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Title: A study about causes to overindebtedness.  
 
 
 
The purpose of  this study and the overall question was to find reasons why individuals 
become overindebted. The main method has been record research. Application forms from 60 
individuals regarding debt adjustment have been examined and analyzed. Functionalistic and 
marxistic theories have been used to achieve an overall understanding for the phenomenon.  
On a concrete level, theories by Peter Dellgran and Per Arne Tufte have mainly been used. 
The result pointed out that consumption, investments in business/companies and housing were 
the main reasons to become overindebted. The result also showed that most of the 
overindebted individuals explained their problematic economic situation to dramatic life 
events as broken relations, unemployment and diseases. The result also pointed out that the 
payment capacity was an important variable in order to explain overindebtedness and that it is 
likely that there is a connection between dramatic life events and the payment capacity. The 
overindebted turned out to have an extremely low payment capacity and due to that, the 
incomes were also very low.  This means that the study showed that the phenomenon 
overindebtedness not only is a question of high indebtedness itself. Dramatic life events and 
payment capacity can also be variables that can lead to overindebtedness. 
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1. INLEDNING  
Sedan fyra år arbetar jag som ekonomisk rådgivare för en svensk kommun. I detta arbete 

träffar jag dagligen överskuldsatta gäldenärer. Att några av dessa hamnat i skuldfällan är lätt 

att förstå. I dessa fall kan det handla om tydliga orsakssamband som missbruk eller allvarlig 

psykisk sjukdom. Men många av de överskuldsatta verkar vara helt vanliga människor och är 

svåra att skilja från övriga medborgare. Jag har frågat många gäldenärer om vad som orsakat 

deras överskuldsättning och fått en mängd svar. Ändå känns det som om jag inte riktigt förstår 

de stora sammanhangen bakom överskuldsättningen.  

 

Därför är jag intresserad av att sammanställa och analysera ett större antal gäldenärers egen 

uppfattning över varför just dessa blivit överskuldsatta. Jag är inte intresserad av enstaka 

individers svar. Dessa kan vara nog så intressanta i sig men leder inte frågan framåt. Istället är 

jag intresserad av att finna mönster och struktur i ett antal gäldenärers egna uppfattningar om 

skälen till sin svåra ekonomiska situation. På så sätt kanske jag bättre kan förstå orsakerna 

bakom själva fenomenet överskuldsättning.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING  
Skulder och överskuldsättning hos individer och hushåll har förekommit i alla tider. Sedan 

1980-talet har problemen blivit allt mer omfattande. Faktorer som avregleringar på 

kreditmarknaderna, den djupa lågkonjunkturen 1990-1997 kombinerat med en nyare, 

annorlunda och mer omfattande konsumtion är orsaker som nämns till framväxten av den 

moderna form av överskuldsättning som vi idag ser (Dellgran, 2000; Konsumentverket, 2003; 

Muttilainen, 2004, SOU 2004:81). 

 

Enligt Kronofogdemyndighetens statistik uppgick det totala antalet gäldenärer  till 461 600 år 

2001 och dessa hade då en total skuldbörda med över 45 miljarder kronor. År 2006 fanns 

totalt 485 819 antal gäldenärer registrerade och den totala skuldbördan hade då vuxit till 80 

miljarder kronor. Statistiken visar även att antalet inkomna mål till myndigheten ökat under 

de sista åren och uppgick till totalt 814 017 stycken år 2006 vilket då var en rekordsiffra. Ett 

nytt rekord slogs år 2007 då antalet skulder räknades till 871 000 stycken. Även antalet 

ansökningar om skuldsanering ökade dramatiskt 2007 från 3 800 stycken år 2006 till 6 848 år  

2007.    
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Konsekvenserna för de överskuldsatta är omfattande och orsakar sociala, psykologiska, 

hälsomässiga och materiella följdverkningar. Enligt Dellgran (2000) ger överskuldsättning  

ofta upphov till skam, mindervärdighet, nederlag, misslyckande, skuld och oro. Självbilden 

och identiteten skadas och den skuldsatte får föra en konstant kamp för att klara basbehoven 

och upprätta sociala relationer och förpliktelser. De överskuldsatta genomgår en tilltagande 

social isoleringsprocess och drar sig undan vänner och bekanta. Uppgivenhet och 

handlingsförlamning kan, enligt Dellgran, följa i spåren av skulderna.  

  

De överskuldsatta tvingas även leva på en nivå under eller i nivå med existensminimum under 

hela sin livstid och brännmärks genom en så kallad betalningsanmärkning. Detta påverkar den 

överskuldsattes liv på så sätt att det inte längre går att få banklån, inte går att få hyreskontrakt 

och det går inte heller att teckna telefonabonnemang. Kreditkort är i princip uteslutna och en 

betalningsanmärkning kan även försvåra en anställning (Konsumentverket 2005).  

 

Men det är inte bara de överskuldsatta som berörs. Företag och enskilda drabbas ur olika 

perspektiv. Kostnaderna är stora och konsekvenserna av att inte få betalt för en vara eller att 

inte få tillbaka ett utlånat belopp kan bli förödande. En hel ”industri” har byggts upp av olika 

inkassobolag vilka har till huvuduppgift att hjälpa enskilda och företag att driva in pengar från 

skuldsatta individer och företag. Även Kronofogdemyndigheten bedriver en mycket 

omfattande verksamhet bland annat innebärande utmätning av egendom och lön från de 

skuldsatta, konkursutredningar, vräkningar med mera.      

 

De allra flesta äger en åsikt om problemet med överskuldsättning alltifrån ”vanligt folk”, 

samhällsdebattörer, statliga utredningar och forskare. Av gemene man och från delar av 

massmedia finns beskrivningar av människor som hamnat i skuldfällan. Dessa beskrivningar 

kan ge de överskuldsatta beteckningar som köpglada, aningslösa och materialistiska. I dessa 

skildringar fokuseras helt på skuldsättningen som blir till den enda förklarande variabeln. 

Enligt Konsumentverket (2005) kan sådana beskrivningar vara populära men skapar 

förenklingar och fördomar och bör snarare ses som en socialt konstruerad bild av den 

skuldsatte som en person med svag karaktär som har sig själv att skylla.  

 

Kanske det därför finns andra och mindre omtalade förklaringar till att individer 

överskuldsätts ? Förklaringar som inte så väl passar in i den gängse bilden av den skuldsatte 

som slarvig, omdömeslös och köpglad med en alldeles för hög skuldsättning.  
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Émile Durkheim är en av sociologins förgrundsfigurer. I den svenska översättningen av 

”Sociologins metodregler” från 1978 från skriver Durkheim följande:  

 

”…När man tar itu med att förklara ett socialt fenomen måste man i tur 

och ordning undersöka dels vilken tillräcklig orsak som ger upphov till det 

och dels vilken funktion den fyller…”   

 

Med anledning av mina egna funderingar och med beaktande av en av världens mest 

framstående sociologs uppfattning kommer uppsatsen att handla om överskuldsättning och 

vad som egentligen orsakar detta fenomen i det svenska samhället.  

 

1.2 SYFTE  
Det övergripande syftet är att finna orsaker till att individer överskuldsätts. Själva studien som 

skall genomföras omfattar 60 överskuldsatta individer och syftet med denna är att undersöka 

varför dessa blivit överskuldsatta.   

 

Frågeställningarna är :  

 

-  Vilka faktorer orsakar överskuldsättning hos individer i Sverige ? 

 

-  Vilken eller vilka huvudtyper av skulder har de överskuldsatta och hur                    

    stora är skulderna ? 

 

-  Vilka orsaksförklaringar ger de överskuldsatta till sin skuldsättning ?  

 

- Vilken betalningsförmåga har de överskuldsatta ? 

 

- Vilken yrkesstatus, utbildning och inkomst har de överskuldsatta ? 
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1.3 BEGREPPEN ÖVERSKULDSATT OCH INSOLVENT   

Att vara skuldsatt kan betraktas som en normal företeelse om den skuldsatte har förmåga att 

återbetala på bestämd förfallodag. Trots detta används begreppet skuldsatt ofta som ett tecken 

på ett allvarligt ekonomiskt tillstånd och då såväl i allmänt tal som i forskningsvärlden.  

 

Begreppet insolvent innebär att skuldsituationen är av betydligt mer allvarlig art. Därmed 

avses att skuldbördan för gäldenären blivit så omfattande att denne inte har någon möjlighet 

att infria sina åtaganden allteftersom skulderna förfaller till betalning och att denna oförmåga 

inte endast är tillfällig. Att befinna sig insolvent är exempelvis tillräckligt för att sättas i 

konkurs enligt konkurslagen. Ett annat ord som använts synonymt till insolvent är obestånd. I 

denna uppsats kommer begreppet insolvent att användas för att beskriva ett tillstånd då 

gäldenären inte har någon möjlighet att infria sina åtaganden allteftersom skulderna förfaller 

till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. 

I den svenska skuldsaneringslagen går man ännu ett steg längre i definitionen av en skuld- 

situation. Den skuldsatte måste enligt lagen vara insolvent i ovan angiven mening men till 

detta läggs att denne inte skall förmå betala sina skulder inom överskådlig tid, varigenom det 

markeras att prognosen skall sträcka sig långt fram i tiden. Det skall i princip inte gå att se att 

insolvensen någonsin kommer att upphöra (prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslagen, s. 91 ff).  

Det korrekta begreppet för ett sådant tillstånd blir då att gäldenären är kvalificerad insolvent.  

Att vara skuldsatt enligt skuldsaneringslagens definition är således betydligt mera allvarligt än 

att vara "bara skuldsatt" eller insolvent. I denna uppsats definieras begreppet överskuldsatt på 

samma sätt som det definieras i skuldsaneringslagen. Skulderna skall aldrig gå att återbetala. 

Istället för begreppet kvalificerad insolvent används således begreppet överskuldsatt.    

 

1.4 FOGDE, BORGENÄR OCH GÄLDENÄR 
Gäld är ett ålderdomligt ord för skuld. Gäldenär benämns den person som står i skuld till 

någon och är en benämning som fortfarande används för skuldsatta. Borgenär är benämningen 

på den som har en fordran på någon annan (Bra böckers lexikon, 1975). 

 

Enligt Ahlström (2003) så kan man spåra gäldenärer och en förändring i synen på dessa  

räknat från 1300-talet och fram till i dag. Under medeltiden och i de länder där den katolska 
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kyrkan var tongivande, var det inte gäldenären som var i fokus för samhällets fördömelse. 

Istället var det bankiren, eller ockraren, som utpekades som en ondskans tjänare. Att låna ut 

pengar mot ränta betraktades då som en form av girighet, det vill säga en av de sju 

dödssynderna.       

 

I England, de nordtyska furstendömena och i de nordiska länderna var dock synen på 

gäldenärer och överskuldsatta annorlunda. I dessa länder utsattes dessa för olika sanktioner. I 

England tvingades den skuldsatte bära en speciell, grönfärgad mössa, vilken, med lite fantasi, 

skulle kunna motsvara dagens inte fullt så synliga betalningsanmärkning (Ahlström 2003). I 

Sverige ombesörjdes sanktionerna mot de överskuldsatta av sedan 1200-talet av fogden vilken  

utförde indrivningstjänster åt konungen eller enskilda godsägare/borgenärer (Svensk 

uppslagsbok 1935). Enligt 1800-talsutgåvan av Nordisk familjebok fanns även gäldstugor 

fram till mitten av 1800-talet vilka fungerade som särskilda fängelser för gäldenärer vilka inte 

kunde betala sina skulder.  

 

Från och med 1687 har Kronofogden hanterat skulder och skatter. Myndigheten genomför 

även vräkningar och säljer fastigheter då gäldenären hamnat på obestånd. Inledningsvis sköts 

dock skuldindrivningen av privata inkassobolag. Det är först när dessa inkassobolag 

misslyckas som Kronofogdemyndighetens tjänster tas i anspråk.   

 

1.5 VIDARE FRAMSTÄLLNING  
I det följande kapitlet ges en kunskapsöversikt där bland annat nordiska forskningsresultat om 

överskuldsättning redovisas. I metodkapitlen, som är uppsatsens tredje- och fjärde kapitel, 

redogörs för de metoder som använts och tillvägagångssätt. Två hypoteser ställs. Etiska 

överväganden görs. Empirin har ordnats och systematiserats i tre delar eller led och dessa 

består av: 1. Skuldsättning, 2. Orsaker till insolvens. 3. Betalningsförmåga - 

överskuldsättning. Teoriavsnittet som följer därpå har till del skapats utifrån tidigare 

forskning. Då området har svag ställning i forskning och utbildning har det varit svårt att hitta 

övergripande teoretiska referensramar och klargörande teoribildningar. Detta har jag försökt 

lösa genom att ta hjälp av några tyngre 1800-talsklassiker. Resultatet redovisas i tabeller och 

kommenteras. Uppsatsen avslutas med en analys och diskussion.  
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2 KUNSKAPSÖVERSIKT ÖVERSKULDSÄTTNING  
Denna kunskapsöversikt innehåller en sammanställning av tre större undersökningar om 

fenomenet överskuldsättning. Det är dels Peter Dellgrans ( 2000) genomgång av 

forskningsläget fram till år 2000 vilket går under benämningen:  ”Skuldproblem, ekonomisk 

rådgivning och skuldsanering”. Hans arbete byggde dessutom på intervjuer av kommunala 

ekonomiska rådgivare samt rådsökande hushåll.   

 

Vidare redovisas valda delar av Konsumentverkets stora undersökning från 2003 benämnd 

”Överskuldsättning - omfattning, orsaker och förslag till åtgärder”. Konsumentverket gjorde 

undersökningen på uppdrag av Sveriges regering och den omfattar bland annat sju rapporter 

kopplade till fenomenet överskuldsättning.  

 

Dessutom återges resultat från Tuftes norska forskningsrapport Managing straitened 

circumstances från 2004 i vilken han bland annat tar upp frågeställningar om det eventuella 

sambandet mellan låga inkomster och skuldsättning. Han drar sina slutsatser utifrån en 

surveyundersökning där han ställt frågor till 2000 norska medborgare om deras 

hushållsekonomi och skulder med mera.  

 

Vidare ges en sammanfattande nationalekonomisk genomgång från mitten av 1980-talet fram 

till våra dagar. Skuldsaneringslagen beskrivs översiktligt och slutligen diskuteras 

omfattningen av fenomenet.    

 

2.1 VILKA ÄR DE ÖVERSKULDSATTA OCH VILKEN 

BETYDELSE HAR KUNSKAP OCH INKOMST?  
Svensk forskning visar att det finns en övervikt av ensamstående hushåll som skuldsatta varav 

ensamstående med barn är överrepresenterade. Undersökningar visar även att rådsökande och 

hårt skuldsatta oftast saknar sysselsättning i reguljärt förvärvsarbete och därmed är de att 

definiera som låginkomsttagare. I stället dominerar arbetslöshet, långtidssjukskrivning och 

förtidspensionering. Socioekonomisk dominerar arbetare och lägre tjänstemän. De flesta hårt 

skuldsatta hushåll lever under mycket knappa ekonomiska villkor (Dellgran 2000, 

Konsumentverket 2003) 
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Tufte (2004) delar inte helt Dellgrans och Konsumentverkets åsikter beträffande sambandet 

mellan låga inkomster och (över)skuldsättning. I sin forskning fann han bland annat att låg 

inkomst och skuldproblem är två helt skilda finansiella problem. Han fann i och för sig ett 

visst samband men konstaterade att en majoritet av hushållen med låg inkomst i regel inte 

hade problem med skulder. Enbart ett av tio hushåll med skuldproblem hade låg inkomst 

enligt Tuftes undersökning. Vidare noterade Tufte att traditionella sociala indikationer som 

utbildning, arbetslöshet, boende och familjetyp oftast betraktas som viktiga variabler för att 

skilja hushåll med låg inkomst från andra sorters hushåll. Enligt Tufte gäller dock dessa 

förhållanden ej i så hög grad för hushåll med skuldproblem. Däremot fann han, precis som 

Dellgran och Konsumentverket, att ensamstående hade det svårt ekonomiskt och var i högre 

grad än andra grupper skuldsatta. Tre av tio ensamstående föräldrar hade antingen 

skuldproblem eller låg inkomst enligt undersökningens resultat.         

 

Beträffande kunskap som en orsak till överskuldsättning så menar både Konsumentverket och  

Tufte att det växande problemet med överskuldsättning visar att skötseln av ett hushåll 

innebär en massa beslut och händelser som innebära risk för överskuldsättning. Nya 

ekonomiska förhållanden innebär att vi skuldsätter oss när vi köper eller bygger hus, vid köp 

av bil och andra dyrare varor. Bedömningen är att det krävs en hel del kunskap och 

kompetens för att klara av detta. Att införa ett ämne i hushållsekonomi i skolan vore ett sätt 

att minska riskerna menar Tufte.  

 

2.2 ÖVERSKULDSÄTTNING UR ETT FLERTAL PERSPEKTIV   
Dellgran beskriver tre olika perspektiv till överskuldsättning.   

 

1. Inkomstperspektivet.  Vilket betonar inkomstsidan och skuldsättning ur vilket man menar 

att vem som helst kan drabbas om man har för låga inkomster till följd av sjukdom, 

arbetslöshet och liknande.   

 

2. Individperspektivet. Ett annat perspektiv betonar konsumtionsmönster och skuldsättning 

och dessa är oftast kopplade till individcentrerade förklaringsmodeller. Detta leder till en slags 

avvikelse från mer normala köp- och konsumtionsbeteenden. Ett överdrivet köpande kan ur 

detta perspektiv tolkas som ett tröstfenomen i samband med kriser av olika slag. Eller som 

materiell kompensation för social/kulturell fattigdom.  
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Ur individperspektivet kan även fenomenet med överskuldsättning sjukdomsklassas. 

Beteckningar som shopoholism eller konsumtionsmissbruk betecknas som sjukdomsorsaker 

till skuldsättning. Ytterligare en individcentrerad förklaring är att skuldproblemen kopplas till 

brister i självdiciplin och/eller oförmåga till ekonomisk planering. Detta för tankarna till 

oansvarighet, slarvighet och obetänksamhet.  

 

3. Det strukturella perspektivet. En tredje förklaringsmodell anlägger ett strukturellt 

perspektiv. En stark manipulativ marknadsföring förvandlar den överskuldsatte till ett offer. 

Udden riktas mot konsumtionssamhällets grundmekanismer det vill säga företagens intressen 

av att ständigt skapa nya och oftast falska konsumtionsbehov. Dessa lockar många till 

köpbeteenden som är svåra att förstå villkoren för eller att överblicka framtida konsekvenser 

av. Skulden för gäldenärens överskuldsättning läggs på aktörerna på kreditmarknaden och 

inom detaljhandeln vilka bland annat har utvecklat och salufört nya betalningssätt. Den som 

anlägger detta perspektiv skuldbelägger även banker och kreditgivare för att alltför lättvinnligt 

låna ut pengar.  

 

2.3 KONSUMENTVERKETS SKULDFÄLLOR 
Konsumentverket å sin sida valde ut tre grupperingar av skuldfällor för att  övergripande 

beskriva de företeelser som bidrar till och orsakar överskuldsättning.  Första gruppen 

benämndes individrelaterade skuldfällor. Utöver de socioekonomiskt svaga grupper som 

tidigare nämnts angavs att de med ointresse/okunskap angående den egna ekonomin oftast var 

överrepresenterade bland de överskuldsatta. Även individer vilka saknade sociala nätverk 

kunde vara i riskzonen för att hamna i skuldfällan. Från individperspektivet beskrev även 

Konsumentverket att det oftast var flera samverkande faktorer som orsakade individens 

överskuldsättning. Variabler som små ekonomiska marginaler, krediter, höga räntor, många 

barn att försörja följt av arbetslöshet och skilsmässa beskrevs som skuldfällor.  

 

Även näringsidkare fördes till individperspektivet och både Konsumentverket och Dellgran  

fann att många näringsidkare råkar illa ut. I två av de rapporter som KOV låtit göra och som 

senare skall beskrivas, framkommer denna bild tydligt och procentsatser på 36 % respektive 

40 % av undersökningspopulationerna visar på ett samband mellan överskuldsättning och 

näringsverksamhet eller företagande. Okunskap avseende den administrativa delen av 

företagandet kunde vara en orsak till problematiken enligt Konsumentverket.  



 

 11

  
Konsumentverket uppmärksammade även marknadsrelaterade skuldfällor och anförde att 

även om marknaden regleras av ett antal regelverk, lagar och förordningar, så erbjuds ofta 

konsumenten lån och krediter som kan föra dem närmare skuldfällan. ”Köp nu - betala sedan” 

kan det heta samtidigt som en del kreditgivare arbetar med ”snabba” lån med relativt hög 

ränta och avgifter. Konsumentverket pekade även på att kreditgivarna idag närmat sig 

konsumenterna. Man samarbetar med olika företag i branscher som hemelektronik, vitvaror 

och bilförsäljning. I samband med köpen fungerar även säljaren som förmedlande länk till ett 

kreditgivande företag som ofta erbjuder kunden lån till köpet. Dessa lån har i sin tur olika 

villkor vilka i vissa fall kan leda till betydande svårigheter för konsumenten om denne 

drabbas av oförutsedda händelser inte minst med anledning av att kravet på kontantinsats inte 

är tillämpligt på dessa krediter Vid svårigheter med betalningen kan exempelvis räntan höjas 

dramatiskt och inkassokostnader uppstå. Avslutningsvis uppmärksammade Konsumentverket 

produkter som mobiltelefon, telefoni och Internet som nya bidragande orsaker till 

överskuldsättning.  

 

2.4 NÅGRA RAPPORTER OM ÖVERSKULDSÄTTNING 
I en delrapport från Konsumentverkets undersökning lät man budget-och skuldrådgivare yttra 

sig om vad de ansåg vara den främsta orsaken till att ett antal gäldenärer blivit överskuldsatta.  

De mest förekommande skulderna var från konsumtion (67 %), boende (47%) 

offentligrättsliga skulder (43 %) samt skulder från näringsverksamhet (36 %). Eftersom en 

gäldenär har olika skulder blir summan större än 100 %. Enligt budget- och skuldrådgivarna 

var den främsta orsaken till överskuldsättningen :   

 

1. Konkurs / nedläggning av näringsverksamhet vilket redovisades med 69 ärenden (20 %).    

2. Bristande kunskap/ekonomisk planering med 48 ärenden (14 %).  

3. Sjukdom eller olycksfall med 39 ärenden (11 %).  

4. Skilsmässa med 36 ärenden (10 %).  

5. Arbetslöshet med 29 ärenden (8 %). 

6. Missbruk med 29 ärenden (8 %). 

7. Boenderelaterade skulder med 26 ärenden (7 %).  
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Svarsfrekvensen var så låg som 34 % men några resultat kan vara värda att uppmärksamma. 

Dels att många näringsidkare synes drabbade av överskuldsättning, dels det att rådgivarna 

listade bristande kunskap / bristande ekonomisk planering så högt.      

 

I en annan delrapport hade man granskat 399 skuldsaneringsärenden hos 

Kronofogdemyndigheten. De mest förekommande skulderna var från boende med 

förlustförsäljning (49 %), konsumtion (46 %), näringsverksamhet 40%, offentligrättsliga 

skulder 19 %, övriga skulder med 9 %. I undersökningen var det kronofogdemyndighetens 

handläggare som fick ange den främsta orsaken till skuldsättningen. Dessa kunde göra en 

bedömning av orsakssammanhang i endast 71 av de 399 ärendena. De främsta orsakerna var 

enligt handläggarna:  

 

1. Konkurs / nedläggning av näringsverksamhet vilket redovisades med 20 ärenden.     

2. Sjukdom vilket redovisades med 14 ärenden.  

3. Arbetslöshet vilket redovisades med 9 ärenden. 

4. Skilsmässa vilket redovisades med 8 ärenden.  

 

2.5 SAMMANFATTANING: DELLGRAN OCH 

KONSUMENTVERKET  
Båda utgår ifrån att den sociala, ekonomiska- och kulturella utvecklingen i samhället leder till 

att konsumtionen förändrats och till del blivit till ett uttryck för social tillhörighet, gemenskap, 

självbild och identitet. Höjd levnadsstandard leder till att fler varor upplevs som nödvändiga. 

Konsumenten får och känner ökande anspråk. Teknisk utveckling med datorer, nya vitvaror 

och nytt kök, vebbkameror med mera leder till en strukturell förändring av 

konsumtionsmönstret. Många klarar inte av att betala kontant för sin ”nödvändiga 

konsumtion” vilket leder till kredit- och kontoköp. Konsumenten blir uppbunden av räntor, 

amorteringar och avbetalningar månadsvis. Saknar individen eller hushållet stabila 

inkomstförhållanden, planeringsförmåga, kunskap och ekonomisk disciplin kan det gå illa, 

särskilt om det blir sämre tider. Arbetslöshet och sjukdom kan ”stjälpa lasset” vilket innebär 

att ett flertal faktorer samverkar. Både Dellgran och Konsumentverket är överens om att det är 

försörjningsproblemen och fattigdomen och dess följder, som verkar vara den dominerande 

orsaken bakom skuldproblemen. Inslag av kreditmissbruk och överkonsumtion som orsak är 

klart begränsad enligt Dellgran.    
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2.6 TUFTES RISKEXPONERING 
Tufte (2004) har funnit samband mellan dramatiska livshändelse och överskuldsättning och 

nämner orsaker som delvis följer i Konsumentverkets spår. I Tuftes definition av dramatiska 

livshändelser ingår skeenden i en individs liv som sjukdom/skador, skilsmässa/brustna 

relationer och arbetslöshet det vill säga samma orsaker som Konsumentverket fann i sina 

rapporter. Tufte menar vidare att hushållens riskexponering och sårbarhet beror på följande 

fyra faktorer:  

 

1 Graden av frihet utifrån storleken av den disponibla inkomsten, och hur stor del av 

hushållets ekonomi som är uppbundet av lån, avbetalningar mm.  

 

2 Förmågan och möjligheten att bygga upp en ekonomisk buffert och ha förmåga i form av 

ekonomiskt förutseende, ekonomisk kunskap/kompetens, förmåga att förhandla med 

långivare.   

 

3. Graden av förändringar utanför hushållen ( arbetsmarknad, kreditmarknaden,  

husmarknaden, räntor och regeringens politik. 

 

4 Beroendet av marknaden och aktörer utanför hushållet.  

 

Enligt Tufte är det kombinationen av dessa faktorer som bestämmer vilken risk ett hushåll är 

utsatt för. En faktor kan förstärka effekten av en annan. Hög skuldbörda behöver inte betyda 

en manifisterad risk så länge som marknaden är stabil. Men det innebär hög risk om 

exempelvis arbetsmarknaden förändras till det sämre och räntorna stiger.  

 

2.7 NATIONALEKONOMI OCH ÖVERSKULDSÄTTNING  
Populationen som undersöks har i huvudsak blivit överskuldsatta under1990-talet. För att 

förstå vilka ekonomiska realiteter som rådde under denna tid och för att börja upptäcka de 

ekonomiska strukturer som bildade bas för gäldenärernas ekonomiska förutsättningar 

redovisas en mindre nationalekonomisk genomgång från den aktuella perioden.    

 

Utifrån ett nationalekonomiskt makroperspektv och för att låna från Tufte (2004) kan man 

sammanfattningsvis säga att både privata hushåll och konsumenter under de sista 25 åren 
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blivit allt mer exponerade och beroende av förändrade villkor utanför deras eget närområde. 

Skälen till detta går att finna i de ekonomiska och politiska reformerna som genomförts från 

mitten av 1980-talet fram till våra dagar kombinerat med kapitalismens inneboende starka 

förändrings- och utvecklingsförmåga. Noterbart under denna period är att den finansiella 

sektorn avreglerats och att det skett en liberalisering av den ekonomiska marknaden. Från 

statens offentliga utredning 1988:55 framkommer bland annat att en avreglering av 

kreditmarknaden påbörjades 1983. Sverige och dess regering övergick då från den s k 

regleringsmodellen till en mer marknadsorienterad penningpolitik. Man ville bland annat öka 

konkurrensen mellan banker och finansinstitut och ett avgörande steg var att slopa 

utlåningsbegränsningarna för bankerna och finansbolagen (SOU 1988:55).  

 

Införandet av den marknadsorienterade modellen ledde till att kreditinstitut och banker kunde 

bedriva en mer aktiv marknadsföring och erbjuda lån och krediter i stor omfattning. Den 

ökande konkurrensen mellan banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer gjorde att 

lånemöjligheterna ökade år från år och därmed också konsumtionen. I sin helhet ledde detta 

till välfärdsvinster för många hushåll och begreppet turbokapitalism myntades. Hushållen 

kunde konsumera efter hur behoven uppstod och inte som tidigare, enbart när de ekonomiska 

förutsättningarna fanns. Efterfrågan blev jämnare fördelad över tid och det blev lättare att 

planera för en effektiv produktion av varor och tjänster. Samtidigt innebar utvecklingen att 

den sammantagna skuldsättningsgraden snabbt steg för hushåll, företag och individer. Vissa 

grupper klarade inte heller avbetalningarna och ränteutgifterna. Detta innebar att en del av 

avregleringens offer började ge sig till känna mot slutet av 1980-talet. Detta tog sig bland 

annat sitt uttryck i att den kommunala konsumentverksamhetens budgetrådgivning tvingades 

öka sin verksamhet med 35 % år 1986 till 1987. Likartad utveckling rapporterades då även 

från socialtjänst och Kronofogdemyndigheterna och kreditinstituten började uppleva att 

individer och hushåll fick allt svårare att klara sina ekonomiska åtaganden under denna tid 

(SOU 1988:55).   

 

Under början av 1990-talet drabbades så Sveriges ekonomi av en djup ekonomisk nedgång. 

Eklund (2002) beskriver denna kris med faktorer som drastiskt fallande fastighetspriser, 

extrem hög arbetslöshet som i kombination med höga räntor drev upp budgetunderskottet. 

Detta ledde i sin tur till att regeringen började skära i den offentliga sektorn. Ersättningen från 

arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen sänktes. Barnbidragen reducerades. På mindre än 

två år tredubblades arbetslösheten till 8 procent. Sjuktalet steg kraftigt och allt fler svenskar 
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tvingades leva på en allt mindre disponibel inkomst. Antalet konkurser mer än tredubblades 

vissa år. Krisen varade i flera år och i mitten av 1990-talet lades nya förslag från regeringens 

sida vilka bland annat innebar omfattande spar- och skattehöjningsförslag (ibid.).  

Tabellerna nedan visar antalet exekutiva fastighetsförsäljningar t o m 2001 samt antalet 

konkurser t o m 2006. Som framkommer följde en dramatisk ökning i båda fallen i samband 

med krisen från 1990-talet vilket visar på krisens omfattning och dess strukturella inslag.  

 

ANTALET EXEKUTIVA FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR I LANDET 

År                Antal 

1990            548 

1991           1030 

1992           1961 

1995           3776 

1996           2462 

1997           1759 

1998             904    

2000             648 

2001             560 

Källa : Riksskatteverket 

 

ANTALET INTRÄFFADE KONKURSER I LANDET 

År               Antal                                  År               Antal                                       

  

1965           1 294                               1992       22 708 

1970           3 740                               1993       19 909 

1975           4 131                               1994       15 869 

1980           4 671                               1995        12 791 

1982           5 707                               1997        11 234 

1983           6 172                               1998          9 505 

1989           7 714                               2000         7 333 

1990         10 661                               2003         8 861 

1991         18 250                               2006         6 500          

Källa : K:\Office\Word\statistik\kkstat.doc  (Tillsynsmyndigheten i konkurser, 

Kronofogdemyndigheten)  
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Som framkommer indikerar även tabellerna att svensk ekonomi stabiliserades under det sena 

1990-talet. Budgetunderskottet som uppstått under krisåren började komma ned på hanterbara 

nivåer, inflationen var låg och räntorna föll.  

 

2.8 SKULDSANERING OCH ANTALET ÖVERSKULDSATTA 
Från och med 1994 finns möjlighet att bli helt fri från skulder genom skuldsanering. Fram till 

och med 2006-12-31 sökte man skuldsanering i tre steg. Steg 1 innebar att gäldenären oftast 

tillsammans med en kommunal ekonomisk rådgivare gjorde ett skuldsaneringsförsök. Det är 

från detta Steg 1 – försök som empirin i denna uppsats är hämtad. Vid avslag av en eller flera 

borgenärer fick man söka i Steg 2 till Kronofogdemyndigheten. Blev det även avslag där 

sökte man i Steg 3 till Tingsrätten. Fr o m 2007-01-01 kan gäldenären söka skuldsanering 

direkt till Kronofogdemyndigheten och denna myndighet har nu laglig rätt att tvinga fram en 

skuldsanering även om det finns borgenärer som motsätter sig förslaget. Beslutet från 

Kronofogdemyndigheten är möjligt att överklaga till Tingsrätt och därefter Hovrätt. Som sista 

instans fungerar Högsta Domstolen. En skuldsanering innebär att man betalar hela sitt 

betalningsutrymme till borgenärsskaran under en femårsperiod varefter skulderna anses 

juridiskt döda. Man är således helt skuldfri efter denna period.  

 

Men, kraven är hårda. För att beviljas skuldsanering krävs bland annat att man är kvalificerat 

insolvent vilket innebär att man i princip inte skall klara att betala bort sina skulder under sin 

livstid. Man måste sälja bil, båt, hus, hyresrätt, sommarstuga, ja i princip allt man äger för att 

komma ifråga för saneringen. Till detta kommer en mängd skälighetsrekvisit som skall upp- 

fyllas. För att nämna några av dessa skall gäldenären visa att han ansträngt sig för att betala av 

på skulderna efter sin förmåga. Skulderna skall ej ha uppkommit p g a brottslighet eller 

lyxkonsumtion. Vidare måste skulderna nått en viss ålder och i förarbetena nämns att 

skulderna skall vara minst tre till fyra år gamla. Ingen ny skuldsättning tillåts. Detta innebär 

att en svensk gäldenär i princip aldrig någonsin kan bli skuldfri förrän det förflutit en tid av 

minst åtta år räknat från den dag då skulderna blev för stora. (Skuldsaneringslagen 2006:548).  

Bortsett från några rekordnoteringar under lagens första år så har antalet ansökningar därefter 

stabiliserats fram till år 2006 på en nivå runt ca 3 500 stycken per år enligt statistik från 

Kronofogdemyndighetens webbplats. Nyare statistik från år 2007 visar dock på en markant 

ökning under sista året till ca 6 800 ansökningar vilken i hög grad anses bero på att 

skuldsaneringslagen ändrats fr o m januari 2007. Det handlar dock inte om några dramatiska 
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förändringar i tillämpningen av lagen utan ändringen syftade i första hand till att underlätta 

ansökningsförfarandet. Ungefär hälften av ansökningarna godkändes 2006.  

 

Mörkertalet ute i landet är dock stort och sannolikt finns en mängd överskuldsatta gäldenärer 

vilka aldrig söker skuldsanering. I sistnämnda gruppering återfinns troligtvis de som knäckts 

psykiskt och som tappat tron på att situationen kan förändras. Även kriminella och de med 

skadestånd att betala samt aktiva företagare utesluts ur skuldsaneringskretsen och söker därför 

sällan eller aldrig skuldsanering. Aktiva missbrukare uppvisar oftast en pågående 

skuldsättning och utesluts därför också. Studien och dess resultat kan därför till del påverkas 

av detta.   

 

Trots gjorda försök är det svårt att beräkna hur stor del av befolkningen som kan sägas ha 

skuld- eller betalningsproblem eller hur många överskuldsatta som finns (Muttilainen 2004).  

Samtliga personer insatta i frågan är dock ense om att antalet skuldsatta och överskuldsatta 

ökade under det sena 1980-talet för att nå rekordhöjder under 1990-talet (Dellgran, 2000; 

Konsumentverket, 2003; Muttilainen, 2004, SOU 2004:81). I samband med att ekonomin 

stabiliserades från slutet av 1990-talet verkade dock svenskarnas skuldproblematik ha 

stabiliserats, om än på en högre nivå än tidigare. Nu tyder den senaste statistiken från 

Kronofogdemyndigheten på att problematiken är på väg att öka igen. Utöver det faktum att 

antalet ansökningar om skuldsanering ökar så ökar även antalet nyanmälda skulder till 

Kronofogden. År 2006 inkom 814 017 vilket då var en rekordsiffra. Prognosen för 2007 

ligger runt 900 000 skulder enligt statistiska uppgifter från Kronofogdemyndighetens egen 

webbplats.   

 

3 METOD 
Metodkapitlen (3-4) är omfattande och skälet till detta står delvis att finna i den övergripande 

frågeställningens omfattning. Att finna orsaker till överskuldsättning är ingen lätt uppgift och 

kräver plats. I första metodkapitlet (3) redovisas inledningsvis mina egna funderingar och 

överväganden inför uppgiften. Därefter följer metodval och urval varefter jag berättar om hur 

jag gick tillväga för att få fram resultatet och vilka frågeställningar som användes för detta. I 

första metodkapitlet beskriver jag även översiktligt hur det ursprungliga empiriska materialet 

en gång i tiden skapats. Etiska överväganden görs.   
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I andra metodkapitlet (4) diskuteras och definieras så tre variabler som jag misstänker spela 

en avgörande roll för att förklara fenomenet överskuldsättning. De tre variablerna är:   

1. Skuldsättning. 2. Dramatiska livshändelser. 3. Betalningsförmåga. Ett starkt samband antas 

finnas mellan de två begreppen dramatiska livshändelser och låg betalningsförmåga och alla 

tre variablerna antas i sin tur ha samband med överskuldsättning.    

   

3.1 ÖVERVÄGANDEN 
Hur tänkte jag då ? Först skuldsätter man sig. Det är så det måste börja. Att kartlägga vilka- 

och hur stora skulder som gäldenärerna ägde ansåg jag inledningsvis som värdefullt. 

Dessutom var gäldenärernas egna lämnade orsaksförklaringar till sin överskuldsättning av 

största betydelse tänkte jag vidare. Dessa måste lyftas fram och redovisas. Under 

genomgången av tidigare forskning upptäckte jag att begreppet dramatiska livshändelser 

(sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, anhörigs dödsfall och liknande händelser) ofta förekom 

för att förklara vad det var som gjorde att individer hamnade i obestånd och befann sig 

insolventa. Kanske många förklarade sin problematiska ekonomiska situation med just 

händelser som kunde likställas med dramatiska livshändelser funderade jag. Detta blev därför 

till ett begrepp som jag arbetade vidare med. Så kopplade jag samman dramatiska 

livshändelser med att ställa in betalningarna, hamna i obestånd och befinna sig insolvent 

eftersom dramatiska livshändelser ofta leder till sänkt betalningsförmåga. Beträffande 

betalningsförmågan så vet jag av egen erfarenhet att inkomsten och därmed 

betalningsförmågan har stor betydelse. Låg betalningsförmåga blev därför till ytterligare ett 

begrepp som jag ville försöka utveckla och testa. Hur stor var de överskuldsattas 

betalningsförmåga jämfört med andra gruppers ?  Kunde dramatiska livshändelser och låg 

betalningsförmåga vara starka förklarande variabler till att individer överskuldsätts ?    

 

För att systematisera dessa tankar och för att få ett sätt att hanetera det empiriska materialet 

skapade jag så tre led och två hypoteser eller antaganden. Ledernas beståndsdelar blev till     

1. ”Vägar in i skuldsättning”---2. Orsak till insolvens ---- Orsak till öveskuldsättning”. I led 2 

placerade jag in begreppet ”dramatiska livshändelser”. I led 3 placerade jag in begreppet 

”betalningsförmåga”.  I metoddelens andra del (Kapitel 4) beskrivs de tre leden mer utförligt 

och i samband med detta ställs även de två hypoteserna.  
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3.2 METODVAL OCH URVAL 
För att klara av ovanstående ansats valdes registerforskning som övergripande metod. Urvalet 

bestod av 60 överskuldsatta gäldenärer vilka alla kommit från ett begränsat geografiskt 

område i Sverige. Dessa har alla sökt skuldsanering hos kommunal ekonomisk rådgivare 

under perioden 040101--070630. Nästan samtliga var överskuldsatta.   

Studiens data hämtades från de överskuldsattas akter vilka innehåller ansökningar om 

skuldsanering.  Dessa ansökningar är utformade som ett brev. Det är i huvudsak från 

innehållet i dessa brev med bilagor som undersökningen har hämtat information för att kunna 

besvara de frågor som ställts. Breven/ansökningarna  innehåller i de allra flesta fall 

rubrikerna:  

 

”Betalningsplan”. ”Orsaker till nuvarande betalningssvårigheter”. ”Tidigare försök till 

lösningar”. ”Eventuella åtgärder från Kronofogdemyndigheten eller tidigare konkurs”. 

”Tillgångar”. ”Familjesituation och bostadstyp”. ”Yrke, utbildning, arbetsgivare och 

framtidsutsikter”.  

Efter rubriken ”Orsaker till nuvarande betalningssvårigheter” framkommer exempelvis en 

komprimerad berättelse på ca 6-14 rader som återger vad som orsakat överskuldsättningen 

utifrån gäldenärens tolkning.  

 

Från ansökningarna redovisades även uppgifter om gäldenärernas skulder, typ av lån, när 

skulden uppstod med mera. Dessutom framgår gäldenärens betalningsförmåga,  

månadsinkomst, hyreskostnad, information om uppbärande av eventuell sjukersättning, 

pågående arbetslöshet, högre utbildning och framtidsprognos.    

 

Registerforskning valdes eftersom denna metod ansågs mest lämplig med tanke på 

frågeställningar och syfte. Från ansökningarna hör man dessutom gäldenärens egen röst om 

orsakerna till överskuldsättningen om än denna försvinner något genom den i stora delar 

kvantitativa resultatredovisningen. Näst intill samtliga från urvalet var garanterat 

överskuldsatta på det sätt som det definierats. Lätt skuldsatta och överskuldsatta blandas på så 

sätt inte. Dessutom framkom en mängd intressanta variabler genom metodvalet som gjorde 

studien mer informativ och helhetstäckande. Det breda omfånget av information som 

metodvalet gav hade med största sannolikhet varit omöjligt att få om jag valt djupintervju som 

metod och lika omöjligt hade det blivit med exempelvis ett enkätutskick.  
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3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH FRÅGOR  
Totalt fanns ca 70 akter innehållande ansökan om skuldsanering under den aktuella perioden. 

Av dessa valdes således 60 akter ut slumpmässigt. En valdes bort på grund av att den saknade 

uppgifter om orsakerna bakom överskuldsättningen. En ny akt tillfördes då.   

Var och en av ansökningarna om skuldsanering har gåtts igenom, sida för sida. Svaren från 

frågorna nedan redovisade hanterades manuellt det vill säga ingen databearbetning förekom. 

Jag arbetade fram resultatet utifrån följande frågeställningar:   

 

1. Vägar in i skuldsättning. Vilka skulder var det som i huvudsak orsakade skuldsättningen 

och hur stora var de vid ansökningstillfället? Ange maximalt två skulder?  

2. Ge en mer utvecklad orsaksförklaring.  

3. Vilka orsaker gav gäldenären till skuldsättningen?  Ange maximalt två orsaker.  

4. Varför gick det inte att betala igen på sikt?  Ange utifrån vad som gick att utläsa från 

ansökan kombinerat med gäldenärens lämnade uppgifter.  

5. Yrke, status och utbildning vid insolvens och vid överskuldsättning?   

6.. Ensamstående eller sammanboende/gift?   

7. Resultat, skuldsanering? Överskuldsatt?   

8. Inkomst då (insolvens) och nu? Betalningsförmåga? 

9. Barn och underhåll.  

10. Ålder.   

11. Hur väl tycker du att gäldenärens berättelse stämmer om du ser till hela materialet som 

finns tillgängligt ?  

 

Det blev en mängd information att hantera. Inledningsvis grupperade och kategoriserade jag 

exempelvis efter kön och så hade jag en egen kategori för företagare. Jag märkte dock snart 

att det gällde att komprimera, ta bort och förenkla för att inte resultatredovisningen skulle 

svälla till en ogenomtränglig sörja. Vad som till slut återstod framkommer vid 

resultatredovisningen men jag fokuserade på skuldsättningen, vad gäldenärerna själva angav 

för orsak till sin överskuldsättning, betalningsförmåga och inkomst.    
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3.4 EKONOMISKA RÅDGIVARE OCH DET EMPIRISKA 

MATERIALET  
Hur skapas då en ansökan om skuldsanering det vill säga hur skapades det empiriska 

materialet från första början? Samtliga ansökningar om skuldsanering från urvalet har kommit 

till efter samtal och ett flertal besök hos en kommunal budget- och skuldrådgivare.  

Dessa har till uppgift att ge rådsökande medborgare underlag för att komma till rätta med 

ekonomiska problem. Rådgivningsarbetet är en process som kan ta allt från några veckor till 

flera månader i anspråk. Inte så sällan kan en gäldenär ha fortlöpande eller återkommande 

kontakter med en rådgivare under flera år. Det är rådgivaren som skrivit ansökan och 

konstruerat betalningsplaner men innehållet och uppgifterna i breven har lämnats av 

gäldenären. Rådgivaren har träffat gäldenären under två- till sex tillfällen före det att ansökan 

varit klar.  

 

Arbetssättet liknar något som Robson (1993) beskriver som den semistrukturerade 

intervjumetoden innebärande klara syften med frågorna men där dessa genom ett mer flexibelt 

och omväxlande frågande och intervjuande mer leder utfrågandet utan att därför exakt styra 

intervjupersonen. Men det är fel att säga att det rört sig om en ren intervjusituation. Ofta får 

rådgivaren inledningsvis arbeta tillsammans med gäldenären för att få balans mellan 

inkomster och utgifter. Budgetrådgivning och information om skuldsanering kombinerat med 

ett aktivt frågeställande syftande till att hämta in och redovisa relevant information inför en 

skuldsaneringsprövning har därför varit de aktuella teman som samtalen handlat om. Under 

besöken har rådgivaren använt sig av ett standardiserat förfarande på så sätt att samtliga 

gäldenärer fått samma frågor under likartade förhållanden och på samma arbetsplats. 

Rådgivaren har utvecklat, anpassat och följt upp svar vilka varit ändamålsenliga för 

situationen och för det centrala syftet med arbetet, det vill säga, att gäldenären till slut skall 

beviljas en skuldsanering men även ha en balanserad budget. Alla gäldenärer har under 

intervjutillfällena till slut besvarat samma frågor utifrån givna rubriker. På detta sätt skapades 

således de ansökningar som utgjorde det empiriska materialet.  

 

3.5  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Från Socialhögskolan i Lunds kompendium ”Råd och anvisningar för uppsatsarbete” framgår 

att ämnesvalet bland annat är en etisk fråga och att tillvägagångssättet bör ägnas eftertanke. 
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Enligt rekommendationerna ska intervjuer inte företas om de intervjuade kan sägas ingå i 

särskilt utsatta grupper.    

 

Bland annat med anledning av Socialhögskolans rekommendationer har registerforskning 

bedrivits. Eftersom forskningen om fenomenet överskuldsatthet är starkt eftersatt (Dellgran 

2000, Konsumentverket 2003) krävs mer forskning och nu aktuellt empiriskt material 

innehåller så mycket intressanta uppgifter att det vore fel att avstå.   

 

Ett av problemen med registerforskning är att detta sätt i vissa fal kan anses strida mot några 

av de etiska principer som det numera nedlagda forskningsrådet HSFR (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet ) formulerat. En av dessa är öppenhetskravet vilket 

innebär att forskaren i etiskt känsliga situationer ska informera om sin verksamhet och hämta 

samtycke från dem som berörs av undersökningen. Även självbestämmandekravet kan 

ifrågasättas vid registerforskning eftersom de medverkande skall bestämma på vilka villkor 

som de medverkar i en eventuell undersökningen. Om båda dessa nämnda etiska principer till 

fullo skulle följas innebär detta att registerforskning överhuvudtaget skulle bli svårt att 

bedriva. Nu förekommer liknande forskning överallt i hela världen och ett exempel på detta är 

de två rapporterna av Konsumentverket.    

 

Som framkommit kan olika etiska diskussioner uppstå beroende på val av forskningsmetod. 

Inget sätt är problemfritt och även registerforskning kan i vissa fall innehålla problematiska 

inslag. För att ingen i populationen skall kunna identifieras har resultatet redovisats 

kvantitativt och olika kategorier har använts för att beskriva materialet.  

Det kan avslutningsvis meddelas att ansökningar om skuldsanering förlorar sin anonymitet i 

det att dessa sänts ut till samtliga borgenärer och att kronofogdemyndighetens handläggare i 

de flesta fall tagit del av dessa. Alla som beviljas skuldsanering genom 

Kronofogdemyndigheten får även se sitt namn i tidningen eftersom myndigheten alltid 

annonserar efter borgenärer och kungör händelsen.     

 

4. TRE LED OCH TVÅ HYPOTESER 
1. Skuldsättning, 2- Insolvens  3. Överskuldsättning. Som framgått var det så jag tänkte när 

jag försökte beskriva vägen in i en överskuldsättning. Skuldsättningen ökar således efter hand. 

Men hur ser processen ut ? I led 2 ställde jag därför min första hypotes som lyder: ”Det är 
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dramatiska livshändelser som oftast orsakar ett insolvent tillstånd”. I led 3 ställde jag så 

hypotes nr 2 som lyder: ”Betalningsförmågan är en viktig orsak till överskuldsättning”. Jag 

tänker nu beskriva varje led.   

 

4.1 LED 1, VÄGEN IN I SKULDSÄTTNING  
Skulder föregår överskuldsättning. Detta är ett faktum och ute i samhället betonas starkt själva 

skuldsättningen som orsak till aktuellt fenomen. Inte minst kan vi se detta från det 

dagsaktuella TV-programmet ”Skuldfällan” och dagligen ges skräckreportage om ungdomar 

som skuldsatt sig genom SMS-lån. Även begrepp som överskuldsättning och skuldsanering 

ger en klar indikation i vilken riktning som orsakerna skall sökas. Det är skulderna som skall 

fokuseras på och skälen till överskuldsättning går enligt många att finna i en överkonsumtion 

där framför allt köpglada, aningslösa och materialistiska individer överskuldsatt sig.  

 

Oavsett mediabilden så måste det finnas vägar in i en skuldsättningsproblematik som 

exempelvis större investeringar i bostad och/eller näringsverksamhet. Men led 1 kan även 

innehålla vägar in i en skuldsättning på grund av lån och krediter till konsumtion eller andra 

lån och fordringar. I studien kommer led 1 att undersökas utifrån vad de överskuldsatta 

gäldenärerna i huvudsak uppvisar för skuldsättning och hur stor denna skuldsättning är.  

För att få lite klarhet i denna första del tas hjälp av Dellgran (2000). Han har funnit olika 

vägar in i själva skuldsättningen.   

  

1. Långsiktiga investeringar i utbildning och bostad.  

2. Köp av konsumtionsvaror som ökar materiell levnadsstandard som bil, vitvaror, dator, 

postorder, utlandsresor  mm. 

3. Påtvingade medel och lån för att upprätthålla standarden vid ökande utgifter eller minskade 

inkomster.  

4. Investering i näringsverksamhet och lån för den fortsatta verksamheten.  

 

4.1.1 LED 1, VILKA SKULDER OCH LÅN KANTAR VÄGARNA IN I 

SKULDSÄTTNINGEN 

Flera olika indelningar kan göras. Nedan återges ett förslag.  

 

- Basskulder, dvs skulder som enbart består av obetalda hushållsräkningar utan kreditinslag.  
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- Skulder kopplade till boendet. Främst bostadslån hos banker och bostadskreditsinstitut.  

- Konsumtionskrediter som exempelvis kan kopplas till kontokort och krediter till vitvaror, 

bil, postorder, semesterresor och annan konsumtion.  

- Skulder efter lån till studier, oftast av Centrala studiestödsnämnden.   

- Skulder efter borgensåtagande, solidariskt betalningsansvar (av annan person).  

- Företagsrelaterade skulder efter lån till investeringar (och konsumtion) för näringsidkare. 

- Övriga skulder efter lån av privatperson, övriga banklån till olika ändamål.  

- Skulder efter brottslig verksamhet som böter och skuld till brottsofferfonden, skadestånd 

mm.   

- Underhålls- och skatteskulder.  

 

Om man i huvudsak kan fastställa vilken typ av skulder som de överskuldsatta äger och 

därmed vilken väg in i skuldsättningen som gäldenären tagit så vet man även lite mer om 

orsakerna till en överskuldsättning och hur skuldsättningen uppstått. Vidare är det av vikt att 

ta reda på ungefär hur stora skulderna är. Man får på så sätt storheter att teoretisera mot och 

göra beräkningar med.  

 

Men vad är det då som gör att gäldenären vid en viss tidpunkt inte kan återbetala på skulderna 

i den takt som är avtalad och tvingas ställa in betalningarna (obestånd/insolvens) ? Vad 

orsakar att gäldenären blir insolvent ?  

 

4.2  LED 2, ORSAKER TILL INSOLVENS / DRAMATISKA 

LIVSHÄNDELSER  
I denna led skall gäldenärernas uppgivna orsaksförklaringar från ansökningarna till sin 

problematiska skuldsättning redovisas. Vad var det som gjorde att man inte kunde återbetala i 

den takt som var avtalad utan tvingades ställa in betalningarna ? Hur har gäldenärerna 

förklarat sin ekonomiska problematik ?  Med hjälp av kunskapsgenomgången skapade jag en 

hypotes om att dramatiska livshändelser skulle visa sig vara den mest förekommande angivna 

orsaken till ett insolvent tillstånd. Efter det att man exempelvis investerat eller konsumerat 

(led 1) och därmed skuldsatt sig utgår jag således ifrån att något oförutsett inträffar vilket 

leder till minskade inkomster vilket i sin tur gör det svårt eller omöjligt att återbetala på 

skulderna. Kan studien i hög grad finna just sådana livshändelser i de överskuldsattas 

berättelser och gäldenärerna själva finner denna orsak som betydelsefull, så är led 2 uppfyllt 
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och hypotesen till del bekräftad. Vi har då fått en viktig delförklaring till det insolventa 

tillståndet.  

 

Med mer eller mindre dramatiska livshändelser menas händelser som arbetslöshet och 

sjukdom ledande till nedsatt arbetsförmåga.  Men begreppet omfattar även händelser då någon 

annan än gäldenären själv, helt eller delvis orsakat skuldsättningen och/eller gör så att det blir 

svårt att betala åter. Detta kommer senare att kategoriseras som ”Annans fel”. Det kan vara 

någon anhörig med vilken man har lån tillsammans med som plötsligt dör, försvinner eller en 

kompanjon som lurar gäldenären. Även skilsmässa definieras som en dramatisk livshändelse. 

Ty, när någon man räknat med ekonomiskt blir borta leder detta ofta till att partnern får klara 

av skulderna på egen hand. Det kan även innebära svårigheter att anpassa lönen till en 

hushållsekonomi och inte så sällan leder skilsmässor till att underhåll till flera barn skall 

betalas. Både sjukdom innebärande nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet leder oftast till 

sämre ekonomisk förmåga i det att trygghetssystemen inte ger full kompensation för 

inkomstbortfallet. Mer handfast hjälp med definitionsfrågan ges i resultatredovisningen där 

exempel på ”Annans fel” ges i ett flertal fall.  

 

4.3 LED 3. ORSAKER TILL ÖVERSKULDSÄTTNING – 

BETALNINGSFÖRMÅGA 
I led 3 skall så förklaras vilka konsekvenser en dramatisk livshändelse kan få vilket i sin tur 

delvis blir till en förklaring till varför det inte går att betala tillbaka skulderna efter det att led 

1 och led 2 är uppfyllda. Detta innebär delvis en slutförklaring till den definitiva 

överskuldsättningen. Hypotesen i detta led är att den skuldsattes betalningsförmåga spelar en  

avgörande roll på sikt. För att operationalisera detta led måste således begreppet  

betalningsförmåga definieras och förklaras. Denna förmåga bygger i huvudsak på gäldenärens  

inkomster. Betalningsförmågan sätts därefter i relation till skulden. Har den dramatiska 

livshändelsens konsekvenser en längre varaktighet ledande till fortsatta lägre inkomster och 

låg betalningsförmåga blir överskuldsättningen manifisterad. Man sitter fast i skuldfällan.  

 

4.3.1 LED 3, VAD ÄR BETALNINGSFÖRMÅGA ?   
För att förstå begreppet betalningsförmåga och därmed blottlägga del 3 i överskuldsättningens  

problematik tas hjälp av Muttilainen (2004). Enligt denne beror förmågan av att klara av en 
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skuld på relationen mellan skuldens storlek och den skuldsattes förmåga att återbetala det vill 

säga betalningsförmågan. Saknar individen tillräcklig betalningsförmåga, nu och för 

framtiden, kan man säga att individen är överskuldsatt och aldrig kan återbetala skulderna.    

 

Av detta följer att begreppet överskuldsatt ingenting har att göra med hur stora skulder i sig 

som en individ äger. Detta är ett viktigt konstaterande. Man måste även titta på inkomsterna 

och utgifterna hos den skuldsatte och räkna fram betalningsförmågan. Vidare måste man 

beakta de eventuella realiserbara tillgångar som den skuldsatte äger. Dessutom måste en 

prognos över framtiden göras. Läkarstudenten med en större studieskuld behöver inte känna 

så stor oro för denna men en lite äldre lokalvårdare kan ha anledning att känna oro för en 

betydligt mindre skuld. Av detta följer att det inte finns något exakt mått för att vara just 

överskuldsatt.  

 

4.3.2 LED 3, HUR RÄKNAS BETALNINGSFÖRMÅGAN FRAM 

Utmätning av lön innebär att Kronofogden beslutar att en del av den överskuldsattes 

inkomster går direkt till dennes skulder. Myndigheten hämtar stöd för sin utmätning från 

Utsökningsbalkens 7 kap. 4 och 5 § §. Vid löneutmätning får den överskuldsatte behålla 

pengar för mat, kläder, tvätt, hygien, hushållsel, telefon, TV-avgift samt mindre utgifter för 

tillfälliga behov. För dessa allmänna levnadskostnader görs ingen personlig prövning utan den 

överskuldsatte får behålla ett så kallat normalbelopp.  Normalbeloppet för 2007 är för 

ensamstående 4 258 kr/månad. Om det finns barn i hushållet höjs normalbeloppet. Man får 

även behålla pengar till hyran.  

 

I denna uppsats motsvarar begreppet betalningsförmåga den del av inkomster som enligt 

Utsökningsbalken får utmätas för skulder. Detta innebär det belopp som återstår då man 

minskat gäldenärens lön med normalbeloppet och hyreskostnaden.      

 

Vi skall nu räkna fram vad en högavlönad svensk respektive en lågavlönad svensk skall betala 

till kronofogdemyndigheten varje månad utifrån likvärdig hyra och likvärdiga 

levnadskostnader. Hyran beräknas till 5 000 kr per månad och levnadskostnaderna till 4 258 

kr per månad.  
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4.3.3 LED3, BETALNINGSFÖRMÅGA FÖR HÖGAVLÖNAD OCH  

LÅGAVLÖNAD  
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) tjänade en läkare 51 300 kr i genomsnittlig månadslön 

år 2006. En advokat eller åklagare tjänade 44 100 kr per månad och en företagsekonom        

41 700 kr per månad. Den genomsnittliga månadslönen för dessa grupper blir då 45 700 kr. 

Skatten minskar denna med 17 726 kr. Hyran minskar inkomsten ytterligare med 5 000 kr  

varefter det även får göra avdrag för levnadskostnaderna enligt ovan vilka beräknades till       

4 258 kr per månad för en ensamstående. Därtill beaktas resekostnader till och från arbetet 

med 1 500 kr per månad och utlägg för sjuk-och tandvård med 200 kr. Därefter återstår en 

betalningsförmåga med 17 016 kr per månad som således kan användas till betalning på 

skulder. På ett år återbetalas 17 016 kr x 12 månader = 204 192 kr. På 10 år återbetalas         

10 x 204 192 kr  = 2 041 920 kr.    

 

Så har vi den lågavlönade. En städares genomsnittliga månadslön var 17 500 kr år 2007 enligt 

SCB. En kioskföretståndare tjänade 17 600 kr per månad och en jordbruksarbetare tjänade i 

genomsnitt 17 300 kr. Genomsnittslönen för en låginkomsttagare blir då 17 466 kr under år 

2006 enligt vad SCB räknat fram. Om vi så räknar fram betalningsutrymmet på samma sätt 

som för de högavlönade så får vi fram en betalningsförmåga med 2 025  kr/månad, 24 300 kr 

per år och 243 000 kr på 10 år.   

 

Redan här, före det att vi hunnit ta del av resultatet, verkar det som vi börjat få syn på den 

första pusselbiten i frågeställningen om vad som orsakar överskuldsättning. 

Betalningsförmågan synes vara en viktig variabel och av detta följer att inkomsten och 

yrkesstatus verkar ha stor betydelse. Behöver begreppet klass rent av dammas av ?   

Källa: SCB: http://www.scb.se/templates/Listning1____174148.asp 

 
4.3.4 LED 2 OCH 3, BETALNINGSFÖRMÅGAN FÖR SAMMANBOENDE  

          Är den högavlönade sambo med likvärdig inkomsttagare, ökar betalningsförmågan till 

20 257 kr per månad för var och en av de högavlönade. Orsaken är att man delar på alla 

utgifter som exempelvis hyra, el, mat, TV-avgift osv. På 10 år återbetalar de två högavlönade 

närmare 5 miljoner kronor (4 861 680 kr).   
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Om den lågavlönade blir sambo ökar betalningsförmågan till 5 266 kr/månad för var och en 

av de lågavlönade. På 10 år återbetalar de två lågavlönade 1 263 840 kr.  

 

Om man lever som ensamstående eller sambo verkar tydligen ha stor betydelse. Ty då kan 

exempelvis en separation innebära en faktisk inkomstförlust med 3 200 kr per månad. Är då 

betalningsutrymmet redan utnyttjat maximalt finns således små möjligheter att rädda 

situationen, särskilt om man är lågavlönad.  

 

Vi har därmed även avhandlat led 3 och hypotesen som denna bygger på är att 

betalningsförmågan har en avgörande generell betydelse som förklaring på varför det inte går 

att betala åter på skulderna.   

 

4.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Reliabilitet i en mätning kan definieras som frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska 

mätfel eller tillförlitligheten av en mätning. Man måste då titta på tillfälliga egenskaper hos 

mätinstrumentet, den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen och de mätta 

objekten. Validitet kan definieras som frånvaron av systematiska mätfel det vill säga att 

mätningen mäter vad den är avsedd att mäta och ingenting annat (Arvidsson & 

Rosengren1983). Man kan komplettera detta med Per Gunnar Svenssons (1996) definition. 

Enligt denne innebär hög reliabilitet inom den kvantitativa traditionen att man vid upprepad 

mätning av ett konstant objekt erhåller samma resultat. Om mätning görs genom att ställa ett 

antal frågor, identiska vid minst två tillfällen, kan samma resultat erhållas båda gångerna. 

Men om frågorna inte mätte det man avsåg att mäta blir resultaten trots hög reliabilitet lika 

invalida vid båda tillfällena ( Svensson, 1996).  

 

Då gäldenärerna lämnade sina uppgifter till rådgivaren var syftet och förhoppningen att 

beviljas skuldsanering - inte att lämna information till ett forskningsprojekt. Detta faktum kan 

ha påverkat resultatet ur olika perspektiv. På grund av metodvalet förloras en del av 

helhetsbilden av den genomgångna vägen från den inledande skuldsättningen till dess att 

överskuldsättningen är ett faktum. Framförallt var det en del av själva skuldsättningens 

historia som gick förlorad vilket påverkar validiteten. Följdfrågor går inte att ställa i efterhand 

och klargöranden uteblir. Ansökningarna redovisar i och för sig samtliga skulder, typ av skuld 

och tidpunkt för när de uppstått och belopp men historien bakom varje skuld och tankarna när 
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de togs går delvis förlorad genom metodvalet. Och, precis som Sohlberg & Sohlberg (2006) 

påpekar kan intervjusituationen (om man nu kan kalla den det) i sig innebär en press på den 

intervjuade att motivera sina handlingar och framställa dem som välgrundande och rationella. 

Kanske förstärks denna press då man skall söka skuldsanering för att möjligen minska vid en 

eventuell intervjusituation då syftet kunde varit ett annat. Misstankar kan därför uppstå om att 

gäldenärerna kanske inte lyft fram faktorer som inte så väl passar in i skuldsaneringslagens 

kriterier ledande till en beviljad skuldsanering. ”Onödig” konsumtion, ekonomiskt risktagande 

och andra tveksamma investeringar kan i sammanhanget ha tonats ner och egen sjukdom, 

arbetslöshet samt andra externa faktorer utanför gäldenärens kontroll kan ha överbetonats. Å 

andra sidan får samtliga borgenärer alltid tillfälle att svara på en ansökan om skuldsanering. 

Deras svar kan få en avgörande betydelse för utgången av ärendet. Därför redovisar ofta den 

ekonomiske rådgivaren och gäldenären även negativa faktorer i ansökan och försöker förklara 

och ibland ursäkta dessa. På så sätt förekommer man borgenärernas invändningar och 

Kronofogdens möjlighet att avslå ansökan minskar. Störst chans till skuldsanering har därför 

sannolikt den som tar fram tveksamheter i ärendet och förklarar dessa redan i ansökan. Detta 

informeras gäldenären om. Därför kan det inte helt uteslutas att verkligheten sammantaget 

beskrivs på ett till och med mer sanningsenligt sätt under ett ansökningsförfarande jämfört 

med vad de hade gjort vid en djupintervju där ett annat syfte redovisats. Någon motpart 

(Kronofogde och borgenärer) hade då inte kunnat ifrågasätta uppgifterna. Och det är värt att 

påpeka att merparten av de utvalda gäldenärerna beviljades skuldsanering vilket innebar att 

skuldsaneringen ansågs skälig.       

 

Beträffande reliabiliteten så träffade den ekonomiske rådgivaren gäldenären vid minst två 

tillfällen och ofta fyra till fem gånger vilket enligt Renk och Starrin (1996) innebär en klar 

fördel jämfört med engångsintervjun. Gäldenärerna hade möjlighet att korrigera all egen 

lämnad information eftersom samtliga fick gå igenom ansökan innan utskick. De hade haft 

många år på sig att fundera över den övergripande frågeställningen det vill säga vad som 

egentligen orsakat den svåra ekonomiska situationen. Detta sammantaget innebär att man 

skulle kunna förvänta sig samma svar från de överskuldsatta om undersökningen upprepades 

på samma sätt och under liknande förhållanden.  

 

Hur relevant är det då att fokusera på betalningsförmågan respektive dramatiska 

livshändelser? Mättes rätt variabler ? Först kan klargöras att gäldenärerna i varje ansökan  

klart återger en komprimerad mindre berättelse om orsakerna till hur just deras egen 
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problematiska ekonomiska situation uppstått. Det var från dessa berättelser som jag i 

huvudsak förväntade mig att finna viktiga orsaker till att individer överskuldsatts. Att koda en 

sådan berättelse med ett fåtal markeringar inbegriper givetvis begränsningar i 

resultatredovisningen och en något ytlig validitet. Att ”leta” efter kriterier som definierar 

valda variabler innebär ju också att seendet inskränks. Men om flertalet av gäldenärerna själva 

bedömde att dramatiska livshändelser varit en viktig orsak till överskuldsättningen så talar en 

hel del för att så varit fallet. Studien fokuserade inte heller i hög grad på själva 

skuldsättningen utan ett delsyfte blev till att finna faktorer vilka skulle kunna bredda 

förklaringarna till- och förståelsen för -hur en överskuldsättning uppstår och på så sätt finna 

ny kunskap. Betalningsförmågan däremot är en konkret och stabil variabel och måste anses 

betydelsefull. Utan denna saknas ju exempelvis förmågan att återbetala oavsett hur liten 

skulden än är och lån samt krediter kan krävas till investeringar och annat vilket 

teorigenomgången senare diskuterar. Man kan därför sammanfattningsvis säga att studien till 

del mätte orsakerna till överskuldsättning men bara till del. Det är också värt att påpeka att 

mätningen gjordes långt fram i en oändlig orsakskedja vilken startades då gäldenärerna en 

gång drog sitt första andetag här i livet. Man måste därför ha stor ödmjukhet inför uppdraget 

och erkänna att det finns ett oändligt antal övriga variabler som spelar in och styr vägarna in i 

en överskuldsättning. Detta innebär naturligtvis att det krävs mer omfattande metoder och 

fler- och mer finstämda instrument än vad denna uppsats kunnat åstadkomma för att finna 

orsakerna till fenomenet.  

 

Mätningen och kodningen för att få fram resultatet hade sannolikt fått ett något annorlunda 

resultat om den utförts av flera bedömare. Mätinstrumentet var jag själv och det hade blivit 

tillförlitligare om fler deltagit då resultatet togs fram. Betalningsförmågan däremot bedöms ha 

redovisats på ett helt korrekt sätt. Arbetet med att få fram denna är nämligen noggrant och 

omfattande och innehåller i regel inga bedömningar eller värderingar.  

När jag kodat samtliga uppgifter från en ansökan ställde jag så den här frågan till mig själv: 

Hur väl stämmer nu berättelsen och angivna orsaker jämfört med skuldsättningen och de 

övriga uppgifterna som materialet berättade om? Jag fann då att de flesta berättelserna stämde 

ganska väl ihop och att det oftast fanns en logisk- men tragisk historia bakom varje individ.    
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5 TEORI  
Då området har svag ställning i forskning och utbildning har det varit svårt att hitta 

övergripande teoretiska referensramar och klargörande teoribildningar. Mot bakgrund av detta 

och för att på något sätt till slut få en övergripande förståelse och ram inbegripande 

överskuldsättningens orsaker, komplexitet och fortbestånd har jag tvingats skapa  

hybridliknande teori- och tankekonstruktioner. Till och med en del individuella förlopp in i en 

överskuldsättning redovisas och ändå har jag till slut tillåtit mig att fundera över strukturella 

och funktionella slutsatser. Emilé Durkheims funktionalism och Karl Marx marxism har 

övergripande blivit till den hybridiserade referensram som skapats. Därtill har jag känt mig 

tvungen att spränga in en del enklare kapitalistiska tankegångar för att till slut få det hela att 

gå ihop. De ”rena” teoriavsnitten som skapats följer annars delvis i tidigare uppdragna spår 

eller led: 1. Orsaker till skuldsättning. 2. Orsaker till insolvens (Dramatiska livshändelser).  3. 

Orsaker till överskuldsättning (Betalningsförmåga). Avsnitten har i huvudsak kommit till med 

hjälp av tidigare redovisad kunskapsöversikt. Referensramarna som skapats har till del 

sprängts in i de tre leden.  

 

5.1 DURKHEIM OCH FUNKTIONALISM 
Émile Durkheim (1858-1917) är en av sociologins förgrundsfigurer. Han betraktas som 

funktionalismens grundare och från detta perspektiv bygger han sin samhällsförståelse på en 

organismmetafor. Med organismtänkandet följer en stark betoning på samhällets enhet och 

delarnas ömsesidiga beroende, där normerna eller den moraliska ordningen utgör den 

sammanhållande kraften. De olika samhällsdelarna fyller speciella uppgifter vilka är inriktade 

på hela systemets fortlevnad. Detta innebär bland annat att samhällets institutioner kan 

förklaras kausalt och funktionellt utifrån deras bidrag till den sociala integrationen. Detta 

innebär även att en funktionsförklaring visar på att något bibehålls till följd av sina 

fördelaktiga konsekvenser. (Borglind 1988, Durkheim 1978, Gilje & Grimen, 1993, Hilte 

1996, Sohlberg 1999). Översatt till överskuldsättning så skulle därför detta sociala fenomen 

existera och bevaras då det har en gynnsam effekt för samhället i sin helhet.  

  

Dukheim skapade även begreppet sociala fakta vilka bygger samhällets struktur till ett 

tvingande och tinglikt mönster utanför individens tänkande. Ett slag av dessa fakta är ”Sociala 

strömningar” som till exempel massbeteenden och moden. Dessa fakta kan tvinga på oss en 

viss klädstil i det att vi internaliserar ett visst mode och detta innebär att sociala fakta också 
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kan få oss vilja konsumera den ena eller andra varan. Alla sociala fakta är resultat av 

mänskliga handlingar som konsoliderats och som sedan formar den enskilde och hans 

medvetande mer än han i sin tur formar dem. Av detta följer att sociala för individen helt 

omedvetna krafter styr dennes handlingsval, alltifrån valet av yrke och livskamrat till valet att 

exempelvis ta sitt liv eller hamna i ett överskuldsatt läge (ibid.).  

 

Durkheim menade vidare att samhället är något annat och mer än summan av individerna. 

Han ansåg därför att samhället skall studeras som en helhet och det kan inte reduceras till 

delar. Vidare att sociala fakta såväl som andra sociala fenomen skall förklaras med hänvisning 

till andra sociala fakta och inte med psykologiska, biologiska eller biokemiska faktorer. 

Därtill att man bör söka orsakerna till att sociala fenomen uppstår och vilken funktion de har 

för samhället samt att finna förklaringar till varför vissa fenomen tenderar att öka under vissa 

tider för att minska under andra (ibid.).  

 

Om man låter Durkheims tankar till del och inledningsvis utgöra övergripande ramar för den 

fortsatta framställningen och därefter tittar närmare på fenomenet överskuldsättning och dess 

orsaker så kan det vara rimligt att redan nu utmejsla ett rent individperspektiv från vår 

teoribildning och istället se på fenomenet utifrån ett annat lite mer övergripande och delvis 

strukturellt perspektiv.  

 

5.2. SKULDSÄTTNING, BOURDIEU, MERTON OCH 

DELLGRAN 
Torbjörn Hjort tar i sitt Arbejdspapir från 2003 upp och diskuterar Pierre Bourdieus (1930-

2002) teori om konsumtionsmönster. Förenklat utgår delar av Bourdieus teorier från att 

samhället består av olika sociala klasser. Hur individer och klasser konsumerar visar i vilken 

utsträckning vi ackumulerat ekonomiskt-, socialt- och kulturellt kapital. Ju mer och ju 

värdefullare kapital man besitter desto högre status kan man förvänta sig. Mängden och 

kvaliteten på kapitalet (ekonomiskt, socialt och kulturellt) placerar individen i den hierarki 

som råder. En kamp pågår för att få tillgång till mer kapital och därmed höja sin status, 

position och klass. Vanligtvis sneglar individen ”uppåt” mot den grupp eller klass som ligger 

strax över sin egen position. Hjort tar även upp och diskuterar Robert Mertons spänningsteori. 

Enligt Hjort bygger Merton sin teori på att det finns vedertagna mål som en majoritet i 

samhället är överens om och strävar efter. Enligt Hilte (1996) menar Merton att den kultur 
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som bär upp industrisamhället bygger på masskonsumtion och statusjakt och en 

framgångsideologi som säger att hårt arbete och begåvning är vägen till hög befattning och 

ägande av statusprylar. Medlen är dock ojämlikt fördelade och alla har inte möjlighet att 

genom de accepterade medlen nå målen. Det kan då uppstå en spänning mellan de mål som 

industrisamhället bygger på och de medel som står till buds. Denna spänning kan lösas både 

genom accepterade medel som icke accepterade medel.   

 

Översatt till överskuldsättning, med en något förändrad teoribildning och med stöd från 

avdelningen om betalningsförmågan, menar författaren till nu aktuell uppsats att det kan 

finnas klasser i vårt svenska samhälle som har relativt måttliga ekonomiska medel och 

förutsättningar för att exempelvis köpa vissa eftersträvande varor och tjänster som man ”bör” 

kunna unna sig och som blivit till en normalitet i dagens samhälle. De ekonomiska ramarna 

kan även vara snäva då dessa klasser skall investera mer långsiktigt i boende eller 

näringsverksamhet. Samhälleliga- och ekonomiska förändringar har dock gett dessa fler och 

bättre lånemöjligheter och möjlighet att köpa på kredit. Detta kombinerat med en aktiv 

marknadsföring lockar många till köp- och investeringbeteenden som är svåra att förstå 

villkoren för eller att överblicka framtida konsekvenser av vilket Dellgran (2000) tidigare 

påtalat. På detta sätt, och om man vill låna från Bourdieu och Merton, ökar man på sitt kapital 

eller i vissa fall bibehåller det genom lån till konsumtion eller investeringar. Spänningen 

minskar och man är i varje fall inte avvikande i förhållande till andra. Lån och krediter till hög 

ränta och dyra avgifter kan då bli till de (o)accepterade medel som en del individer använder 

eftersom de finns tillgängliga på marknaden. Men man lever då farligt som skuldsatt. Ty vad 

händer om något händer ? 

    

5.3 INSOLVENS OCH DRAMATISKA LIVSHÄNDELSER  
För att få svar på frågan förflyttar vi oss så vidare till led 2 och frågeställningen: ”Varför 

tvingades gäldenärerna att ställa in betalningarna ledande till ett insolvent tillstånd” ?  

Här har ställts en hypotes om att det är just mer eller mindre dramatiska livshändelser som 

ofta orsakar problem med att återbetala på skulderna i den takt som de förfaller. Vilket stöd 

finns för detta påstående eller hypotes och vilka teorier finns att tillgå ?  

 

Teorin bakom hypotesen är att dramatiska livshändelser oftast för att inte säga alltid leder till 

chock och kris, minskade inkomster och därmed sänkt betalningsförmåga. Skilsmässa, 
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partners dödsfall eller försvinnande och liknande händelser orsakar oftast ensamhushåll och 

leder oftast till ett betydande ekonomiskt avbräck jämfört med att leva i parförhållande. Att 

leva på arbetslöshetskassa eller sjukersättning innebär även detta minskade inkomster och 

därmed minskat betalningsutrymme. Dessa skeenden kan vara droppen och den sista knuffen 

som får en belastad och belånad ekonomi att rasa. Gäldenären kan befinna sig vara insolvent. 

Vidare redovisar de två rapporter som Konsumentverket låtit göra 2003 på starka samband 

mellan mer eller mindre dramatiska livshändelser och överskuldsättning. Även Tufte drog ju 

liknande slutsatser.       

 

Dessutom upplevde svensk ekonomi en mycket djup ekonomisk depression från 1992 till 

1997 ca vilket sannolikt ledde till att många från urvalet fick ekonomiska problem. 

Fastighetsmarknaden kollapsade och många fick då sälja sina hus med förlust efter 

exempelvis en skilsmässa. Konkurserna tredubblades vissa år. Många blev arbetslösa och en 

mängd människor insjuknade med minskade inkomster som följd. Sannolikt doldes en än 

större arbetslöshet än vad som redovisades under 1990-talet av det då allt mer skenande 

sjuktalet. Bidragen skars ned och skatterna höjdes. Denna ekonomiska nedgång gör det än 

mer sannolikt att åtminstone en del av populationen förklarar sin problematiska ekonomiska 

situation med händelser vilka kan definieras som dramatiska livshändelser.   

 

5.4 ÖVERSKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA   
Varför klarar då inte de insolventa av att på längre sikt betala åter skulderna innebärande att 

de till slut inträder i de överskuldsattas skara ? Det kan då förutsättas att en sjunkande  

betalningsförmåga, oftast till följd av den dramatiska livshändelsen kan vara en avgörande 

faktor. I den tidigare framställningen kunde vi se att en högavlönad akademiker hade en 

betalningsförmåga med 17 016 kr/månad jämfört med den lågavlönade arbetarens 2 025 

kr/månad. Och vad händer om arbetaren blir sjuk, arbetslös eller ensamstående efter en 

skilsmässa? Visst kan det finnas välbetalda akademiker, högre tjänstemän eller kapitalister för 

den delen också som lånar höga belopp (ju högre inkomst ju större skulder ser sambandet ut) 

men hur sannolikt är det att vi återfinner dessa i populationen om man beaktar den 

lönestruktur och kapitalfördelning som föreligger i Sverige? Låg inkomst innebär låg 

betalningsförmåga och drabbas den med låg inkomst av sjukdom eller arbetslöshet kan 

betalningsförmågan falla till 0 kr. Stöd för att låga inkomster har betydelse finns även från  

redovisad kunskapsöversikt även om Tufte kände tveksamhet inför detta.  
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5.5 KARL MARX ELLER MULTIPLIKATOREFFEKT ? 
För att utveckla Bourdieus resonemang om klass, Mertons spänningsteori och för att 

komplettera Durkheims övergripande teoribildning har jag funnit skäl att redovisa några av 

Karl Marx (1818-1883) bärande idéer från 1800-talet.      

 

Marx ses som skapare av den materialistiska historieuppfattningen. I denna fokuseras på 

samhällets produktion och människornas sociala relationer så som de formas av ekonomin. 

Perspektivet tar sin utgångspunkt i hur produktionen är organiserad, och hur 

produktionsmedlen är fördelade i ett givet samhälle. Detta får bland annat till följd att det är 

de materiella förhållandena och inte de enskilda individernas idéer som formar individen och 

dennes tänkande (Sohlberg & Sohlberg 2006). Här finner man ett visst släktskap med 

Durkheims tankar och precis som denne menar Marx således att individen i vårt kapitalistiska 

samhälle styrs av ”osynliga makter”. En väsentlig skillnad mellan de två är dock att Durkheim 

grundar sina idéer i ett normativt konsensusperspektiv medan Marx grundar sina resonemang 

i ett ekonomiskt och klassmässigt konfliktperspektiv. Sistnämnda perspektiv innebär att 

marxister intar ståndpunkten att samhället innehåller starka motsättningar mellan olika sociala 

klasser. Enligt dåtida teori hade dessa motsättningar sin grund i att vissa klasser äger 

samhällets produktionsmedel och andra endast sin egen arbetskraft, som de måste sälja på en 

marknad. Arbetaren* arbetar där ihop ett värde som är större än vad som är nödvändigt för att 

försörja sig själv. Detta merarbete döljs av att arbetarna får en lön som skenbart verkar täcka 

arbetsinsatsen men i verkligheten skapar de ett större värde än vad de själva konsumerar med 

sin lön. Det är uttaget av detta extra värde, mervärdet, som är grunden i kapitalismens väldiga 

utveckling enligt Marx. Det hela handlar därför om en grundläggande intressekonflikt om 

makt, ägande och ekonomiska medel och den som får minsta delen av kakan är arbetaren 

(Månsson 1988).  

 

Vad har då Marx med överskuldsättningen under 2000 talet att göra? Jo, om vi först lånar den 

del av Marx som avhandlar klassperspektivet och antar att arbetarklassen existerar och 

fortfarande är den förlorande klassen så bör just denna klass även ha den lägsta inkomsten 

såväl som den lägsta betalningsförmågan av de som förvärvsarbetar och därmed har möjlighet  

 
* Med arbetare avses person utan akademisk utbildning och med traditionella arbetaryrken. Exempel: 

Vårdbiträde, lagerarbetare, stansoperatör, lönebidrag som kontorist, städerska, tidningsbud, snickare, 

busschaufför osv.  
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att låna pengar. Om vi därtill lånar ytterligare lite av Marx och kompletterar Durkheim med 

sociala fakta hämtade från Marx tankar om kapitalismens inneboende styrka och 

omvandlingsförmåga syftande till att ständigt skapa nya och bredare fält för att skapa 

mervärde genom produktivkrafternas framfart i samhället så har vi en lite mer heltäckande 

teori. Ty de krafter som fick det västerländska samhället och dess ekonomier att gå från en 

mer regelstyrd samhällsekonomi till en mer utpräglad liberal marknadsekonomi kan, mot 

bakgrund av Marx och Durkheims teorier, inte ses som frukten av enstaka politikers tänkande 

utan drevs förmodligen fram av kapitalismens behov av nya marknader och köpstarka 

konsumenter syftande till ett ökande mervärde.  

 

Men, enligt kapitalistisk teoribildning så leder detta inte enbart till ett ökat mervärde i 

kapitalistens ficka utan även till ett större välstånd för de flesta medborgare inklusive 

arbetarens. Förenklat ser teorin ut enligt följande: 

  

Har inte arbetaren pengar till att konsumera får affärerna slå igen. Då kan inte handlaren 

beställa varor från fabriken och då får fabrikören problem och arbetaren blir arbetslös. Inte 

många har då exempelvis råd att bygga hus vilket även gör hantverkarna arbetslösa. Kan inte 

den innovatoriske företagaren få loss kapital då han fått en bra affärsidé förlorar inte bara 

företagaren utan även hela samhället. Därför bättre om lånemöjligheterna ökar och 

konkurrensen på finansmarknaden hårdnar, låter teorin. Arbetaren får loss pengar till 

konsumtion, boende, nyföretagande och kan på så sätt skapa ”dubbelt mervärde” till allas 

lycka. Innovatören kan starta och bygga sitt företag och skapa nya och konkurrenskraftiga 

produkter. Kanske han även kan anställa. Enligt förenklad kapitalistiskt teoribygge tjänar hela 

samhället på detta. Multiplikatoreffekten som teorin bakom detta brukar benämnas slår ut i 

full blom och flertalet av medborgarna får det bättre.  

 

5.6 ÖVERSKULDSÄTTNINGENS NYCKEL 
Om man så anknyter led 1- respektive led 2:s teoribildningar med led 3 enligt ovan och 

förenklar på så sätt att individer generellt sett har behov av att klättra statusmässigt uppåt i 

den sociala hierarkin och anskaffa mer kapital alternativt kämpar för att bibehålla sin position 

så borde de med begränsat andel ekonomiskt kapital och förhållandevis låga inkomster och 

lägst utbildning ha störst behov av dessa önskningar (proportionellt). Samtidigt bör dessa ha 

minst förmåga till detta då de framför allt saknar ekonomiskt kapital. Det uppstår ett 
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spänningstillstånd mellan mål och medel. Lån till investeringar och konsumtion kan då krävas  

vilket möjliggjorts genom de nya ekonomiska förhållanden som råder. Dessa lån och krediter 

vilar dock i vissa fall på en bräcklig ekonomisk förmåga. Som alla andra grupper eller klasser 

i samhället drabbas så dessa av olika livshändelser som skilsmässa, arbetslöshet och sjukdom, 

nära anhörigs död mm. Ja, arbetslöshet och sjukdom har vi lärt oss är händelser som i högre 

grad drabbar just lågavlönade och lågutbildade arbetare. Med därmed fallande inkomster bör 

dessa grupper ha bristande ekonomisk förmåga att återbetala på skulder om de av olika skäl 

hamnar i skuldfällan. Sannolikt saknar denna grupp även ekonomisk stöd från nära släkt och 

vänner då individer tenderar att umgås klassmässigt. Sammanfattningsvis bör detta leda till att 

vi kommer att finna en hel del gäldenärer från arbetarklassen i de överskuldsattas under 

förutsättning att Marx tankar fortfarande har bärkraft. I hur hög grad vet vi dock inte ännu.  

 

5.7 FÖRETAGARNA   
Grundorsaken till företagarnas problem går sannolikt till del att finna i ovanstående teori- och 

metodbygge. Precis som alla andra investerar näringsidkaren eller företagaren i sitt företag 

och kanske ett boende. Ju mindre kapital man äger och ju ”lägre” ekonomisk klass man 

kommer från desto mer måste man skuldsätta sig vid företagsstarten. Så händer något 

dramatiskt eller för företagaren kanske mer långsiktigt dramatiskt. Lågkonjunkturen på 1990-

talet släckte exempelvis många småföretagares drömmar i och med den ekonomiska 

nedgången och konkurserna ökade dramatiskt. Och för att återigen låna från Marx så bygger 

den kapitalistiska ekonomin på att företag och näringsidkare befinner sig i stark konkurrens 

med varandra. De slåss aktivt mot varandra för att överleva och växa i turbokapitalismens 

tidevarv. Enligt det kapitalistiska teoribygget, se exempelvis Friedman (1972), överlever 

endast de mest konkurrenskraftiga företagen medan de ekonomisk- och kunskpsmässigt   

svaga företagen slås ut i den konkurrensutsatta marknadsekonomin. Detta är i sig ingenting 

som skall förhindras utan utgör en helt normal process i en kapitalistisk ekonomi. Enbart 

företag med de bästa idéerna/kunskaperna, de bästa produkterna och de med det största 

grundkapitalet skall eller kan leva vidare (ibid). Om företaget så börjar fungera ekonomiskt 

sämre av ena eller andra skälet och företagaren dessutom inte slutar i tid kombinerat med 

arbetarbakgrund innebärande låg betalningsförmåga för framtiden efter en konkurs, så kan det 

gå illa. Ty, i så fall kan det bli svårt att betala åter på skulderna.  
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6. RESULTAT MED KOMMENTARER 
Resultatredovisningen som nu följer indelas efter de tre led som tidigare redovisats från 

metodavsnitt 4 (1. Skuldsättning, 2. Insolvens och dramatiska livshändelser. 3. 

Överskuldsättning och betalningsförmåga).  Först kommer en kort sammanfattning av 

resultatet följt av tabeller med kommentarer strukturerade utifrån de tre leden. Avslutningsvis 

redovisas annat relevant resultat i löptext.  

 

SAMMANFATTNING: LED 1, SKULDSÄTTNING  
Resultatet visar att gäldenärerna i hög grad skuldsatt sig till följd av investeringar i boende, 

investeringar i företag och konsumtion. Gäldenärernas skuldsummor varierar från 100 000 kr 

upp till ett flertal miljoner kronor för några. Flest antal gäldenärer (33 %) hamnar i 

skuldintervallet 300 000 - 600 000 kr men hela 26 % av populationen uppvisar lägre 

skuldsumma än 300 000 kr då de sökte skuldsanering.   

 

SAMMANFATTNING: LED 2, VILKA ORSAKSFÖRKLARING GAV 

GÄLDENÄRERNA ? /INSOLVENS OCH DRAMATISKA LIVSHÄNDLSER 
Resultatet visar att merparten av gäldenärerna (66 %) förklarar orsaken till sin problematiska 

ekonomiska situation med dramatiska livshändelser som sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa 

eller annan extern faktor som på ett dramatiskt sätt förändrat deras ekonomiska situation. 

Hypotesen om dramatiska livshändelser som en viktig faktor för att förklara fenomenet 

överskuldsättning bekräftades därmed.  

 

SAMMANFATTNING LED 3, BETALNINGSFÖRMÅGAN 
Resultatet visar att gäldenärsskaran uppvisade en extremt låg betalningsförmåga vilken 

stannade vid i genomsnitt 1 477 kr per månad. Denna nivå utgör inte ens en tiondel ( ca 8 %)  

av en högavlönads betalningsförmåga och ligger hela  30 % lägre än vad en lågavlönad 

svensk har i betalningsförmåga. Månadsinkomsten för gäldenärskskaran stannade därmed på 

den blygsamma summan 14 168 kr/månad. Även hypotesen om betalningsförmåga får anses 

bekräftad.  
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TABELLER                                                                                                              

LED 1, VÄGAR IN I EN SKULDSÄTTNING  
Tabell 1 redovisar vilka huvudtyper av skulder och lån som gäldenärerna uppvisat. Ibland har 

två skuldtyper eller vägar in i skuldsättningen redovisats varför antalet markeringar/skulder 

överstiger 60.  Tabell 2 visar storleken på själva skuldsättningen.   

 

1. LED 1, HUVUDVÄGAR IN I SKULDSÄTTNING/TYP AV SKULDER 

Skulder                                                                                     Antal markeringar 

 

Lån till konsumtion                       25 

Investerat i företag/näringsverksamhet   22 

Investerat i boende     22 

Borgensåtagande, annan person eller annan extern faktor 10  

som orsakat skuldsättning  

Skulder p g a brottslig verksamhet/missbruk    4  

Studieskulder                                                                                         2 

Underhållsskulder                           1  

 

2. LED 1, SKULDER I KRONOR VID ANSÖKAN OM SKULDSANERING 

Intervall kronor                     Antal gäldenärer 

 

100 000---300 000                16   

300 001---600 000                20                                                          

600 001---900 000                 8 

Mer än 900 000                     16 

 

KOMMENTAR 

Som framkommit är lån till konsumtion (bil, vitvaror, dator, postorder, utlandsresor mm) de 

mest frekventa huvudvägarna in i en skuldsättning. På delad andraplats kommer så 

investeringar i boende. Även företagsrelaterade skulder förekommer som en frekvent väg in i 

en skuldsättning och de är också företagarna som uppvisar de absolut högsta skuldsummorna. 

I de allra flesta fall rör det sig om enmansföretag och i vissa fall är det två personer som drivit 

företagen gemensamt. Det kan röra sig om en man och dennes kompanjon alternativt man och 
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hustru där hustrun oftast står som passiv borgensman. Endast en av de 24 företagarna hade ett 

flertal anställda. Ofta uppvisar gäldenärerna ett fåtal huvudskulder när det insolventa 

tillståndet väl inträder. En del tappar därefter greppet om ekonomin och resignera inför den 

oftast omöjliga uppgiften att betala åter skulderna. Det kan då uppstå en del skulder 

omfattande exempelvis TV-avgifter, skulder p g a sjukvård och medicin, skulder  p g a 

oförsäkrad bil mm. Det är inte heller ovanligt att större underhållsskulder uppstår efter 

exempelvis en skilsmässa då man som ensamstående skall betala för sina barn. Även 

studieskulder blir oftast omöjliga att återbetala då gäldenärens hela ekonomiska överskott 

skall gå till att betala av på skulder genom kronofogdemyndighetens försorg. Skulder 

uppkomna efter den huvudsakliga skuldsättningen har därför undantagits redovisningen 

eftersom dessa i huvudsak bedöms uppkommit som en följd av insolvensen och ej som en 

huvudväg in i skuldfällan.      

 

LED 2, VILKEN ORSAKSFÖRKLARING GAV GÄLDENÄRERNA ? 

/INSOLVENS OCH DRAMATISKA LIVSHÄNDLSER 
I tabell 3 redovisas gäldenärernas huvudförklaringar till sin problematiska ekonomiska 

situation/gäldenärernas förklaringar till att det inte gick att återbetala på skulderna i den takt 

som var avtalad (insolvens). Här ställdes således hypotesen att: ”Det är dramatiska 

livshändelser (DR) som ofta orsakar ett insolvent tillstånd”.  Maximalt två skäl per gäldenär.  

 

3. LED 2, AV GÄLDENÄREN ANGIVNA VIKTIGASTE SKÄLEN TILL INSOLVENS  

Skäl                                                                                                     Antal gäldenärer 

Annans fel (anhörig dör eller försvinner, borgensåtagande faller       19    

ut, man blir lurad) (DR)       

Sjukdom  (DR)                                      15 

Skilsmässa (DR)                         14 

Lågkonjunkturen 1992-1997                                                                 7 

Utdöende bransch/låg lönsamhet     7 

Sociala problem/Missbruk av alkohol och narkotika    7  

Arbetslöshet  (DR)      4 

Köpmissbruk/ konsumtionsbenägenhet, svårt hantera pengar   3 

Höjda räntor                                                                                          1 

Oklart                           1 
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KOMMENTAR      

”Bortsett” från 14 av småföretagarnas markeringar om lågkonjunkturens verkningar och att 

man verkat i en utdöende bransch förekommer dramatiska livshändelser i mycket hög grad 

som huvudförklaring till sammanbrottet i ekonomin. Exempelvis markerades sjukdom 

ledande till sjukersättning, skilsmässa och arbetslöshet 33 gånger allt som allt vilket 

sammantaget med ”Annans fel” med 19 markeringar således helt klart dominerade 

svarsfrekvensen. Hypotesen om dramatiska livshändelser som viktig delorsak till insolvens 

måste anses bekräftad i relativt hög grad vilket innebär att just dramatiska livshändelser var 

den avgörande orsaken även till uppvisad överskuldsättning enligt gäldenärernas egna 

lämnade uppgifter.  

 

Något förvånande var att kategorin ”Annans fel” fick så många kodningar. För att 

exemplifiera vad denna kategori avser och visa hur väl denna kategori väl passar in i 

begreppet  dramatisk livshändelse ges nedan några exempel:  

 

”…Makan försvann plötsligt efter att hennes företag försatts i konkurs. Jag hade gått i borgen 

för hennes lån och stod ensam kvar med dessa trots att jag aldrig medverkat i 

företaget…Huset fick säljas med förlust…” 

”...Makan stack utomlands och lämnade mig kvar med skulder som jag ensam skulle klara…”    

”…Lurad av kompanjon som tog pengarna från firman och stack…” 

”…Ekonomisk tvist med byggherre som utförde stora reparationsarbeten på vår gård. Vi 

förlorade efter beslut i Högsta Domstolen…”  

”…Mitt borgensåtagandet för min dotters företag föll ut efter hennes konkurs…” 

”…Skattemyndigheten gjorde razzia…Jag fick skatteskulder…Strax därefter insjuknade jag i 

cancer..”.  

”…Plötsligt dog min fru. Det visade sig att hon hade skuldsatt sig i hög grad utan min 

vetskap. Kvar stod jag så med en skuldbörda omöjlig att återbetala med min lön…”  

”Citaten” något förvanskade med anledning av den etiska aspekten. Resultatet stämmer väl 

överens med tidigare forskning (Konsumentverket 2003, Tufte 2004) 

 
LED 3, ÖVERSKULSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA 
 
Tabell 4 visar yrkesstatus alternativt klass och aktuell status strax efter det att gäldenären 
blivit insolvent och då gäldenären upplevde att det inte gick att återbetala i den takt som var 
avtalad.       
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4. LED 3, VARFÖR GICK DET INTE ATT BETALA ÅTER /ÖVERSKULDSÄTTNING 
(Hypotes: Betalningsförmågan)  

Arbetare med sjukpenning/sjukersättning på deltid eller heltid: 

 ej tillräckligt betalningsutrymme                                                       22 

Arbetarlön : ej tillräckligt betalningsutrymme                      19 

Arbetarlön efter skilsmässa : ej tillräckligt betalningsutrymme           5       

Arbetares arbetslöshet : ej tillräckligt betalningsutrymme                   5 

Arbetares missbruk (alkohol/narkotika), ej tillr. bet utr.                      3 

Arbetare blir ålderspensionär : ej tillräckligt betalningsutrymme        1 

Sjuksköterskas lön efter skilsmässa, ej tillr. betalningsutrymme         1    

Övriga (yrkesexpert blir sjuk, därefter ålderspensionär:ej tillr.BU).  1 

Konsult med sjukersättning, ej tillräckligt betalningsutrymme           1   

Akademikers arbetslöshet, ej tillräckligt betalningsutrymme  1 

Akademikers sjukdom/sjukersättning, ej tillr. betutrymme  1 

                                                                                                            60                                                              

FÖRETAGARE BLIR ARBETARE 

Ett viktigt information för att förstå tabell 4 och 5 är att aktiva företagare inte kan beviljas 

skuldsanering. Näst intill samtliga företagare i populationen saknade akademisk utbildning 

och hade före företagarförsöket arbetat i ett arbetaryrke och eller trätt tillbaka åter i ett 

arbetaryrke då de senare sökte skuldsanering. Några hade hunnit bli förtidspensionärer på hel 

eller deltid men även dessa hade i de flesta fall i huvudsak arbetat som arbetare före- eller 

efter tiden som företagare och saknade akademisk utbildning. Därför kodades merparten av 

företagarna som arbetare eftersom de faktiskt tillhörde denna grupp eller klass.     

 

5. LED 3, YRKE OCH STATUS VID ANSÖKAN OM SKULDSANERING  

Arbetare med hel- eller deltids sjukersättning                         27 

Arbetare                                                                                               24 

Arbetare ålderspensionär                           4 

Sjuksköterska                           1 

Akademiker, arbetslös                                           1 

Akademiker med sjukersättning     1 

Konsult med sjukersättning     1 

Yrkesexpert ålderpensionär     1 

                                                                                                             60                                                              
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6. INKOMST I KRONOR PER MÅNAD VID ANSÖKAN    ANTAL GÄLDENÄRER 

 

                                  0          -  10 000                                                  11 

                                  10 001---15 000                         26 

                                  15 001—20 000                                                  18  

                                  20 000---25 000                                                    5 

                                                                                                              60 

 

LED 3, Betalningsförmåga i genomsnitt = 1 477 kr/månad = 17 727 kr/år.   

LED 3, Månadsinkomst i genomsnitt       = 14 168 kr/månad = 170 025 kr/år. 

 

KOMMENTAR 

Led 3 innehöll så hypotesen att gäldenärens betalningsförmåga är en viktig förklaring till 

varför den skuldsatte inte på sikt kan återbetala skulderna och därför blir överskuldsatt.  

Tidigare i uppsatsen konstaterades att en ensamstående högavlönad svensk hade en 

betalningsförmåga med 17 016 kr per månad under vissa givna förutsättningar. Denna summa 

måste genomsnittsgäldenären ha ett helt år på sig för att få ihop.   

 

Då gäldenärerna sökte skuldsanering hade deras skulder växt till i genomsnitt 663 950 kr. 

Skuldsumman kan uppskattas till ca 420 000 kr vid tidpunkten för då det insolventa tillståndet 

uppstod och de tvingades ställa in betalningarna. Se nedan för beräkningar. Nämnas i detta 

sammanhang kan att en högavlönad ensamstående svensk återbetalar summa 600 000 kr på ca 

tre år. Är han eller hon sambo återbetalas summan på ca 15 månader under förutsättning att 

sambon är behjälplig. Om vi så tittar på betalningsförmågan som var 17 727 kr per år för 

gäldenärskaran så ser vi snart att gruppen i sin helhet kan betraktas som överskuldsatta på det 

sätt som begreppet definieras i denna uppsats och i skuldsaneringslagen.     

 

Konsekvensen av detta blir att det i huvudsak återfinns sjuka arbetare och arbetande arbetare i 

de överskuldsattas skara och att skulderna alls inte behöver vara så stora för att gäldenären 

skall befinna sig överskuldsatt. Observera att ingen arbetare var arbetslös vid 

ansökningstillfället. Endast två akademiker återfanns i gäldenärsskaran.  
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Tabell 7 nedan redovisar när det insolventa tillståndet uppträdde vilket kan vara av intresse, 

bland annat med beaktande av den djupa lågkonjunkturen 1992—1997.  

 

7. NÄR UPPLEVDE GÄLDENÄREN ATT DET INTE GICK ATT ÅTERBETALA I DEN 

TAKT SOM VAR AVTALAD ? 

 

År                                                                                                        Antal gäldenärer 

 

1983---1990                                                                                          12 

1991---1998                                                                                          44 

1999---2007                                                                                            4 

 

ÖVRIGT RESULTAT 
I urvalet fanns 29 kvinnor och 4 av dessa var företagare. 31 gäldenärer var män och 18 av 

dessa var företagare.  

 

De 60 gäldenärerna hade en gemensam skuldsumma med 65 120 255 kr. Fyra av dessa hade 

skulder med sammanlagt 27 939 000 kr. Väljs dessa fyra bort blir medelvärdet för skulderna  

663 950 kr då gäldenärerna sökte skuldsanering.     

 

Gäldenärerna väntar i regel många år med att söka skuldsanering trots att situationen är 

hopplös. Skulderna hinner då växa. Varje skuld som går till kronofogdemyndigheten via ett 

inkassobolag belastas med avgifter på tusentals kronor och räntorna kan beräknas till ett 

ungefärligt medelvärde på ca 11 %. På goda grunder kan man anta att mellan 25 % - 50 %  av 

skuldsumman 663 950 kr utgjordes av ränta och avgifter samt nya skulder i kölvattnet efter 

det att gäldenären blivit insolvent och tappat tron på att skulderna skulle gå att återbetala.  

Återstår så ett uppskattat medelvärde på ca 420 000 kr då gäldenären inte längre kunde 

återbetala i den takt som var avtalad (insolvens).  Räntekostnaden blir ca 46 000 kr/år.   

 

Gäldenärernas betalningsutrymme var i genomsnitt 1 447 kr per månad eller 17 727 kr per år. 

Då de sökte skuldsanering var medelvärdet på skulderna i genomsnitt 663 950 kr. 

Räntekostnaden per år ca 46 000 kr. Överskuldsättningen är konstaterad.  
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
Uppsatsens huvudsyfte var att finna orsaker till överskuldsättning. Inledningsvis är det värt att  

upprepa att populationen som undersöktes hör till de absolut mest överskuldsatta individerna i 

Sverige och att gruppen var begränsad till 60 personer. Dessutom gjordes urvalet från ett 

begränsat geografiskt område. Individer med tillfälliga eller återkommande betalningsproblem 

eller de med lättare- eller övergående skuldproblematik omfattades därför inte av 

undersökningen. Det kan därför inte uteslutas att resultatet kunde blivit annorlunda med en 

bredare definition av själva begreppet överskuldsatt, om man valt ut ett större antal individer 

eller om populationen hämtats från ett bredare geografiskt område. Tufte (2004) exempelvis, 

fick fram sina resultat efter att ha frågat ett större antal hushåll med en enkätundersökning. 

Dessutom definierade han begreppet överskuldsatt relativt brett: ”…households…(not able to 

pay interest and repayments on the very last due date during the last 12 months)…”. Metodval 

och urval kan därför ha betydelse och påverka resultatet till del vilket vi skall återkomma till 

senare.         

 

Mitt första antagande var att vägen in i en överskuldsättning startar med en inledande 

skuldsättning. Resultatet visade att denna inledande skuldsättning i huvudsak startat med 

investeringar i boende och företagande och dessa kategorier markerades till sammanlagt 50 

%.  Lån och krediter till konsumtion markerades till 29 %. Resultatet känns igen från tidigare 

forskningsresultat (Dellgran 2000, Konsumentverket 2003). Gäldenären är då ännu inte 

insolvent och ej heller överskuldsatt. För många av gäldenärerna var själva skuldsättningen i 

sig räknat i kronor och ören inte så omfattande vilket tabell 2 klart visar. Dock visar den 

faktiska skuldsättningen på att processen in i en skuldsättning kan vara viktig att kartlägga 

och beskriva. Det är i denna del som uppsatsen har sin brist eftersom det empiriska materialet 

inte gav så mycket övrig information om just denna process. Exempelvis gick det varken att 

få bekräftelse eller dementi på Mertons spänningsteori, så som den formulerades i 

teoriavsnittet. Men det faktum att endast ett fåtal (13 %) förklarade sin överskuldsättning med 

variabler som hög konsumtionsbenägenhet och missbruk är ju intressant. Och, skall man gå på 

vad gäldenärerna faktiskt angivit för orsaker till sin överskuldsättning så spelar den faktiska 

skuldsättningen inte en avgörande roll.  

 

Nu var inte uppsatsens huvudsyfte att sätta fokus på själva skuldsättningen i sig. Istället har 

två andra variabler lyfts fram och visat sig viktiga för att bredda förståelsen för fenomenet och 
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om möjligt finna ny kunskap. Innan dessa diskuteras kan dock konstateras att det krävs 

ytterligare forskning om den inledande skuldsättningen och processerna bakom denna.    

 

Efter den inledande och i ett flertal fall måttliga skuldsättningen och utifrån gäldenärernas 

egna berättelser händer så i ett flertal fall något dramatiskt vilket verkar leda till ett insolvent 

tillstånd. Markeringar om dramatiska livshändelser som huvudorsak till gäldenärernas 

uppgivna ekonomiska problematik angavs till 66 %. Hypotesen, så som den ställts i uppsatsen 

och på det sätt som begreppet definierats, får anses till del bekräftad utifrån resultatet. Den 

fallande betalningsförmågan som på goda grunder får antas bli följden av den dramatiska 

livshändelsen gör att betalningarna måste ställas in. Detta innebär att gäldenärerna utifrån 

resultatet bedömer dramatiska livshändelser som den största och mest avgörande orsaken till 

sin överskuldsättning.    

 

Som förutspåtts visade gäldenärsskaran upp en extremt låg betalningsförmåga och en extremt 

låg inkomst. Den avgörande faktorn bakom detta kan vara just de dramatiska händelserna 

kombinerat med hög andel arbetarbakgrund bland populationen vilket i sistnämnda fall i sig 

innebär låg inkomst. Förmodligen var dessa förhållanden i ett flertal fall tillräckliga för att 

gäldenärerna blev helt oförmögna att återbetala på skulderna. Den drastiskt fallande 

betalningsförmågan kombinerat med uppgivenhet, höga straffräntor och avgifter och ibland 

ny skuldsättning leder så småningom till att gäldenärerna träder in i de överskuldsattas skara. 

Mot bakgrund av den extremt låga betalningsförmågan jämfört med de i många fall måttliga 

skuldsummorna får hypotesen om betalningsförmågan även till del anses bekräftad.  

 

Av ovanstående följer att det inte bara är ”hög” skuldsättning i sig som kan förklara en 

överskuldsättning. Dramatiska livshändelser och extremt låg betalningsförmåga och låg 

inkomst kan vara variabler vilka kan ha minst lika stor betydelse som skuldsättningen, 

åtminstone om man frågar överskuldsatta gäldenärer och beskriver deras faktiska 

betalningsförmåga och jämför den med den faktiska skuldsättningen på det sätt som nu gjorts.     

 

7.1 MARXISM OCH EN FÖRENKLAD KLASSANALYS  
Härefter skall göras ett försök till att integrera resultatet på en mer övergripande nivå. Går 

marxism och funktionalism till slut att förena och har uppsatsen funnit ny kunskap?   
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Om man då inledningsvis återvänder till två av Konsumentverkets (2003) redovisade 

rapporter så fann båda dessa att konkurs/nedläggning av näringsverksamhet var den främsta 

orsaken till att gäldenärer blivit överskuldsatta. Även Dellgran (2000) uppmärksammade att 

företagare var en utsatt grupp. Nu är ju inte konkurs en orsak till överskuldsättning utan 

istället en konsekvens av fenomenet men bortsett från detta visar tidigare forskning klart att 

arbetarklassen inte är den mest drabbade klassen. Istället synes småföretagare och 

näringsidkare vara den klass eller gruppering som verkar mest utsatt. Även nu aktuellt resultat 

visar tydligt på detta i det att hela 36 % av de överskuldsatta var just företagare och 

näringsidkare då de befann sig vara insolventa. 

 

Det är här vi börjar se konturerna av en ny kunskap som denna uppsats skapat i det att det 

visat sig vara arbetarklassens allra närmaste släktingar som råkat mest illa ut. Mycket från 

resultatet tyder nämligen på att de småföretagare och näringsidkare som överskuldsatts både 

”föds” som arbetare och ”dör” som arbetare. Många av dessa har dessutom haft oturen att 

bedriva näringsverksamhet under en period av djup lågkonjunktur och då de av ett eller annat 

skäl fått upphöra med sitt företag så har kanske huset sålts till underpris. Idag skulle samma 

hus säljas till ”överpris” vilket ger ytterligare en strukturell aspekt på problematiken. De 

rapporter som tidigare kunnat ses som ett alibi för att både kapitalister och arbetare drabbas av 

överskuldsättning måste därför nu revideras. Nu aktuell studie visar att detta tenderar till att 

ge en falsk bild av verkligheten. Överskuldsättning verkar i stället drabba arbetarklassen och 

dess närmaste släktingar.  

 

Det lyckade försöket att spränga in begreppet dramatiska livshändelser mellan de två 

storheterna skuldsättning respektive överskuldsättning kan dock inte betraktas som ny 

kunskap. Tidigare forskning (Dellgran 2000, Konsumentverket 2003, Tufte 2004) har i andra 

undersökningar visat på ett samband mellan dramatiska livshändelser och överskuldsättning.  

Begreppet är i och för sig brett till omfånget men även här kan finnas anledning till fortsatta 

studier och kanske kan det växa när det gäller att förklara aktuellt fenomen. Helt klart är dock 

att framförallt sjukdom spelar stor roll i det att detta leder till arbetsoförmåga och sjunkande 

betalningsförmåga men även arbetslöshet nämndes i några fall som anledning till insolvens. 

Så många som 48 % av hela populationen uppbar sjukersättning på heltid eller deltid då man 

ansökte om skuldsanering. Då sjukdom och arbetslöshet visat sig vara en klassfråga och 

merparten av de sjuka var arbetare får även detta resultat föras till en förstärkt klassanalys 
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även om överskuldsättningen i visa fall skulle kunna orsaka sjukdom genom den stress och 

oro som situationen skapar.        

 

Att de överskuldsatta hade låga inkomster var ingen ny kunskap. Men att betalningsförmågan 

och därmed inkomsten kan antas ha så pass stor betydelse kanske på något sätt kan betraktas 

som ny kunskap och uppmärksammas. Om man ser till en högavlönad ensamstående svensk 

och dennes betalningsförmåga så kan konstateras att denne knappast skulle betraktas som 

överskuldsatt oavsett vem av de överskuldsattas skulder som denne än hade övertagit. Redan 

efter ett år har den högavlönade återbetalat ca 200 000 kr och efter fem år återbetalas över en 

miljon kronor.  Om man så tittar på tabell två så är det lätt att förstå varför så få högavlönade 

och akademiker återfinns i de överskuldsattas skara. Detta förstärker klassperspektivet 

ytterligare.  

 

Hur då förklara att Tufte (2004) enbart fann ett svagt samband mellan inkomst och 

överskuldsättning? Svaret på denna fråga skulle kunna förklaras av hur man definierar 

begreppet överskuldsättning. Dellgran och Konsumentverket hade båda smala definitioner av 

begreppet. Dellgran undersökte hjälpsökande hushåll. Konsumentverket definierade begreppet 

med att hushållet är insolvent. Själv gick jag ytterligare ett steg och undersökte individer som 

kan betraktas som kvalificerat insolventa. Alla fann ett samband till låga inkomster och 

överskuldsättning efter att i hög grad ha riktat undersökningarna mot hårt skuldsatta, 

insolventa och kvalificerat insolventa grupper. Tufte däremot hade en bredare definition av 

begreppet överskuldsatt vilket får till följd att även de med mer tillfällig skuldproblematik 

omfattas av begreppet. Urvalet vidgas på så sätt betydligt till att omfatta en större grupp. Som 

min uppsats försökt visa bör de med högre betalningsförmåga och högre inkomst på sikt reda 

ut en ekonomisk skuldkris medan de med lägre betalningsförmåga och därmed lägre inkomst 

saknar denna förmåga i högre grad. Desto snävare begreppet definieras desto fler 

låginkomsttagare bör man därför återfinna i undersökningarna vilket får bli till den avslutande 

hypotesen som ställs. Sättet att definiera begreppet överskuldsatt kan på så sätt bli till en 

avgörande faktor och bestämma om fenomenet kan betraktas som en klassfråga eller inte. 

Definitionsfrågan skulle därmed också helt plötsligt bli till en politisk fråga. För att få klarhet 

i definitionsfrågan och dess betydelse krävs dock ytterligare forskning.           
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7.2 ÖVERSKULDSÄTTNINGENS NYCKEL IGEN 
Vid en sammanfattning av studiens resultat, uppsatsens kunskapsgenomgång och redovisade 

teorier så kan konstateras att både fattig som rik skuldsätter sig i allt högre grad än tidigare. 

Men nästan bara folk från arbetarklassen och dess nära släktingar finns i de överskuldsattas 

skara. Skälet till detta kan vara att arbetare fortfarande tillhör den förlorande klassen om man 

ser till inkomster, hälsa och utbildning. Detta i sin tur innebär att en del av klassen över tid 

och med beaktande av vad livet kan innehålla för överraskningar för övrigt har relativt 

måttliga ekonomiska medel och förutsättningar för att exempelvis köpa vissa eftersträvande 

varor och tjänster som de flesta upplever att man ”bör” kunna unna sig och som blivit till en 

normalitet att äga i dagens samhälle. Detta innebär även att klassen som helhet har sämre 

ekonomiska förutsättningar då den upplever behov av att investera i boende och/eller företag.  

 

För att lösa den spänning som därmed uppstår mellan mål och medel ökar klassen på sitt 

kapital och/eller i vissa fall bibehåller det genom lån och krediter till i vissa fall hög ränta och 

dyra avgifter. Dessa blir då till de medel som vissa använder då de finns tillgängliga på 

marknaden. Om man vill låna från Marx så gör de detta utifrån ett falskt medvetande sprunget 

ur de ekonomiska ramar och den överbyggnad som nu rådande turbokapitalistiskt samhälle 

skapat. Under en lågkonjunktur eller då dramatiska livshändelser inträffar löper så en viss del  

av klassen att drabbas av betalningssvårigheter, ytterligare en grupp hamnar i ett insolvent 

tillstånd och några blir till slut överskuldsatta då betalningsförmågan inte är tillräcklig för att 

reda ut situationen.    

 

Att dessa individer överskuldsätts, skall som Durkheim påpekat, inte förklaras på ett 

individuellt plan som en mänsklig karaktärssvaghet eller som ett tecken på karaktärslöshet 

eller slarv med pengar………………… (Nu sker ett dialektiskt språng i god marxistisk anda 

från ett marxistiskt perspektiv till ett mer samhällstillvänt kapitalistiskt perspektiv, delvis med 

hjälp av några funktionalistiska idéer).   
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7.3 FUNKTIONALISM, STRATIFIKATIONSTEORI OCH 

KAPITALISM  
………………..Detta skall eller kan istället betraktas som ett helt normalt samhällsfenomen 

sprunget ur de sociala fakta som är förhärskande just under den tid som individen lever sitt 

liv. Ty, precis som den enskilde företagaren konkurreras ut av andra företagare, vilket är 

naturligt, så drabbas ett antal individer av överskuldsättning p g a i vissa fall för hög 

skuldsättning kombinerat med dramatiska livshändelser och låg betalningsförmåga. 

Skuldsättningen, är i sig helt naturlig med tanke på dess förekomst och de kollektiva 

önskningar som flertalet individer äger i det att de önskar ta del av vad det västerländska 

konsumtionssamhället har att erbjuda, eller för att investera i företag eller boende och därmed 

skaffa sig en lite bättre position eller förverkliga en dröm. Dramatiska livshändelser som 

exempelvis sjukdom och skilsmässor hör till livets naturliga dramaturgi. Den låga 

betalningsförmågan förklaras i sin helhet av funktionalisterna Kingsley Davis och Wilbert 

Mores stratifikationsteori. Borglind (1988) sammanfattar deras teori på följande vis:  

 

”…Det förhållandet att den sociala skiktningen är universiellt förekommande 

visar enligt dem att den är en normal och nödvändig institution. Den svarar 

således mot ett behov som finns i varje samhälle. Varje samhälle måste 

motivera sina medlemmar att bemanna den existerande rolluppsättningen. 

Eftersom rollerna är olika viktiga och krävande, och eftersom kapaciteten att 

utföra dem varierar mellan individerna, blir ett system av differentierade 

belöningar lösningen på detta resursallokeringsproblem. Arbetsdelningen 

leder därför till en ojämlikhet som är funktionell och därmed oundviklig, 

speciellt i högt utvecklade samhällen.”    

 

Vidare bidrar fenomenet till att förstärka och intensifiera de kollektiva känslor som ökar 

sammanhållningen hos de medborgare som klarat sig från en problematisk skuldsättning. 

Rättssystemet straffar med betalningsanmärkning och gäldenären tvingas dessutom leva på en 

ekonomisk nivå motsvarande socialbidragets under minst 8 år. Detta signalerar till övriga 

medborgare att inte slarva med återbetalningen och antalet överskuldsatta indikerar om och 

när mer aktiva samhällsåtgärder behöver vidtas mot fenomenet. Men bestraffningen får inte 

vara för hård så att övriga skräms för att ta lån för konsumtion, lån till boende eller lån för 

start av företag. Ty, då minskar multiplikatoreffekten och detta slår hårt mot 
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samhällsekonomin. Samhällsnyttan med nu rådande ekonomiska system, bedöms, även för de 

sämst bemedlade, överväga de problem som uppstår i form av överskuldsättning. Ty, precis 

som Tufte (2004) funnit så har en majoritet av hushållen med låg inkomst inte problem med 

skulder. Fenomenet blir patologiskt först när det tar ”onormala former”. Detta skulle kunna 

inträffa om antalet överskuldsatta skulle bli onormalt många och därmed på allvar skadar 

samhällsekonomin. Men det är först då som samhället på allvar kommer att gripa in.          

 
Utöver att utgöra så viktiga funktionella inslag i samhällslivet som att öka sammanhållningen 

och utgöra levande varningsflaggor till gagn för betalningsmoralen har de överskuldsatta på 

egen hand dessutom skapat en ny stor industri vilken genererar mervärde och skapar 

arbetstillfällen. Exempelvis är inkassobolaget Gothia ett av Västra Götalands allra snabbast 

växande företag, ofta prisat i den lokala pressen. Skulder säljs och skulder köps på marknaden 

och fenomenet har på så sätt industrialiserats och ingår som en helt naturlig del i den 

kapitalistiska ekonomin. Kanske man därför kan säga att de överskuldsatta uppfyller viktiga 

funktioner i samhället precis som Durkheim en gång fann att de kriminella gjorde? Inte 

många skulle nog heller vilja återvända till den tid då arbetaren fick stå med mössan i hand 

framför ortens ende bankdirektör för att oftast bli nekad sin låneansökan även om detta 

system i hög grad förhindrade överskuldsättning.         

 

Marxisten kan hävda att vår kapitalistiska ekonomi med utgångspunkt från mervärdesteorin 

och nu rådande värderingar (konsumtionssamhälle och stratifikationsteorins konsekvenser) på 

en övergripande nivå skapar förutsättningar för att grupper ur arbetarklassen drivs in i en 

överskuldsatthet. Funktionalisten finner kanske stratifikationsteorin som naturlig och 

funktionell såväl som han finner fenomenet överskuldsättning som ett ganska normalt och 

funktionellt samhällsfenomen även om det är beklagligt att individer drabbas på det sätt som 

sker ? Av detta följer att de två övergripande synsätten i slutändan är helt oförenliga. Men på 

vägen dit kan de både komplettera och överlappa varandra.  
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