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SKULDTYNGD – UNGA VUXNA OCH SKULDENS DIMENSIONER
Policy brief #1, JAN 2022

Skuldtyngd är ett fyraårigt forskningsprojekt som startade 2021 i samarbete 
mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet. Projektet är finansierat av 
Forte och studerar skuldsättningsproblem bland unga vuxna i åldern 18 till 25 
år. Centralt för projektet är att förstå skuldsättningen ur ungas eget perspektiv, 
liksom att studera skuldsättning som ett komplext socialt och relationellt fenomen 
som utspelar sig i en specifik samhällskontext.

För att sprida lättillgänglig kunskap publiceras ett policy brief varje år under de fyra 
år som projektet pågår. I detta första policy brief beskrivs ambitionerna med projek-
tet. Här ges också en bakgrund och fenomenet överskuldsättning bland unga vuxna 
problematiseras. Mer om projektet kan läsas på www.soch.lu.se/skuldtyngd.
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Överskuldsättning – vad är det vi pratar om?
Att människor har ekonomiska skulder, i form av exempelvis studie- och bostadslån, är idag 
närmast ett normaltillstånd. Vanligtvis antar skuldrelationen en rutinartad form med regel-
bundna avbetalningar, men det finns situationer där skuldsättningen blir svårhanterlig och 
närmar sig det som ofta benämns som överskuldsättning. 

Överskuldsättning är ett flitigt använt begrepp, men saknar 
vedertagen definition. Även om hög belåning ökar risken 
för överskuldsättning (Tufte 2004) så räcker det inte att ha 
många lån eller höga lånebelopp för att anses vara över-
skuldsatt. I juridisk mening reserveras begreppet överskuld-
sättning för en situation där en person har så höga skulder 
och så dålig prognos att betala tillbaka att de är berättigade 
skuldsanering (Henriksson 2016). Många personer har dock 
avsevärda problem att hantera sin skuldsättning utan att ha 
rätt till skuldsanering, och när vi pratar om överskuldsättning 
utgår vi från en bredare definition. Den så kallat subjektiva 
definitionen av överskuldsättning anger att överskuldsatta 
är de individer som själv upplever att de inte kan betala sina 
skulder eller har återkommande problem att betala sina räk-
ningar (Betti et al 2007). Det handlar om en situation där det 
råder obalans mellan inkomster och utgifter, där individen 
tappar kontrollen över sin ekonomi och återbetalningen av 
skulder. I regel präglas situationen också av att individen har 
skulder för indrivning hos inkasso och kronofogden, liksom 
ofta också att skulderna – på grund av förräntning – växer 
okontrollerat, snarare än minskar genom amorteringar. 

SKULDER OCH ÖVERSKULDSÄTTNING BLAND 
UNGA VUXNA
Under 2010-talet har överskuldsättningen ökat bland 
svenska hushåll (Konsumentverket 2019). Antalet individer 
som har skulder hos Kronofogden har inte ökat, men det 
har antalet krav och de totala skuldbeloppen. 2010 var det 
totala skulderna hos Kronofogden 57,6 miljarder kronor. 
På tio år hade detta belopp ökat med dryga 16 miljarder, 
till 74 miljarder kronor år 2020. Dessutom ökar antalet 

individer som har skulder hos privata inkassoföretag (Kon-
sumentverket 2021). Utöver att överskuldsättning skapar 
en ekonomiskt svår situation för dem det berör medför det 
väldokumenterade folkhälsorisker (Turunen & Hiilamo 2014) 
och kan leda till för tidig död (Ahlström 2015). Samtidigt 
förutspår Kronofogden (2020) att över 100 000 fler än 
vanligt kommer att skuldsättas de kommande åren som en 
följd av Coronakrisen.

Också bland unga vuxna ökar överskuldsättningen. Höga 
konsumtionskrav, ungdomsarbetslöshet och en aggressiv 
kreditmarknad gör gruppen extra sårbar (SOU 2013:78). 
Detta gäller särskilt dem vars bakgrund präglas av ekonomisk 
knapphet (Henriksson & Ingvarsson 2019). Den sammanta-
get största fordran på unga utgörs av skatteskulder, något 
som kan kopplas till deras osäkra position på arbetsmarkna-
den. Oregelbundna inkomster från flera arbetsgivare gör det 
svårare att planera sin ekonomi, med felaktiga inbetalningar 
av skatt liksom felaktiga utbetalningar av bidrag som följd 
(Kronofogden 2008). De vanligaste fordringarna på unga 
är däremot körkortsräkningar och obetalda fakturor från 
e-handel, vårdavgifter och mobiltelefoni. Andra vanliga ford-
ringar rör böter och konsumtionslån utan säkerhet och med 
hög ränta (Kronofogden 2018). Därtill ökar ungas skuldsätt-
ning kopplad till spel om pengar (Statskontoret 2019). 

Unga vuxna befinner sig i en formativ del av livet präglad 
av omställning, där individen övergår från att vara barn och 
ungdom till vuxen. Detta ”vuxenblivande” innebär exem-
pelvis att flytta hemifrån, börja förvärvsarbeta eller studera 
liksom att skapa nya relationer och roller kopplade till en 
identitet och position som vuxen. Vuxenlivet innebär en rad 
nyvunna friheter, som att rösta och ingå juridiska avtal, men 
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också en ökad autonomi som kräver ansvarstagande för sin 
försörjning. Risken att få problem med skulder ökar just när 
individer befinner sig i övergången till vuxenlivet (Lehtinen 
& Leskinen 2005), samtidigt försvårar överskuldsättning 
vuxenblivandet, exempelvis genom att påverka möjligheten 
att teckna hyreskontrakt och försäkringar (SOU 2013:78). 
Överskuldsättning tenderar dessutom att bli en långvarig 
problematik, varför den är angelägen att hantera tidigt. 
Ändå är frågan om hur överskuldsättning påverkar ungas 
vuxenblivande ett närmast outforskat ämne i Sverige. 

GÄNGSE FÖRKLARINGAR OCH LÖSNINGAR
Såväl politiskt som medialt har överskuldsättning under de 
senaste åren uppmärksammats som ett problem. Vår upp-
fattning är dock att överskuldsättning primärt formuleras 
som privatekonomiskt problem, snarare än som ett socialt 
problem eller samhällsproblem. Detta innebär en tendens 
att förklara problemet med att enskilda individer fattar då-
liga ekonomiska beslut som det är upp till dem själva att 
lösa – åtminstone tills situationen blivit så allvarlig att de är 
berättigade skuldsanering. Att överskuldsättning ses som ett 
individuellt privatekonomiskt problem gestaltas av att den 
vanligaste lösning på problemet som föreslås är informa-
tionskampanjer och utökad utbildning i privatekonomi i sko-
lan (se Finansinspektionen 2018; Konsumentverket 2019). 
Syftet är att uppnå “finansiell läskunnighet” och dessa lös-
ningar bygger på antagandet att skuldsättningsproblematik 
grundas i okunnighet vad beträffar hushållsekonomi och 
finansiella frågor (Pettersson 2021). 

Även om privatekonomisk kunskap – och kanske framfö-
rallt ett kritiskt förhållningssätt till att handla på avbetalning 
och ta högkostnadskrediter – otvivelaktigt är viktigt, erbju-
der ett privatekonomiskt perspektiv en begränsad förståelse 
för problemets natur. Exempelvis blir det svårt att se hur en 
individs livssituation och socioekonomiska position, liksom 
den sociala välfärden och det sociala sammanhanget, bidrar 
till att vissa blir överskuldsatta och andra inte. Ett ensidigt 
privatekonomiskt perspektiv försvårar också att se hur sam-
hällsstrukturen medverkar till att skapa överskuldsättning. I 
viss mån föreslås visserligen reglering av kreditmarknaden 
som en dellösning för att få bukt med överskuldsättningen 
(t.ex. SOU 2016.68), men jämfört med våra nordiska grann-
länder framstår den svenska regleringen som svag. I Sverige 
ligger exempelvis det så kallade räntetaket – den maximala 
ränta en kommersiell långivare får ta ut på ett lån – på 40 
procentenheter över referensräntan, medan det i Finland lig-
ger på 20 procentenheter. Den svenska marknaden ”fram-
står som ett Mecca för kreditbolagen”, som en budget- och 
skuldrådgivare i vår studie uttryckte det. 

SKULDSÄTTNINGSSAMHÄLLET
Beroende på hur samhället är arrangerat och vilka normer 
som dominerar vid en viss tid kommer olika sociala pro-
blem att få specifika kännetecken, men också uppfattas 

och förklaras på särskilda sätt. Detta gäller också frågan om 
överskuldsättning. För att förstå och bemöta detta problem 
är det därför nödvändigt att belysa vilken typ av samhälle 
som bidrar till att producera skuldsättningsproblem. Även 
om överskuldsättning skapar stort lidande finns det också 
samhällsaktörer som tjänar på skuldsättningen. Den interna-
tionella forskningslitteraturen pekar ofta ut kombinationen 
av två fenomen för att förklara varför (över)skuldsättning 
ökar vid en given tidpunkt: (1) Avreglering av kreditmark-
nader och (2) Åtstramning i tillgång till välfärdstjänster samt 
stagnerade ersättningsnivåer vid inkomstbortfall (Krumer-
Nevo m.fl. 2017).

I Sverige avreglerades kreditmarknaden fullt ut på 
1990-talet, vilket har lett till att utbudet av konsumentkre-
diter och antalet kredittagare har ökat kraftigt (Henriksson 
2016). Skuldsättning underlättas också av teknikutveckling 
som påverkar kredittagandets tidsliga och rumsliga aspekter. 
Med en mobiltelefon går det nu i princip att belåna sig på 
nolltid, när- och varhelst. Innovationer inom betalningslös-
ningar vid e-handel framstår också som pådrivande vad 
gäller både konsumtion och överskuldsättning. Dessutom 
kan marknadsföringen av krediter – trots regleringar om 
måttfullhet – betraktas som förhållandevis aggressiv, raffine-
rad och personifierad. Tidigare aktiviteter på Internet avgör i 
hög utsträckning vilken marknadsföring som en individ nås 
av, vilket gör att redan skuldsatta lockas att ansöka om ytter-
ligare krediter då de kontinuerligt nås av nya erbjudanden. 
Kreditbolag rekryterar även influencers i marknadsföring 
riktad specifikt till unga vuxna (Konsumentverket 2021). 
Parallellt med denna utveckling har den svenska välfärden 
kringskurits och ersättningsnivåerna urholkats. Inom forsk-
ningen reses till och med frågan om Sverige fortfarande 
kan kategoriseras som en universell välfärdsstat (Bengtsson 
& Jacobsson 2018). Bland annat som en följd av välfärds-
statens omvandling bedömer OECD att ojämlikheten vuxit 
mer i Sverige än i jämförbara länder, en utveckling där unga 
vuxna utgör en särskilt känslig grupp (OECD 2021).

I ett starkt konsumtionsdrivet samhälle skapar en utbredd 
kreditmarknad med lättillgängliga lån i kombination med för-
sämrad tillgång till välfärd en cocktail som riskerar att leda 
till ökad (över)skuldsättning. Preliminärt skulle därför vårt 
samtida samhälle kunna benämnas som ett skuldsättnings-
samhälle, där aspekter karaktäristiska för konsumtionssam-
hället (Bauman 2008), kreditsamhället (Burton 2008) och var-
dagslivets finansialisering (Andersson m.fl. 2016) samverkar.

EN BREDARE BILD – NYA FÖRSTÅELSER OCH 
NYA LÖSNINGAR
Eftersom överskuldsättningsproblematik ofta grundläggs i 
unga år är det centralt att studera ingångarna till överskuld-
sättning bland unga vuxna. I forskningsprojektet kommer 
vi under tre år följa ett antal unga vuxna som har problem 
med skulder. Genom etnografiska intervjuer och etnogra-
fiskt material i form av loggböcker och observationer vill vi 
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komma nära de unga vuxna och de svårigheter de upplever. 
Härigenom hoppas vi få en tydligare bild av vad som orsakar 
att unga vuxna hamnar i överskuldsättning liksom hur det 
påverkar deras vardagsliv och vuxenblivande. I nuläget har vi 
påbörjat den första omgången intervjuer med unga vuxna. 
Dessutom har vi genomfört fokusgruppsintervjuer med 
kommunala budget- och skuldrådgivare samt tjänstemän 
från Kronofogdemyndigheten, för att därigenom fånga det 
professionella perspektivet på fenomenet. 

Ambitionen är att studera överskuldsättning som ett 
multidimensionellt problem. Ekonomisk skuldsättning står 
i centrum för studien, men undersökningen handlar lika 
mycket om de sociala, relationella och materiella förhål-
landen som omgärdar denna skuldsättning. Det handlar 
både om de förhållanden som ger upphov till skuldsättning, 
och om hur skuldsättningen påverkar sociala relationer och 
materiella förhållanden. Redan projektets första intervjuer 
indikerar att bilden av varför överskuldsättning uppkommer 
måste nyanseras. Ibland är det så enkelt som att bristande 
ekonomisk kunskap leder till dåliga beslut och överkonsum-

tion. Men många gånger är det snarare materiell knapp-
het, kriser eller sociala- eller psykiska svårigheter som drivit 
fram skuldsättningen. De tidiga intervjuerna visar också att 
skuldsättning kan skapa oönskade beroendeförhållanden i 
relation till föräldrar och partners, liksom en försvårad rela-
tion till bostads- och arbetsmarknaden. Det här kan bidra 
till att förklara varför skuldsättningsproblemen blir långva-
riga. Om den unge tappar hoppet om att lyckas etablera 
att fungerande vuxenliv riskerar denne istället att blir kvar i 
en problematisk social och ekonomisk situation där lån och 
skuldsättning blir en del av vardagen. 

En fördjupad förståelse för fenomenet överskuldsättning, 
som inkluderar dess sociala och relationella aspekter, kan 
ge oss möjlighet att hitta nya strategier för att hantera pro-
blemen, både på individ- och samhällsnivå. Genom studien 
hoppas vi närma oss ett svar på hur det går att motverka 
att unga vuxna hamnar i överskuldsättning, liksom vilka 
samhälleliga insatser som kan stödja unga vuxna att bryta 
en negativ trend om de redan befinner sig i en skuldsätt-
ningsproblematik.
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