiska situation 

skapar en oro och stress hos dem vilket i sin tur resulterar i en försämrad hälsa. Samtidigt 

upplever en del respondenter att det snarare är deras ohälsa som påverkar deras ekonomiska 

situation negativt genom exempelvis köp av dyra mediciner.   

     Respondenterna har hanterat skulderna på olika sätt men gemensamt för alla är att de har 

upplevt att den situation de befinner sig i är besvärlig samt att alla vill bli skuldfria. Flertalet 

respondenter har försökt att minska sina skulder genom att exempelvis arbeta extra, minska sin 

konsumtion och söka hjälp hos olika myndigheter. Respondenter har upplevt att den hjälp som 

erbjudits av myndigheter och organisationer har varit otillräcklig. Till följd av detta har några av 

respondenterna valt att sluta söka hjälp hos samhället.  

 

6. Diskussion 
Nedan presenteras studiens slutsatser i förhållande till tidigare forskningsstudier samt förslag 

till ny forskning.  

 

Vårt syfte med studien var att med utgångspunkt i fem kvalitativa intervjuer med överskuldsatta 

unga vuxna studera vägen in i överskuldsättning, finna bakomliggande orsaker till 

överskuldsättning samt att undersöka hur de hanterat sina skulder och vad som låg till grund för 

agerandet. 

      Efter mötet med respondenter kom vi fram till att arbetslöshet/låg inkomst, plötsligt 

händelse/sjukdom, överkonsumtion samt lån och krediter var de vanliga bakomliggande orsaker 

bakom deras överskuldsättning. Detta stämmer överens med vad tidigare forskningsstudier visar 

på. Många forskningsstudier kring skuldproblematiken visar att det oftast ligger flera orsaker 

bakom en skuldsättning och att de vanligaste orsakerna bland annat är försämrad ekonomi, 

arbetslöshet, överkonsumtion, ohälsa, bristande kunskap, lån och krediter, svagt och socialt 

nätverk (SOU 2013:78; Konsumentverket, 2003; Kronofogden, 2008b etc.).  

     Resultatet av våra intervjuer visade att flertalet respondenter hade ett svagt socialt nätverk. 

För en del handlade det om en medveten isolering från omgivningen på grund av dålig ekonomi, 

för andra handlade det om en omedveten isolering. De var isolerade på grund av att de inte hade 

någon möjlighet till att delta i olika sociala sammanhang. Dock uttryckte de att de gärna hade 

velat ha vänner och umgås med andra. Vi tänker att ett svagt socialt nätverk och 

överskuldsättning är faktorer som ömsesidigt påverkar varandra. Enligt SOU (2013:78) löper 

personer som har ett svagt socialt nätverk större risk att hamna i skulder, då de inte har någon att 

vända sig till vid svåra ekonomiska situationer. Detta innebär att dessa individer oftast tar lån 

och krediter även för att kunna täcka små utgifter vilket i sin tur kan resultera i skulder (SOU 

2013:78). Enligt våra respondenter har det varit den ekonomiska situationen som påverkat deras 

sociala nätverk. Vårt resonemang, utifrån det ovannämnda, är att ett svagt socialt nätverk kan 

påverka individens ekonomiska situation samtidigt som ekonomin kan påverka det sociala 

nätverket. Liknande slutsats har vi kommit fram till när vi studerade begreppet ohälsa i 

förhållande till den ekonomiska situationen. Enligt SOU (2013:78) finns det ett tydligt samband 

mellan begreppen ohälsa och betalningsproblem, det vill säga att betalningsproblem är ett vanligt 

förekommande problem hos individer med fysiska eller psykiska hinder. Dock visade resultatet 

av våra intervjuer att faktorer som ohälsa och överskuldsättning ömsesidigt påverkar varandra då 

ekonomiska svårigheter och oron över ekonomin kan leda till en försämrad hälsa.  

     Kronofogden (2012) skriver att majoriteten av skuldsatta unga vuxna har fått sina skulder 

genom obetalda lån, krediter, fakturaköp och mobilabonnemang. Obetalda snabblån visade också 
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sig vara vanligt bland unga vuxna (Kronofogden, 2012). Liknande resultat har även vi kommit 

fram till utifrån våra intervjuer, som visade att lån, krediter och obetalda räkningar var 

gemensamt för alla våra respondenter. Dock visade det sig att det var andra faktorer som hade 

lett till att respondenter tog lån och krediter. Exempel på sådana faktorer är arbetslöshet och 

oförutsedda händelser. Detta nämns även i SOU (2013:78) där det skrivs att ungdomar oftast har 

sämre förutsättningar och att arbetslösheten bland dessa är hög. Försämrade förutsättningar och 

villkor och den höga arbetslösheten leder oftast till att ungdomar tar lån och krediter vilket i sin 

tur kan leda till betalningsproblem och skulder.  

     Kronofogden (2008b) skriver att kunskaper om ekonomi är betydelsefulla för att individen 

skall kunna planera och styra sin ekonomi. Att besitta nödvändiga kunskaper i ekonomi kan 

underlätta för individen att ta sig ur svåra ekonomiska situationer. Med hjälp av kunskap kan 

individen även ta korrekta beslut och på så sätt förebygga uppkomsten av skulder (Kronofogden 

2008b). Resultatet av våra intervjuer visade att våra respondenter saknade nödvändiga kunskaper 

i privatekonomiska frågor. De saknade exempelvis kunskaper om räntor, avbetalningar samt om 

konsekvenser med att inte betala räkningar. Flertalet respondenter menade att om de hade haft 

kunskaper om konsekvenser av lån och krediter, hade de undvikit det alternativet. Något som har 

kritiserats av våra respondenter är att barn och ungdomar inte får information om privatekonomi 

varken i grundskolan eller på gymnasieskolan.  

     Gunter och Furnham (2006) skriver att vi idag lever i ett konsumtionssamhälle och att 

ungdomar och unga vuxna är den grupp som påverkas mest av de påtryckningar som pågår i 

samhället. Vidare skriver författarna att det för ungdomar är viktigt att konsumera det som ”alla 

andra har” även om de inte har råd. Sådana handlingar leder, enligt författarna, till 

betalningsproblem som i sin tur leder till skulder och betalningsanmärkningar. Resultatet från vår 

studie stämmer överens med författarnas resultat då vårt resultat visar att överkonsumtion kan 

vara en möjlig bakomliggande orsak till överskuldsättning hos respondenterna.  

     Vad gäller samhällets syn på överskuldsatta människor, inte minst unga vuxna, finns brister i 

synen och attityden. Detta, tror vi, uppstår till följd av att kunskapen kring problematiken är 

bristfällig. Brister i kunskapen om problematiken leder till att det inte erbjuds rätt insatser till 

överskuldsatta unga vuxna. Detta stärks i Björkboms (2008) studie där hon skriver att samhället i 

mötet med överskuldsatta människor brister i sin attityd. Vidare skriver författaren att i mötet 

med olika myndigheter och organisationer, betraktas skuldsatta individer som slarviga och får en 

attityd som säger att det är på grund av deras eget fel de har hamnat i skulder. 

     Då överskuldsättning bland unga vuxna är ett outforskat område har vi med vår studie 

förhoppningar om att detta ämnesområde väcker ett intresse hos fler och studeras vidare. Med 

tanke på den tid och de få antalet respondenter, tänker vi att vi har uppnått vårt syfte med 

föreliggande studie. Dock finner vi även svagheter med studien. En svaghet är att antalet 

respondenter i studien var få vilket gjorde det svårt för oss att uttala oss om många vilket i sin tur 

gjorde att resultatet inte gick att generalisera. En annan svaghet med studien var att de tidigare 

forskningsstudier som fanns att tillgå inte inriktade sig på ungdomar eller unga vuxna och istället 

hade exempelvis barnfamiljer som sin utgångspunkt. Detta gjorde det svårt för oss att uttala oss 

om vad tidigare forskningsstudier säger om unga vuxnas överskuldsättning.   

 

6.1 Förslag till ny forskning 
Vid genomförandet av vår studie har flera olika ämnen kring skuldproblematiken väckt vårt 

intresse. Ett viktigt område som idag är outforskat är kunskapen om privatekonomi hos 

skolelever. Att barn och ungdomar i skolan får de nödvändiga kunskaperna kring skulder, tror vi, 

kan leda till att problematiken förebyggs. Detta då skoleleverna får de nödvändiga kunskaperna 

innan de blir myndiga, det vill säga när de inte kan ta lån och krediter. Det är därför av stor vikt 

att studera hur kunskaper om privatekonomi ser ut hos skolelever och göra uppföljningar hos 

dessa, för att undersöka om överskuldsättning kan förebyggas genom kunskap. 
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     En annan intressant tanke som väckte vårt intresse och som vi nämnt i studien är det sociala 

arvets betydelse i barnets ekonomiska situation senare i livet. Vi tänker att detta är ett viktigt 

ämnesområde där mer djupgående studier bör genomföras.  

     Vidare tänker vi att överskuldsättning bland unga vuxna är ett område som bör studeras med 

utgångspunkt i flera olika perspektiv och nivåer, exempelvis på individ-, grupp- och 

samhällsnivå.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Allmänt om respondenten 

- Berätta kort om dig själv 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för sysselsättning? 

 

Ekonomi 

- Hur försörjer du dig? 

- Har du ekonomiska problem? 

- Hur mycket pengar har du kvar att röra dig med efter att du har betalat alla dina räkningar? 

- Vad är, enligt dig själv, den huvudsakliga anledningen till dina nuvarande ekonomiska 

skulder? 

- Hur länge har du haft dina nuvarande skulder? 

- Vad har du själv gjort för att bli skuldfri? 

- Varför tror du att du agerade just på det sättet?  

 

Boendesituation 

- Beskriv din boendesituation.  

 

Konsumtion 

- Hur skulle du beskriva dina konsumtionsvanor? 

- Anser du att du konsumerar för mycket? 

- Sparar du för att köpa prylar eller tar du lån/kredit, i så fall varför? 

- Har du under de senaste sex månaderna handlat på kredit? 

- Har du under de senaste sex månaderna tagit lån, exempelvis SMS-lån eller liknande? 

 

Hälsotillstånd 

- Hur skulle du beskriva ditt nuvarande hälsotillstånd? 

- Anser du att din hälsa har/haft påverkan på din ekonomiska situation?  

 

Umgänge/nätverk 

- Vilka personer ingår i din umgängeskrets? 

- Finns det personer i din närhet som du kan vända dig till/samtala med när det uppstår 

svårigheter? 

 

Fritid 

- Vad gör du på din fritid? 

- Tycker du att du har för dyra fritidsvanor som du inte riktigt har råd med? 
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Kunskap 

- Vad anser du om dina kunskaper i privatekonomiska frågor? 

- Finns det personer i din närhet som du kan prata med gällande din ekonomiska situation? 

 

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas livssituation 

- Hur har du bott tidigare (med vem)? 

- Vad har dina föräldrar för utbildning? 

- Vad har dina föräldrar för sysselsättning? 

- Har du fått betala hemma, när du bodde hemma hos dina föräldrar? 

- Har dina föräldrar haft lån, krediter eller skulder? 

- Har dina föräldrar pratat med dig om ekonomi? 

- Hur skulle du uppskatta din familjs ekonomi när du bodde hemma? 

- När du bodde hemma hos dina föräldrar, brukade ni göra något särskilt på fritiden, under 

semestern eller vid längre ledigheter? 

 

Finns det något som du vill tillägga som du anser är viktigt för oss att känna till för att 

förstå varför man får skulder? 

 

 


