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 Abstract  

 

Förekomst av mentala problem som depression, ångest och självmordsbenägenhet, det vill 

säga självmordstankar och självmordsförsök hos överskuldsatta individer, jämfördes med 

normalpopulationen i Sverige. Därutöver undersöktes vilka faktorer i de överskuldsattas 

sociala och ekonomiska bakgrund som kan samvariera med dessa former av mentala problem. 

Studien som byggde på självrapporterade uppgifter (HAD-skalan, Hopplöshetsskalan och 

Paykels suicidinstrument), samt ett antal bakgrundsfrågor av social och ekonomisk karaktär, 

var baserad på ett icke-randomiserat sampel (n=199). Resultatanalyserna visade på en hög 

förekomst av allvarlig depression/ångest och självmordsbenägenhet hos överskuldsatta i 

jämförelse med normalbefolkningen, dock var sambanden mellan mental hälsa och 

predicerande faktorer (som skuldprofil, ålder, kön, utbildning, sysselsättning och civilstånd) 

få och svaga. Det finns ett behov av fortsatta undersökningar av möjliga orsaker till mentala 

problem bland överskuldsatta individer. 
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De senaste 15 åren har antalet människor med svåra ekonomiska problem och skulder ökat i 

både Sverige och andra länder. När skulder en person har är så omfattande att det är omöjligt 

att betala dessa allteftersom skulderna förfaller till betalning, det vill säga att dessa är större 

än de tillgängliga inkomsterna under en längre period, kan man använda begreppet 

överskuldsättning (Konsumentverket, 2003). Idag finns det ca 400 000 - 600 000 människor i 

Sverige som är överskuldsatta och om man räknar per hushåll kan det vara det dubbla antalet. 

Det finns ännu ingen exakt definition av vad överskuldsättning innebär och därför är det svårt 

att få fram ett konkret antal drabbade (Kronofogden, 2008). Den definition som används i 

föreliggande studie är ”kvalificerad insolvens” som innebär att ”gäldenären är på obestånd 

och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom över-

skådlig tid” och är lagens kriterium för att kunna söka skuldsanering (SFS, 2006:548, 4§ 1). 

Överskuldsättning uppstår ur ett komplext samspel mellan främst tre dimensioner. Den första 

är omständigheter som leder till förändrade ekonomiska förhållanden som exempelvis 

skilsmässa, sjukdom eller arbetslöshet samtidigt som man har låg inkomst eller små 

ekonomiska marginaler. Den andra dimensionen är den egna förmågan, vilket är hur enskilda 

människor reagerar på svåra situationer samt väljer att hantera dessa. Slutligen har även 

omgivningens inverkan betydelse och innebär bland annat det sociala stöd en individ har eller 

de sociala krav som finns. Orsaken till att en människa blir överskuldsatt kan således variera 

mellan olika individer och alla typer av hushåll/individer kan drabbas, då det inte finns några 

konkreta kännetecken som utbildningsnivå, familjesituation eller ålder (Kronofogden, 2008). 

Det finns även faktorer i samhället och dess struktur som inverkar på skuldsättnings-

problemet, exempelvis det nya kreditsamhället, vilket innebär att det idag är möjligt att i allt 

större utsträckning ta olika former av lån och krediter. Följden av detta är att hushållens 

skulder har ökat stort i jämförelse med den tillgängliga inkomsten (Tufte, 2004). Målgruppen 

har även utökats med de som har ”svagare återbetalningskraft” exempelvis ungdomar och 

kvinnor (Drentea, 2000; Lehtinen, 2007; Poppe, 2008).  

Den avreglerade kreditmarknaden behöver emellertid inte vara en orsak i sig men förvärrar 

skuldsituationen då en människa med skulder kan försöka ta lån och krediter för att klara av 

att betala räkningar, trots den höga räntan. Vidare utsätts hushåll som konsumerar till stor del 

på kredit för fara genom att sänka sina ekonomiska marginaler (Konsumentverket, 2003). 

Samtidigt har samhällsutvecklingen gått från produktionssamhälle till att allt mer bli ett 

konsumtionssamhälle, vilket innebär att konsumtion har blivit viktigt (mer värdesatt än arbete 

menar en del) och det är idag av betydelse för människor att ha en viss livsstil och social 

status. Ofta blir denna konsumtion finansierad med krediter, ibland kallad för ”positionell 

konsumtion” (Kronofogden, 2008; Poppe, 2008). 

Förutom förändrade omständigheter, kan överskuldsättning även till viss del bero på 

individuella faktorer. Det finns i vissa fall en koppling till ekonomisk okunskap och dålig 

ekonomisk planering, det vill säga orsaken är personens eget handlande (Poppe, 2008). Det 

har även undersökts om människor med mentala problem har ökad risk för att bli 

överskuldsatta; exempelvis har det rapporterats att människor med mentala problem har 

betydligt oftare skulder än individer som inte är drabbade (Fitch, Chaplin, Trend, & Collard, 

2007).  Antalet människor med mentala problem utgör dock en begränsad del av populationen 
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och kan inte ses som en grundorsak (Konsumentverket, 2003). Mycket pekar tvärtom på att 

det snarare är ekonomiska problem som förstärker eller leder till olika psykiska störningar 

(Siebols, 1998). Ännu vet man emellertid inte helt klart vad som är orsak och konsekvens av 

skulder och mentala problem generellt (Fitch et al., 2007).  

Andra faktorer som berör individen och som kan inverka på hur överskuldsättning drabbar 

och tar form är vissa bakgrundsfaktorer som kön, ålder, utbildning, sysselsättning och 

familjesituation. Exempelvis finns det studier som har hittat samband mellan skulder och 

depression hos män, men inte hos kvinnor (Fitch et al., 2007). Mentala problem som 

exempelvis depression, ångest och självmordsbenägenhet (exempelvis självmordsförsök) 

förekommer dock generellt oftare hos kvinnor än hos män (Emery & Oltmanns, 2000).  Ålder 

är en annan faktor som kan inverka på vilka konsekvenser en ekonomisk påfrestning får och 

individens sårbarhet, med argumentation för att olika åldrar kan utgöra både skyddsfaktorer 

respektive riskfaktorer (Krause, 1987; Krause, Jay, & Liang, 1991; Starrin, Beckman, 

Hagquist, & Rantakeisu, 1995). Vidare anses det att individer som är ensamstående har en 

ökad risk för att drabbas av överskuldsättning och psykiska problem, speciellt ensamstående 

föräldrar (Emery & Oltmanns, 2000; Fitch et al., 2007; Starrin et al., 1995). Aspekter som 

utgör skyddsfaktorer eller tvärtom har en negativ inverkan på individens situation bör beaktas 

för att tydligare kunna se en koppling mellan mentala problem och överskuldsättning (Poppe, 

2008). 

Överskuldsatta människor lever ofta under en hög grad av stress, just som ett resultat av 

överskuldsättningen. Stress uppstår av en rad omständigheter som den överskuldsatte 

upplever och en del forskare har kopplat det till olika känslor som exempelvis skam, rädsla, 

oro och maktlöshet (Fitch et al., 2007; Ford, 1988; Ryan, 1995). Liknande slutsatser har även 

dragits av Engström, Josefsson och Ahlström (2004). Flera av dessa emotioner kan liknas vid 

de som uppstår vid kriser och känslomässiga trauman, menar Ahlström (1998). En av 

känsloupplevelserna som forskare har beaktat är skam; detta kan bland annat leda till att man 

undviker sociala interaktioner och isolerar sig för att dölja sin situation - för att ”rädda” sitt 

rykte. Anledningen kan vara att individen upplever att omgivningen har en negativ 

uppfattning (tillskriver denne dåliga egenskaper) och ser ner på personen (Poppe, 2008), 

vilket kan bland annat uppkomma vid kontakt med olika offentliga system (Kronofogden, 

2008). Detta resulterar i förlorad kontakt med arbetsmarknaden, att de sociala nätverk och 

relationer försvinner, som följd av minskad interaktion med omgivningen. Konsekvenserna av 

detta blir utanförskap och situationen upplevs som hotfull, vilket orsakar stress (Poppe, 2008). 

Ibland kan den sociala isoleringen bero på att individen inte kan delta i sociala aktiviteter 

(exempelvis inte kan umgås med bekanta, kulturella aktiviteter, konsumera enligt vad som 

anses kulturellt ”normalt” eller bo kvar inom sitt tidigare bostadsområde). Detta upplevs som 

socialt påfrestande då det påverkar en människas position i samhället. Den position man har 

inverkar på människors uppfattning av sig själv, vilket har effekt på självkänsla och identitet 

det vill säga den bild personen har av sin person. Genom att inte kunna vara socialt aktiv kan 

det vara svårt att tillhöra en social grupp, då mycket idag är beroende av bland annat 

konsumtion (Konsumentverket, 2003; Poppe, 2008). Det finns då risk att individens 

uppfattning om sin sociala identitet påverkas. Individen får svårt att leva upp till sina 
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personliga normer och värderingar, som till viss del är skapade utifrån de sociala 

förväntningar som finns (Poppe, 2008) och kan uppleva sig underlägsen, vilket är en form av 

skam (Engström et al., 2004). Det finns generellt även en rädsla i samhället för att misslyckas, 

vilket kan inverka på den överskuldsattes syn på sig själv men även hur den blir behandlad 

(Kronofogden, 2008).  

Överskuldsättning skapar ytterligare känslor och upplevelser som kan inverka på individens 

utveckling av stressreaktioner, och man bör inte endast fokusera på skam och dess 

mekanismer (olika känslor kan emellertid även samverka med varandra). Situationen som den 

överskuldsatte har brukar försämras (oftast snabbt) utan att det går att kontrollera, och 

individen kan då uppleva maktlöshet/hjälplöshet (Engström et al., 2004). Följden kan bli att 

man upplever brist på personlig kontroll, vilket är en faktor som kan vara påfrestande psykiskt 

(Price, Choi, & Vinokur, 2002). Konsekvenserna av överskuldsättning kan således vara att 

individen förlorar sin förmåga till självbestämmande (Poggi, 2003). Andra känslor som kan 

uppstå i den överskuldsattes situation är känslan av att bli bestraffad och upplevelser som att 

vara jagad, rädd och orolig (Ahlström, 1998). Dessa känslor är stressfaktorer i sig och 

exempelvis rädsla, som man upplever inte går att kontrollera, kan utvecklas till ångest, 

känslor av hopplöshet och depression (Cassidy, 2003; Jansson, 1986). Det finns vidare risk att 

denna svåra ekonomiska situation senare leder till marginalisering och social stigmatisering, 

vilket innebär att den överskuldsatte kan tappa kontakten med samhället och så småningom 

inte betraktas som likvärdig medlem i sin sociala grupp (Konsumentverket, 2003; Poggi, 

2003). 

Sammantaget kan överskuldsättning vara hotfullt på flera plan. Det materiella hotet är 

exempelvis att en person får en mycket sämre levnadsstandard, riskerar att förlora sin bostad 

och inte har medel för sina grundbehov (Butterworth, Rodgers, & Windsor, 2009).  Följden 

blir en ekonomisk exkludering och detta kan vara bland det mest stressfulla vid ekonomiska 

problem (Poppe, 2008). Vidare är överskuldsättning socialt hotfullt då människans anseende 

påverkas och hotfullt på ett personligt plan då detta inverkar på exempelvis självkänslan 

(Konsumentverket, 2003). De allvarliga stressreaktioner som individer med stora skulder 

upplever kan med tiden men även direkt orsaka olika fysiska och psykiska hälsoproblem, där 

bland annat depression och ångest har observerats . Dock vet man idag inte säkert vad som är 

orsak och verkan i detta samband (Jenkins et al., 2008). Vidare har flera andra studier 

rapporterat samma observationer om samband mellan mentala problem som exempelvis 

depression och olika stressorer på grund av ekonomiska påfrestningar/skulder, men inte heller 

här kan man konkret uttala sig om kausalitet (Butterworth et al., 2002; Grossi & Unge, 1999; 

Price et al., 2002; Starrin et al., 1995; Zimmerman & Katon, 2005).  

Stressreaktioner uppstår när individen tolkar den påfrestande situationen som bortom dennes 

förmåga att hantera. Anledningen är att varje stressfull händelse kräver bland annat fysisk, 

kognitiv och beteendemässig anpassning av individen, men om denne bedömer detta vara 

omöjligt, uppstår det en stressreaktion. För att exemplifiera kan följden av olika känslor i 

samband med överskuldsättningen vara att situationen tolkas som ohanterbar, och därför som 

hotfull. Individen reagerar då med en stressrespons och reaktioner på stress är både 

känslomässiga och psykofysiologiska, med ett aktiverat tillstånd som följd. Om det råder ett 
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ständigt påslag av det sympatiska nervsystemet, som vid kronisk stress, uppstår det så 

småningom en överaktivering och risk för sjukdom (Cassidy, 2003; Emery & Oltmanns, 

2000).  Krause (1987) har observerat en koppling mellan stress och depression, och speciellt 

ju större finansiell påfrestning det är desto mer risk. Ett liv med ekonomisk stress kan således 

göra människor predisponerade för depression, och speciellt bland äldre människor menar 

Wroch, Heckhausen och Lackman (2000) samt Krause et al. (1991). Det har vidare visat sig 

att deprimerade patienter oftast har upplevt eller upplever en finansiell påfrestning och detta 

kan ha ett så pass viktigt inflytande att det bör beaktas vid behandling (Falconnier & Elkin, 

2008). 

Depression är ofta ett spektrum av symptom, både fysiska och mentala, och kännetecknas av 

ett sinnestillstånd av stark nedstämdhet och förtvivlan. Den drabbade tenderar att känna stor 

trötthet, som gör även de vardagliga tingen svåra att genomföra. Vidare förändras det sociala 

beteendet och personen isolerar sig samt undviker kontakt med omgivningen. Det sker även 

en förändring av de kognitiva funktionerna som resulterar i en mycket negativ syn på sin 

person och sin situation. Ofta beskyller den deprimerade sig själv för de problem som har 

uppstått och upplever känslor av värdelöshet, skuld och lågt självförtroende. Enligt det 

kognitiva perspektivet på depression, som bland annat utvecklades av Aaron Beck, är en 

avgörande faktor vid depression just den negativa kognitiva tolkningen som människor gör av 

sig själv, sin situation/omgivning och sin framtid; sammanfattat som ”den kognitiva triaden” 

(Jansson, 1986). Individer med denna syn på livet tenderar att känna stor hopplöshet, eftersom 

de dels beskyller sig själva för problem, dels inte tror att det finns en lösning på problemet; 

och att detta varken nu eller i framtiden kan bli bättre. Utifrån detta resonemang utvecklades 

en teoretisk koppling mellan depression och hopplöshet, som nu även kan mätas med en 

hopplöshetsskala (Cassidy, 2003; Emery & Oltmanns, 2000; Jansson, 1986). Den negativa 

tolkningen av en svår situation och reaktioner med hopplöshet har vidare kopplats samman 

med självmordsbenägenhet. En människa som upplever stor hopplöshet och samtidigt inte 

anser sig kunna förbättra sin situation, kan börja se självmord som enda utväg (Emery & 

Oltmanns, 2000; Jansson, 1986). Det föreligger en relativt stark korrelation mellan depression 

och självmord, och speciellt med koppling till finansiella påfrestningar (Chan, Yip, Au, & 

Lee, 2005; Fitch et al., 2007). Hintikka et al. (1998) har vidare hittat att svårigheter att betala 

sina skulder är en tydlig bidragande orsak till självmordstankar (och även andra mentala 

problem) bland normalbefolkningen. 

Ett självdestruktivt beteende har även kopplats till ångeststörningar, främst en generell form 

av ångest definierat som GAD, General Anxiety Disorder (Panagioti, Gooding, & Terrier, 

2007). Denna ångeststörning tar uttryck i överdriven oro som är svår att hantera och orsakar 

individen ett lidande, som bland annat kan inverka på dennes sociala liv, arbetsliv etc. Oron är 

oftast kopplat till en framtida händelse som ännu inte har hänt. De symptom som förekommer 

är exempelvis rastlöshet, svårigheter att koncentrera sig, irritation, sömnproblem och 

muskelspänningar. Ångest liksom depression anses kunna uppstå på grund av stressfulla 

livshändelser (Emery & Oltmanns, 2000) och det finns tecken på att skulder och den stress 

detta innebär kan ge upphov till ångestproblem. Ett av sambanden är att ju fler skulder en 

individ har desto mer ångest har denne (Drentea, 2000). 
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Zimmerman och Katon (2005) menar att mentala problem som depression och ångest kan 

hämma det rationella beteendet när det gäller exempelvis hur man hanterar sin ekonomi. Att 

uppleva depression i kombination med svåra ekonomiska problem som den utsatte inte ser 

någon lösning på, kan således förvärra den överskuldsattes situation och försvåra dennes 

förmåga att agera för att lösa problemet. På individnivå innebär detta lidande och att det blir 

ännu svårare att komma ur skuldsituationen (Poggi, 2003). Problematik med 

överskuldsättning har emellertid inte bara negativa konsekvenser på individuell nivå utan den 

inverkar även på samhällsnivå. Människor med mentala problem kan behöva sjukvård i större 

utsträckning och har mindre möjlighet att kunna vara produktiva på arbetsmarknaden; 

sjukvårdskostnader och produktionsbortfall leder till onödiga kostnader för samhället. Det kan 

även ha vidare effekter som resulterar i att banden till samhället försvagas, vilket kan inverka 

på människors tilltro till de politiska systemen (Kronofogden, 2008).  

Syfte 

Sammantaget finns det tecken i tidigare forskning på att överskuldsatta människors situation 

innebär upplevelser av depression, ångest och utgör risk för självmord, vilket inte bara skapar 

extra stort lidande för individerna utan också kan förvärra den redan svåra situationen med 

följd av allvarliga konsekvenser på individ- och samhällsnivå. Överskuldsättning är således 

ett finansiellt-, hälso- och socialt problem (Fitch et al., 2007) samt ett allvarligt problem i 

större utsträckning än tidigare på många håll i världen (Chan et al., 2005). Trots detta aktuella 

problem har det idag inte gjorts några omfattande studier om överskuldsättning som är 

kvantitativa och har ett epidemiologiskt perspektiv (Jenkins et al., 2008). Det finns vidare få 

studier speciellt i Sverige men även internationellt med fokus på mentala problem som 

depression, ångest och självmordsrisk i samband med överskuldsättning (Ahlström, 1998; 

Poppe, 2008) 

Den föreliggande studien har som syfte att analysera om det förekommer en skillnad i 

upplevelse av depression, ångest, självmordstankar och självmordsförsök hos överskuldsatta 

jämfört med normalbefolkningen. Analysen görs med kontroll av bakgrundsfaktorer som 

skuldprofil, kön, ålder, utbildning, civilstånd och sysselsättning. 
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Metod 

Frågeformuläret som undersökningen bygger på var indelat i tre delar och bestod av 50 

frågor: 1. Bakgrundsinformation om deltagarna (ålder, kön, civilstånd, utbildning, 

sysselsättning, psykisk sjukdom och sjukdomstid i relation till skuldtid). 2. Skuldprofil 

(storlek, skuldtid och rättsliga sanktioner). 3. Psykologiska mätinstrument (HAD, HS och 

Paykel).  

 

Bakgrundsinformation om deltagarna 

Deltagare i denna studie utgjordes sammanlagt av 199 personer av totalt 400 tillfrågade, vilket 

gav en svarsfrekvens på nästintill 50 %. Individerna i samplet hade dokumenterade skuld-

problem, och var enligt lagens definition överskuldsatta, vilket innebar att de uppfyllde 

skuldsaneringslagens grundkriterium för att komma ifråga för ansökan om skuldsanering 

(SFS, 2006:548). De ingick i en mer omfattande studie som behandlar ”Skulder, hälsa och 

livskvalitet”, vilket är ett pågående samarbetsprojekt mellan Mittuniversitet och 

Folkhälsoinstitutet.   

Könsfördelningen var, av totalt 199 personer, följande: 95 män och 104 kvinnor . Deltagarnas 

ålder hade en spridning från 27 till 82 år, med ett medelvärde på 53 år (SD = 10,79). Det 

fanns en signifikant skillnad mellan åldrar på män (M= 55,4; SD = 10,2) respektive kvinnor 

(M= 50,9; SD = 10,9); de senare var signifikant yngre, t(196) = 2,995, p =.003. Av 198 

personer (1 person hade inte angett ålder) var 88 % 39 år eller äldre.  Indelningen i civilstånd 

gjordes i kategorierna ogift, skild eller änkling (111 st), respektive sambo, särbo eller gift (86 

st), totalt 197 st. Två personer hade ej besvarat frågan. Av 192 (bortfall på 7 personer) 

deltagare var det 104 st som hade en sysselsättning (exempelvis arbete, studier, eget företag) 

och 88 st var inte sysselsatta (exempelvis långtidssjukskriven, pension, arbetslös). 

Avslutningsvis hade 42 st rapporterat att de har, eller haft en psykisk sjukdom, och 157 st att 

de inte har/haft psykisk sjukdom. Av de 42 individerna med psykisk sjukdom, hade 32 st 

angett hur länge de har haft sjukdomen; 17 st (53 %) hade psykisk sjukdom innan de fick sina 

skulder, medan 15 st (46,9 %) hade fått den efter att skulderna hade uppstått. Det är dock här 

viktigt att påpeka, att den enkätfrågan som mäter psykisk sjukdom inte medger differential-

diagnostisk information. I tabell 1 sammanfattas de deskriptiva bakgrundsvariablerna för den 

överskuldsatta gruppen jämfört med den svenska normalbefolkningen (SCB, 2008, 2009, 

2010; Socialstyrelsen, 2010), uttryckta i procent. 

 

Skuldprofil 

Deltagarnas skuldprofil, här representerad av skuldens storlek, skuldtidens längd samt 

rättsliga sanktioner, redovisas i procent nedanför i tabell 2. Av 199 deltagare var det 173 st 

som hade angett skuldens storlek, vilket innebar ett bortfall på 26 st. När det gäller 

skuldtidens längd, det vill säga under hur lång tid man varit överskuldsatt, har de 159 personer 

som besvarat denna fråga en genomsnittlig skuldtid på nästan 12 år (M = 111,20 månader; SD 

= 88,58 månader). Många av de tillfrågade hade drabbats av olika rättsliga sanktioner som en 
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konsekvens av sin skuldsättning, så som utmätning i hemmet, utmätning av lön samt 

inkassering av inkassobyrå. Samtliga deltagare (n = 199) hade besvarat dessa frågor. 

Tabell 1. Sammanställning över bakgrundsinformation för överskuldsatta och Sveriges befolkning 

Variabel Kategori Överskuldsatta % Sveriges befolkning % 

Kön Kvinna 52,3 50,2 

 
Man 47,7 49,8 

    
Ålder 27-36 8,1 19,2 

 
37-46 19,7 21,3 

 
47-56 31,3 19 

 
57-66 31,3 19,6 

 
67-76 8,1 12,7 

 
77-86 1,5 8,2 

    
Civilstatus Ensamstående 56,3 65,8 

 
Gift/sambo etc 43,7 34,2 

    
Utbildning1 Grundskola 30,2 22 

 
2-årigt gymnasium 29,6 23 

 
3 el 4-årigt gymnasium 17,1 21 

 
Högskoleutbildning 23,1 32 

    
Sysselsättning Sysselsatta 54,2 84,7 

 
Ej sysselsatta 45,8 15,3 

    
Psykisk sjukdom1 Ja 21,1 20-40 

  Nej 78,9 60-80 

 

Psykologiska mätinstrument  

Undersökningen genomfördes med tre självskattningsformulär, HAD - skala Hospital Anxiety 

and Depression Scale (mäter förekomst av ångest och depression), HS, Hopplöshets - skalan 

(mäter hopplöshet och risk för självmord), samt Paykels suicidinstrument (mäter förekomst av 

självmordsbenägenhet). 

 

HAD - skalan mäter en persons sinnesstämning för att upptäcka tecken på depression eller 

generellt ångeststillstånd, samt i vilken utsträckning personen lider av problemet (var en 

person befinner sig i sjukdomsförloppet). Skalan utvecklades av Zigmond och Snaith (1983) 

och består av 14 frågor med sju frågor om depression och sju frågor om ångest, ur ett 

kognitivt och känslomässigt perspektiv. Varje fråga har ett svarsalternativ som är graderat i 

fyra steg från exempelvis ”För det mesta” till ”Inte alls” (värderat från 0-3). Frågor för 

depression kan exempelvis vara ”Jag uppskattar samma saker som förut” och ångest ”Jag 

känner mig spänd och uppskruvad”. Det går att studera faktorerna samtidigt, men man ser 

även de separata värdena för ångest respektive depression. De värden man kan få är mellan 0-

21, och normvärden brukar delas in i följande: 0-7 = individen har inte ångest/depression, 8-

10 = gränsfall som indikerar på ångest/depression, 11-14 = ångest/depression av klinisk 

                                                           
1
 Vad gäller uppgifter om utbildning och psykisk sjukdom är dessa något osäkra eftersom databaserna som 

inrymmer informationen är dels ofullständiga och dels ej samstämmiga. 
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betydelse och 15-21 = svår ångest/depression. Skalan har visat god reliabilitet och validitet i 

både kliniska och icke-kliniska stickprov (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelmann, 2002; 

Bodlund, Andersson, & Mallon, 1998; Herrmann, 1997; Lisspers, Nygren, & Söderman, 

1997; Zigmond & Snaith, 1983). 
 

 

Tabell 2. Skuldprofil för den överskuldsatta gruppen 

Skuldvariabler Kategorier Frekvens % 

      

Skuldens storlek Mindre än 50 tusen 5,2 

 
50-100 tusen 9,8 

 
100-200 tusen 20,2 

 
Över 200 tusen 45,1 

 
Över 1 miljon 19,7 

   
Skuldens längd Månader 

 

   

 
0-70 45,3 

 
71-140 21,4 

 
141-210 16,4 

 
211-280 13,2 

 
281-350 1,9 

 
351-420 1,9 

   
Konsekvenser av skulder 

  

 
Utmätning i hemmet 38,7 

 
Utmätning av lön 63,8 

  Inkasso 64,8 

 

Zigmond och Snaith (1983) presenterade gränsvärde på ≥ 8 poäng som indikation på möjliga 

fall av allvarlig ångest/depression medan gränsvärde på ≥ 11 poäng som sannolika fall av 

allvarlig ångest/depression. Reliabilitet för HADA (ångest) och HADD (depression) i denna 

studie var Cronbachs α =. 90 respektive. 

Hopplöshetsskalan (HS) utvecklades av Kovacs, Beck och Weisman. Den avser att mäta 

graden av upplevd hopplöshet och pessimism över framtida förväntningar, samt indirekt 

benägenhet för självmord; hopplöshet är även ett av de vanligaste kännetecknen för 

depression (Beck, Weissman, Lester, & Trexter, 1974; Jansson, 1986). Skalan består av 20 

påståenden som får bedömas som sanna eller falska (exempelvis ”Min framtid ser mörk ut”). 

Det finns nio sanna påståenden och elva omvända, som kan värderas som 0 eller 1.  Det värde 

man kan få är mellan 0-20, där ju högre värde desto mer indikation på att en person upplever 

hopplöshet och att det finns risk för självmord. Normvärden brukar indelas följande: 0-3 = 

ingen/minimal hopplöshet, 4-8 = lätt hopplöshet, 9-14 = måttlig hopplöshet och 15-20 = stark 

hopplöshet med definitiv självmordsrisk (Jansson, 1986). Skalan har vidare visat på god 

reliabilitet och validitet i kliniska och icke-kliniska sampel, speciellt vad gäller samband 

mellan hopplösthet och självmord/självmordsavsikt (Beck et al., 1974; Cashin, Potter, & 

Butler, 2008). Exempelvis har det i en studie som hade pågått mellan 5 till 10 år, rapporterats 

att vid gränsvärde på ≥ 9 poäng prediceras 90,9 % av eventuella självmord i 165 
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självmordsbenägna deltagare (Beck, Brown, & Steer, 1989). Reliabiliteten för HS-skalan var 

Cronbachs α =.93. 

Paykel, Myers, Lindenthal, & Tanner (1974) suicidinstrument mäter förekomst av tankar på 

självmord, i vilken utsträckning en individ har självmordsavsikt (suicidal ideation), och om 

det förekommit självmordsförsök (suicide attempts) under individens livstid. Frågorna kunde 

besvaras från 0-2 (”Nej” till ”Ja, flera gånger”). Genom att varje fråga är formulerad utförligt 

och detaljerat, uppnås en mer tillförlitlig information om människors självmordsbenägenhet 

(Meehan, Lamb, Saltzman, & O’Caroll, 1992). De fyra frågor som användes i föreliggande 

studie var följande: 

1. Har du någonsin känt att livet inte varit värt att leva? 

2. Har du någonsin önskat att du vore död, t ex att du skulle somna och aldrig vakna 

mer? 

3. Har du någonsin kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ditt liv? 

4. Har du någonsin försökt ta ditt liv? 

Reliabiliteten var enligt Cronbachs α =.83. 

Procedur  

Deltagarurvalet var baserat på ett selektivt urval, vilket är ett icke-sannolikhetsbaserat urval 

och är riktat mot de som är överskuldsatta enligt lagens definition, det vill säga uppnår 

kriterium för kvalificerad insolvens (SFS, 2006:548). Undersökningspersonerna blev 

kontaktade utifrån register hos kommunala budget- och skuldrådgivarna, Kronofogden samt 

Insolvens-riksförbundet för överskuldsatta. Deltagare tillfrågades per brev och enligt etiska 

regler fanns det skriftlig information relevant till studiens ursprung, som att de kunde avsluta 

sitt deltagande när de önskade samt att de var anonyma. De fick fylla i ett frågeformulär som 

berörde bland annat fysisk och psykisk hälsa, skulder och dess konsekvenser samt 

bakgrundsinformation om ålder, utbildning, sysselsättning etc. Därefter kunde frågeformuläret 

sändas tillbaka i ett förbetalt svarskuvert. Studien är genomförd enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer och blev godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Umeå, augusti 

2009. 

I den föreliggande studien användes tre sampel från normalbefolkningen som 

referensgrupper, i syfte att jämföra den överskuldsatta gruppens mentala hälsa. 

Referensgrupp för HAD- skalan: samplet består av 624 personer och dessa var alla dragna 

från normalpopulationen (Jämtlands län). Könsfördelningen var 57 % kvinnor och 43 % män 

och åldersfördelningen var 30-59 år (Lisspers et al., 1997). Den andra referensgruppen som 

användes var ett sampel ur normalbefolkningen på 8171 individer (Stockholms kommun) i 

åldrarna 20-64 år med en könsfördelning på 48,7 % män och 51,3 % kvinnor, som besvarade 

Paykels suicidinstrument (Ramberg & Wasserman, 2000). Den tredje referensgruppen var 

tagen ur den finska normalbefolkningen (Kuopio) och bestod av 1722 personer; 57 % kvinnor 

och 43 % män i åldrarna 25-64 år som fick besvara HS-hopplöshetsskalan (Haatainen, 

Tanskanen, Kylmä, Honkalampi, et al., 2004). 
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Databearbetning 

För hantering av det interna bortfallet på HAD-skalans båda delar användes metoden ”half-

scale”. Om delskalan, exempelvis depression (HADD) hade minst fyra frågor besvarade av 

totalt sju st, beräknades medelvärdet av de fyra besvarade frågorna och ersatte bortfallet 

(HRQL Gruppen, 2000).  De fyra frågor som berörde självmord (Paykel et al., 1974), delades 

in i kategorier enligt en fallande ordning utifrån den mest intensiva fråga som en individ hade 

högst jakande svar på. Anledningen är att det enligt Paykel et al. (1974) finns en stark 

empiriskt baserad koppling mellan de fyra frågorna, vilket tyder på att den person som svarat 

”ja” på exempelvis självmordsförsök (fråga 4) även har på de tre tidigare frågorna ett jakande 

svar. Detta tyder således på att det förekommer en ökad intensitet hos känslor, vilket innebär 

att det finns en kontinuerlighet där mer intensiva känslor inkluderas i de mindre intensiva. 

Majoriteten av de som rapporterar de mer intensiva känslorna, har således även rapporterat de 

mindre intensiva (Meehan et al., 1992; Paykel et al., 1974). 

Resultatanalyserna, vilka baserades på jämförelser mellan målgruppen (överskuldsatta) och 

normalbefolkningen, innefattade aritmetiska medelvärden, standardavvikelser samt absoluta 

och relativa frekvenser, med avseende på mentala problem det vill säga depression (HADD), 

ångest (HADA), hopplöshet (HS) och suicidrelaterat beteende (Paykel). De statistiska test 

som användes vid dessa jämförelser var t-tester och korrelationer (Pearson, Spearmans rho 

och punktbiserial
2
). Relationerna mellan mentala problem, bakgrundsinformation (kön, 

civilstånd, utbildning, sysselsättning och ålder), och skuldprofil (storlek, skuldtid och rättsliga 

sanktioner) utfördes genom sambandsanalys. Samtliga tester gjordes på 5 % signifikansnivå, 

two-tailed. Alla statistiska beräkningar i studien utfördes med statistikprogrammet SPSS 

(version 17.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Kontinuerliga variabler analyserades genom beräkning av Pearsons korrelationskoefficient, och binära, 

kategoriska variabler analyserades genom beräkning av punktbiseriala korrelationskoefficienter. När variablerna 

var på ordinalnivå och högre beräknades Spearmans rho. Variabler som var på ordinal- och nominalnivå 

undersöktes genom χ
2
-analyser.  
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Resultat 

 

Mentala problem 

Depression. 

Förekomst (frekvens) av depression var högre i den överskuldsatta gruppen jämfört med 

normalbefolkningen; både vad gäller möjliga fall av klinisk depression (HADD poäng ≥ 8) 

respektive fall av sannolik klinisk depression (HADD poäng ≥ 11); se tabell 3. Av tabell 3 

framgår att förekomsten av möjliga fall respektive sannolika fall av klinisk depression i 

gruppen överskuldsatta var nästan sex gånger större än normalpopulationen. 

Tabell 3. Förekomst av depression i den överskuldsatta gruppen och normalpopulationen 

Depression (HADD) Överskuldsatta % Populationen % 

      

Gränsvärde ≥ 8 51,3 9 

Gränsvärde ≥ 11 34,7 6 

 

När det gäller den genomsnittliga depressionsstyrkan (HADD poäng) var det aritmetiska 

medelvärdet i den överskuldsatta gruppen något mer än dubbelt så högt än i normal- 

populationen. Denna skillnad är signifikant, t(198) = 10,600, p =.000. I tabell 4 återges detta 

resultat även med avseende på män och kvinnor. Män har något högre poäng än kvinnor, men 

denna skillnad är inte signifikant, t(197) = 0,268, p =.789.  De relativt höga standard-

avvikelserna i den överskuldsatta gruppen, visar dock på att det förelåg en ganska hög 

variation i förekomst av depression, och medelvärdet är alltså något missvisande. 
 

Tabell 4. Medelvärden för depression hos överskuldsatta jämfört med den 

 generella populationen 

Grupp Överskuldsatta SD Population SD 

          

Totalt 8,07 5,44 3,98 3,46 

Man 8,18 5,82 4,27 3,57 

Kvinna 7,97 5,1 3,76 3,36 

Anmärkning: SD = standardavvikelse. 

 

Ångest. 

Förekomst (frekvens) av ångest var högre i den överskuldsatta gruppen jämfört med 

normalbefolkningen; både vad gäller möjliga fall av klinisk ångest (HADA poäng ≥ 8) 

respektive fall av sannolik klinisk depression (HADA poäng ≥ 11); se tabell 5. Av tabell 5 

framgår att förekomsten av möjliga fall respektive sannolika fall av klinisk ångest i gruppen 

överskuldsatta var nästan fyra till fem gånger större än normalpopulationen. 
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Tabell 5. Medelvärden för ångest hos överskuldsatta jämfört med den  
generella populationen 

Ångest (HADA) Överskuldsatta % Populationen % 

      

Gränsvärde 8 57,3 12 

Gränsvärde 11 35,7 8 

 

När det gäller den genomsnittliga ångeststyrkan (HADA poäng) var det aritmetiska 

medelvärdet i den överskuldsatta gruppen drygt dubbelt så högt än i normalpopulationen. 

Denna skillnad är signifikant, t (198) = 10,759, p =.000. I tabell 6 återges detta resultat även 

med avseende på män och kvinnor. Kvinnor har något högre poäng än män, men denna 

skillnad är inte signifikant, t(197) = 1,830, p =.069. De något högre standardavvikelserna hos 

gruppen överskuldsatta visar dock på att det fanns en större variation i förekomst av ångest, 

och medelvärdet blir därför något missvisande. 

Tabell 6. Medelvärden för ångest hos överskuldsatta jämfört med den generella populationen 

Grupp Överskuldsatta SD Populationen SD 

          

Totalt 8,73 5,48 4,55 3,73 

Man 7,99 5,49 4,27 3,78 

Kvinna 9,4 5,41 4,76 3,58 

Anmärkning: SD = standardavvikelse. 

 

Hopplöshet. 

Förekomst (frekvens) av hopplöshet var högre i den överskuldsatta gruppen jämfört med 

normalbefolkningen; både vad gäller måttliga fall av hopplöshet (HS poäng ≥ 9) respektive 

fall av stark hopplöshet (HS poäng ≥15); se tabell 7. Av tabell 7 framgår att förekomsten av 

måttlig respektive stark hopplöshet i gruppen överskuldsatta var nästan fem respektive tio 

gånger större än i normalpopulationen. 

Tabell 7. Förekomst av hopplöshet hos de överskuldsatta 

Grad av hopplöshet Överskuldsatta % Populationen % 

      

Måttlig hopplöshet (≥ 9) 42 8,7 

Stark hopplöshet (≥ 15) 25,4 2,6 

 

När det gäller den genomsnittliga hopplöshetsstyrkan (HS poäng) var det aritmetiska 

medelvärdet i den överskuldsatta gruppen något mer än dubbelt så högt än i normal- 

populationen. Denna skillnad är signifikant, t(168) = 9,565, p =.000. I tabell 8 återges detta 

resultat även med avseende på män och kvinnor. Män har något högre poäng än kvinnor, men 

denna skillnad är inte signifikant, t(167) = 1,934, p =.055. 
 

 

 

 

 



15 
 

Tabell 8. Medelvärden på Hopplöshetsskalan 

Kön Överskuldsatta SD Populationen SD 

          

Totalt 8,46 6,19 3,9 3,6 

Man 9,39 6,72 
  

Kvinna 7,56 5,53     

Anmärkning: SD = standardavvikelse. 

 

 

Självmordsbenägenhet. 

I den överskuldsatta gruppen förekom det en större relativ frekvens av individer som har haft 

självmordstankar jämfört med normalpopulationen (Tabell 9).  Det förekom även en större 

relativ frekvens av självmordsförsök bland de överskuldsatta jämfört med 

normalpopulationen
3
, vilket framgår i tabell 9. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor i den överskuldsatta gruppen vad gäller förekomst av självmordstankar,  2 

(2)
 
= 0,48, p=.976. Inte heller för självmordsförsök fanns det någon signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor i den överskuldsatta gruppen,  2
(2)

 
= 0,706, p=.703.  

 
Tabell 9. Förekomst av självmordstankar och självmordsförsök 

Självmordstendens Överskuldsatta % Populationen % 

      

Självmordstankar 
  

   Totalt 38,5 20,3 

   Kvinnor 39,4 22,7 

   Män 37,8 17,9 

   
Självmordsförsök 

  
   Totalt 17,3 3,6 

   Kvinnor 19,4 4,6 

   Män 14,9 2,5 

 

De fyra frågor som totalt berörde själsmordsbenägenhet under livstiden, presenteras i tabell 

10, och är indelade i kategorier utifrån jakande svar på den fråga som uttrycker de mest 

intensiva formerna av självmordsbenägenhet (fråga 5). Totalt hade 65,5 % av de 

överskuldsatta uttryckt någon form av självmordsbenägenhet och de flesta svaren låg inom 

svarskategorierna 3-5, vilket visar på hög förekomst av självmordsbenägenhet.  Det förelåg 

dock ingen signifikant skillnad för män och kvinnor på de olika frågorna,  2 (4) = 1,166, 

p=.884. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Observera, att då Rambergs och Wassermans studie (2000), som är baserad på Odds ratios (logistisk 

regression) inte ger information om referensvärden i normalbefolkningen, kan man i föreliggande studie endast 

jämföra de relativa skillnaderna i relativ frekvens (procent) mellan överskuldsatta och normalpopulationen. 
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Tabell 10. Sammanställning av självmordsbenägen hos överskuldsatta.  

Självmordsfrågor Överskuldsatta % 

    

1. Nej 33 

2. Livet är inte värt att leva 9,6 

3. Önskat att de vore död 19,3 

4. Allvarligt övervägt att ta sitt liv 19,3 

5. Någonsin försökt att ta sitt liv 17,3 

Kategorisering av de fyra frågorna om självmordstendenser (Paykel et al., 1974). 

 

Samband mellan mentala problem och bakgrundsvariabler 

I tabell 11 och tabell 12 presenteras en sambandsanalys gällande gruppen överskuldsatta med 

avseende på samtliga bakgrundsvariabler och mentala problem som depression, ångest och 

upplevelse av hopplöshet. Resultatanalyserna visade att det inte förekom statistiskt 

signifikanta samband mellan ålder, kön, utbildning och sysselsättning. Dock fanns det 

samband mellan psykisk sjukdom (vilket är en bakgrundsvariabel som mäter förekomst av 

psykisk sjukdom innan respektive efter skuldsättningens början) och depression, ångest samt 

hopplöshet. Variabeln hade en förklarad varians i intervallet 3,2 - 5,8 % . Det fanns även ett 

signifikant samband mellan civilstånd och depression. Detta samband är förvisso svagt och 

förklarar bara 2,9 % av variationen i depression. För att utröna om ensamstående (M= 8,86 

(SD= 5,39) var mer deprimerade än samlevande, det vill säga gift/sambo/särbo (M = 7 (SD = 

5,29) genomfördes ett kompletterande t-test. Detta gav upphov till ett signifikant resultat, 

t(195) = 2,416, p=.017. 

Tabell 11. Korrelation mellan hopplöshet/depression/ångest och bakgrundsvariablerna 

Index    1 2 3 4 5 6 7 

1. HS         

        

2. HADD 
Pearsons korrelation ,713** 

      
N 169 

      

3. HADA 
Pearsons korrelation ,635** ,709** 

     
N 169 199 

     

4. Psykisk sjukdom 
Punktbiseriala korr.koeff ,180* ,241** ,215** 

    
N 169 199 199 

    

5. Sysselsättning 
Punktbiseriala korr.koeff -0,056 -0,135 -0,091 -0,042 

   
N 166 192 192 192 

   

6. Civilstånd 
Punktbiseriala korr.koeff -0,053 -,170* -0,079 -0,033 0,043 

  
N 168 197 197 197 190 

  

7. Ålder 
Pearsons korrelation 0,04 0,005 -0,081 -0,093 -,283** -0,062 

 
N 168 198 198 198 191 196 

 

8. Kön 
Punktbiseriala korr.koeff -0,148 -0,019 0,129 -0,048 0,048 -,143* -,209** 

N 169 199 199 199 192 197 198 

Anmärkning: HADD = depression; HADA = ångest; n = antal; HS = Hopplöshet; Psykisk sjukdom: 0 = ej psykisk sjukdom, 

1 = psykisk sjukdom; Sysselsättning: 0 = ej sysselsatt, 1 = sysselsatt; Civilstånd: 0 = ensam, 1 = gift/sambo etc; Ålder: ålder i 

år; Kön: 0 = man, 1 = kvinna. 

*p<.05, **p<.01 
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Tabell 12. Korrelation mellan utbildning och mentala problem 

 Index   1 2 3 

1. HS     

    

2. HADD 
Spearmans rho ,721** 

  
N 169 

  

3. HADA 
Spearmans rho ,652** ,707** 

 
N 169 199 

 

4. Utbildning 
Spearmans rho -0,06 0,017 0,077 

N 169 199 199 

Anmärkning: HADD = depression; HADA = ångest; n = antal; HS =Hopplöshet; Utbildning: 1 = folk, grund, real, 

folkhögskola. 2 = fack, yrkes, 2 år gymnasium, 3 = 3 eller 4 års gymnasium, 4 = högskola eller universitet. 

**p<.01 

 

Det förelåg inga signifikanta samband mellan kategorier av de fyra frågor som berör 

självmordbenägenhet och bakgrundsvariablerna; se tabell 13. Självmordsbenägenhet och 

psykisk sjukdom (vilket är en bakgrundsvariabel, se ovan) har ett signifikant samband. De 

individer som har en psykisk sjukdom (42 st) har i större utsträckning övervägt eller försökt 

att ta sitt liv: 20 % respektive 38,1 % jämfört med individer utan psykisk sjukdom (155 st)  

20 % respektive 11 %. Mellan den enskilda frågan ”Har du allvarligt övervägt att ta ditt liv?” 

och civilstånd fanns det ett signifikant samband, som visar att bland ensamstående är det 46,4 

% som har övervägt att ta sitt liv jämfört med gifta/sambo på 28,2 %,  2 (2) = 6,847, p=.033. 

  
Tabell 13. Korstabulering mellan självmordsbenägenhet  

(bestående av fyra frågor) och bakgrundsvariabler 

 Variabler       

 
2 df sign. 

Kön 1,166 4 .884 

Ålder 12,989 20 .878 

Utbildning 10,966 12 .532 

Civilstånd 8,748 4 .068 

Sysselsättning 5,08 4 .279 

Psykisk sjukdom 19,858 4 .001 

Anmärkning: 2 = Chi-två; df = degrees of freedom; sign. = signifikansnivå på 5; Kön: 0 = man, 1 = kvinna; Ålder: 1 = ung 

(27-53), 2 = gammal (54-82); Utbildning: 1 = folk, grund, real, folkhögskola. 2 = fack, yrkes, 2 år gymnasium, 3 = 3 eller 4 

års gymnasium, 4 = högskola eller universitet; Civilstånd: 0 = ensam, 1 = gift/sambo; Sysselsättning: 0 = ej sysselsatt, 1 = 

sysselsatt; Psykisk sjukdom: 0 = ej psykisk sjukdom, 1 = psykisk sjukdom. 

 

Samband mellan mentala problem och skuldprofil 

Det fanns inga signifikanta samband mellan mentala problem och hur länge en individ haft 

skulder (mätt i antal månader) respektive hur stora dessa är (se tabell 14 och 15). Ett 

signifikant samband förelåg däremot mellan utmätning i lön och upplevelse av hopplöshet 

samt ångest. Utmätning i lön förklarar 5,3 % av variansen i hopplöshet och för ångest 

förklarades 2,9 % av variansen. Straffsanktionen i form av inkassering av inkassobyrå har ett 

signifikant samband med depression (förklarad varians är 3,4 %) och ångest (förklarad varians 

är 2,8 %).  



18 
 

I tabell 16 presenteras skuldprofilvariabler och kategorier av självmordsbenägenhet. De 

individer som har haft inkassering av inkassobyrå har i större utsträckning övervägt eller 

försökt att ta sitt liv 21,9 %, för både själmordstankar och självmordsförsök, jämfört med de 

som inte haft inkassering 18,8 % respektive 8,7 %. Det fanns vidare inget signifikant samband 

mellan kategorier av självmordsbenägenhet och skuldtid i kategorier, r (157) =.052, p =.521. 

Avslutningsvis fanns det starka samband mellan depression (HADD) och ångest (HADA), 

samt hopplöshet (HS), vilket framgår av tabell 14.  

Tabell 14. Korrelations mellan hopplöshet, depression och ångest samt skuldprofil 

Index   1 2 3 4 5 6 

1.HS        

       

2.HADD 
Pearsons korrelation ,713** 

     
N 169 

     

3. HADA 
Pearsons korrelation ,635** ,709** 

    
N 169 199 

    

4. Inkassering 
Pearsons korrelation 0,1 ,184** ,168* 

   
N 169 199 199 

   

5.Utmätning lön 
Pearsons korrelation ,231** 0,125 ,169* ,256** 

  
N 169 199 199 199 

  

6. Utmätning hem 
Pearsons korrelation 0,061 -0,022 0,004 ,196** ,298** 

 
N 169 199 199 199 199 

 

7. Månader skuld 
Pearsons korrelation 0,088 0,104 -0,071 ,232** ,280** ,294** 

N 137 159 159 159 159 159 

Anmärkning: HADD = depression; HADA = ångest; n = antal; HS = Hopplöshet; Inkassering: 0 = nej, 1 = ja; Utmätning lön: 

0 = nej, 1 = ja; Utmätning hem: 0 = nej, 1 = ja; Månader skuld: 1 = 0-70, 2 = 71-140, 3 = 141-210, 4 = 211-280, 5 = 281-350, 

6 = 351-420. *p<.05, **p<.01 

 

Tabell 15. Korrelation mellan hopplöshet, depression och ångest samt skuldens storlek 

Index   1 2 3 

1. HS     

    

2. HADD 
Spearmans rho ,721** 

  
N 169 

  

3. HADA 
Spearmans rho ,652** ,707** 

 
N 169 199 

 

4. Skuldstorlek 
Spearmans rho 0,011 -0,015 -0,051 

N 145 173 173 

Anmärkning: HS = Hopplöshet; HADD = depression; HADA = ångest; Skuldstorlek: 1 = mindre än 50 tusen, 2 = 50-100 

tusen, 3 = 100-200 tusen, 4 = över 200 tusen, 5 = över 1 miljon. 

**p<.01 

Tabell 16. Korstabulering mellan självmordsbenägenhet  

 och skuldprofil 

 Variabler       

 
2 df sign. 

Utmätning hem 4,362 4 .359 

Utmätning lön 4,506 4 .342 

Inkassering 14,029 4 .007 

Skuldstorlek 14,407 16 .568 

Anmärkning : 2 = Chi-två; df = degrees of freedom; sign. = signifikansnivå på 5 % ; Utmätning hem: 0 = nej, 1 = ja; 

Utmätning lön: 0 = nej, 1 = ja; Inkassering: 0 = nej, 1 = ja; Skuldstorlek: 1 = mindre än 50 tusen, 2 = 50-100 tusen, 3 = 100-

200 tusen, 4 = över 200 tusen, 5 = över 1 miljon. 
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Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka ifall det fanns en skillnad i upplevelse av 

mentala problem som depression, ångest, självmordstankar och självmordsförsök hos 

överskuldsatta jämfört med normalbefolkningen. Den andra avsikten var att undersöka om det 

fanns samband mellan mentala problem och andra omständigheter i de överskuldsattas 

livssituation (kön, ålder, civilstånd, utbildning, sysselsättning och skuldprofil). 

Den överskuldsatta gruppen upplevde, i signifikant större utsträckning, allvarlig ångest och 

depression i jämförelse med normalbefolkningen. För att exemplifiera är det 6 % i 

befolkningen som upplever sannolika fall av allvarlig depression (Lisspers et al., 1997), 

medan det i den överskuldsatta gruppen låg på 34,7 %, vilket innebär att det förelåg en nästan 

sex gånger så hög mental ohälsa bland de överskuldsatta. Liknande gäller även för förekomst 

av ångest. Detta är samstämmigt med tidigare forskning som upprepade gånger har kopplat 

samman ekonomisk påfrestning (det vill säga finansiella svårigheter, fattigdom och skulder), 

respektive stressfulla livshändelser (något som kännetecknar den överskuldsatta situationen) 

med mentala problem som ångest och depression (Butterworth et al., 2002; Drentea, 2000; 

Grossi & Unge, 1999; Price et al., 2002; Starrin et al., 1995; Zimmerman & Katon, 2005). Till 

skillnad mot tidigare forskning, förelåg det i den aktuella studien, inga signifikanta samband 

mellan förekomst av mentala problem (depression, ångest, hopplöshet och självmords-

benägenhet) och bakgrundsfaktorerna kön, ålder, sysselsättningsgrad, och utbildningsnivå. 

Alltså kan man säga, att oavsett dessa bakgrundsfaktorer hade överskuldsättning en likartad 

effekt på individerna – det fanns inga tydliga skyddsfaktorer respektive riskfaktorer. 

Depression förekom dock i signifikant större grad hos människor som var ensamstående 

(ogifta, skilda eller änkeman/änka), vilket även bekräftas av tidigare studier. Att vara 

ensamstående kan således ses som en riskfaktor för både mentala problem, samt även öka 

risken för överskuldsättning (Emery & Oltmanns, 2000; Fitch et al., 2007; Starrin et al., 

1995).  En möjlig förklaring kan vara att ensamstående har mindre socialt stöd, vilket den 

överskuldsatte redan i stor utsträckning riskerar att berövas (Poppe, 2008). Socialt stöd anses 

vara en omständighet, som kan skydda människor från stressens negativa inflytande (Cassidy, 

2008; Krause, 1987) och skulle kunna vara en viktig faktor i hantering av överskuldsättning.  

I den aktuella studien fanns ingen relation mellan ångest och/eller depression, och under hur 

lång tid individen har haft skulder, respektive hur stora dessa är. Detta kan indikera att efter 

en tid med skuldproblem reagerar inte människor lika intensivt på sin situation och 

stressaktiveringen inte blir lika stor/omfattande. Möjligen kan individen oavsett hur stora 

skulderna är, acceptera sin situation och efter en tid lära sig att i viss mån hantera 

skuldproblemet. Straffsanktioner, som utmätning och inkasso, förefaller däremot ha en 

negativ effekt på ångest och depression. I den aktuella studien kunde ett samband mellan 

utmätning i lön och ökad förekomst av ångest observeras. Orsaken till detta kan förklaras med 

att individen kan uppleva en hjälplöshet och maktlöshet. Detta kan kanske även upplevas som 

ett tecken på att deras situation har försämrats och blivit ohanterbar, vilket i sin tur inverkar på 

upplevelse av att den personliga kontrollen har minskat/begränsats. Forskning har visat 

betydelsen av personlig kontroll för stressens påverkan både, direkt och indirekt, för senare 

utveckling av mentala problem (Cassidy, 2003; Price et al., 2002). Innebörden och 
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konsekvenserna av utmätning i lön har även en social aspekt – det blir svårare att dölja sin 

situation när arbetsgivaren blir informerad/involverad samt en rad andra offentliga aktörer. 

Att inte öppet visa sin situation kan vara viktigt för vissa individer bland annat då de upplever 

omgivningens negativa inställning till skuldproblem (Poppe, 2008).  Utmätning i lön påverkar 

även indirekt den överskuldsattes familj/partner, vilket möjligtvis kan upplevas som 

psykologiskt påfrestande. Inkassering av inkassobyrå förefaller vidare ha påverkan på 

förekomst av både ångest och depression. Denna straffsanktion är kanske en påminnelse om 

att situationen är allvarlig, speciellt då det även innebär en sanktionseffekt i form av 

straffavgifter. Dessa sanktioner kan även uppfattas som direkta hot, och inge en känsla av fara 

och oro. Samtidigt som situationen ofta är bortom individens förmåga att hantera, vilket kan 

leda till en negativ stress (Engström et al., 2004). Dock uppstod ingen signifikant relation 

mellan om det förekommit utmätning i hemmet och ångest respektive depression, vilket 

kanske kan förklaras av att människor har lärt sig att hantera denna typ av 

konsekvens/situation. 

Bland individer i den överskuldsatta gruppen var förekomsten av stark grad av hopplöshet 

nästan tio gånger så stor jämfört med normalpopulationen och det kan innebära att människor 

med skulder i stor utsträckning har en negativ syn på sin framtid och tror att den nuvarande 

situationen inte kan/kommer att förändras, likväl som det är ett tecken på depression. Det 

fanns inga signifikanta samband mellan bakgrundsfaktorer och upplevelse av hopplöshet. Inte 

heller fanns det samband mellan överskuldsattas situation, med undantag för relationen 

mellan utmätning i lön och hopplöshet. En förklaring till detta kan återkopplas till det 

ovanstående resonemanget om bland annat hjälplöshet och brist på personlig kontroll, som i 

kombination med svåra sociala och ekonomiska konsekvenser, kan göra att människor tappar 

hoppet, speciellt om individerna upplever att deras kraftansträngningar i form av arbete och 

övertidsarbete inte bidrar till en förbättring av situationen (Poppe, 2008). Haatainen, 

Tanskanen, Kylmä, Honkalampi, et al. (2004) och Haatainen, Tanskanen, Kylmä, Antikainen, 

et al. (2003) har visat att möjliga anledningar till förekomst av hopplöshet bland 

normalbefolkningen har ett starkt samband mellan en försämrad finansiell situation, följt av 

negativa livshändelser (som överskuldsättning kan vara). När deltagarna rapporterade att 

deras finansiella situation hade blivit försämrad, var sannolikheten för att ha förhöjda nivåer 

av hopplöshet mer än tre gånger så stor. 

Hopplöshet har även en korrelation med självmordsbenägenhet, vilket också framgår i denna 

studie. I gruppen överskuldsatta uppvisades en signifikant högre förekomst av både 

självmordstankar och självmordsförsök jämfört med normalbefolkningen (exempelvis har 

17,3 % försökt att ta sitt liv jämfört med 3,6 %, vilket innebär en nästan fem gånger så stor 

förekomst ). Samband mellan finansiell påfrestning/överskuldsättning och självmords-

benägenhet har tidigare observerats av Chan et al. (2005). De drar slutsatsen att förekomsten 

av självmord just berodde på den finansiella påfrestningen och på psykisk sjukdom, vilket ger 

tecken på att överskuldsättning kan ha mycket negativa konsekvenser. Hintikka et al. (1998) 

rapporterar att människor med återbetalningsproblem av skulder har i större utsträckning än 

normalpopulationen självmordstankar och självmordsförsök. Förutom civilstånd 

(ensamstående) fanns det i föreliggande studie inget signifikant samband mellan 
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bakgrundsvariabler och självmordsbenägenhet. Att ensamstående har en korrelation med 

självmord kan liksom förut vara kopplat till bland annat bristande socialt stöd i den närmaste 

miljön. Socialt stöd innebär ett flertal aspekter, och kan exempelvis vara hjälp/stöd både på 

materiellt och psykologiskt plan (Emery & Oltmanns, 2000). Samtidigt kanske det kan vara 

en faktor som hindrar människor att begå självdestruktiva handlingar, det vill säga att de 

avstår av omtanke till sina närmaste. Sammantaget verkar övriga bakgrundsvariabler inte ha 

någon betydelse vad gäller förekomst av självmordsbenägenhet bland överskuldsatta; 

individer är lika utsatta oavsett exempelvis kön, ålder, utbildning och sysselsättningsgrad. 

Följderna av överskuldsättning däremot, som inkassering av inkassobyrå, hade ett signifikant 

samband med självmordsbenägenhet. Människor som hade haft inkassering av inkassobyrå 

hade signifikant större förekomst av tankar på självmord respektive försökt ta sitt liv. Detta 

kan spegla det tidigare resonemanget om att individer, som utsätts för straffsanktioner kan 

både känna hot och stress.  Om de samtidigt inte ser någon väg ut ur situationen (ingen 

personlig kontroll och hjälplöshet) kan det leda till hopplöshetskänslor, vilket i kombination 

med exempelvis påfrestande levnadsförhållanden kan resultera i självmordsbenägenhet. Detta 

samband kan även spegla kopplingen till hopplöshet/depression då båda aspekterna har 

samband med självmord. 

Sambanden mellan de olika variablerna är signifikanta men mycket svaga (dess 

förklaringsvärde är mellan 2,8-5 %) både för bakgrundsfaktorer och variabler som berör 

skuldprofil, vilket är ett tecken på att det finns någon annan eller andra faktorer, som påverkar 

och inverkar på förekomst av mentala problem bland de överskuldsatta. Det kan både vara 

faktorer hos individen exempelvis personlighet, självförtroende, copingförmåga, personlig 

kontroll och aspekter i dennes omgivning som exempelvis socialt stöd, boendemiljö etc 

(Butterworth et al., 2002; Krause, 1987; Krause et al., 1991; Price et al., 2002; Starrin et al, 

1995; Zimmerman & Katon, 2005). Om psykiska problem utvecklas och vilka dessa blir beror 

förutom egenskaper hos individen (hur predisponerad denne är) även på hur dennes situation 

ser ut vad gäller skulder, hur dessa uppstod och vilka erfarenheter det har fört med sig (Poppe, 

2008). Samtidigt tar det tid för mekanismer bakom mentala problem att utvecklas, exempelvis 

sker stressens effekter över tid, vilket gör att problemen uppstår tids nog. Om individer 

ganska nyligen fått skulder, går det till en början inte se samband mellan exempelvis hur 

länge man haft skuld och mentala problem.  Detta visar att överskuldsättning är ett komplext 

fenomen och inte kan förklaras av ett fåtal variabler, samt behöver studeras över tid för att 

man ska kunna belysa överskuldsättningens inverkan samt bakomliggande mekanismer. 

Det fanns ett samband mellan skalorna som har ämnat undersöka de mentala problemen 

(depression, ångest, hopplöshet och självdestruktivt beteende), vilket kan vara tecken på en 

samsjuklighet det vill säga att de individer som har det ena problemet även i viss mån lider av 

de andra problemen. Det kan även vara ett tecken på att det som har undersökts var en 

generell form av psykisk påfrestning som uppstår i de överskuldsattas liv. Att använda flera 

skalor som mäter ett likartat fenomen kan då ses som ökad tillförlitlighet och en form av 

triangulering, vilket kan ge styrka åt upptäckterna.   
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Begränsningar 

Resultat av denna studie bör tolkas med en viss försiktighet och främst ses som en indikation 

på hur överskuldsatta människors mentala tillstånd kan se ut, och möjliga orsaker till detta. En 

av anledningar är att deltagarurvalet inte var baserat på ett sannolikhetsurval och alltså inte 

helt representativt för den totala populationen (av överskuldsatta människor). Detta innebär att 

man inte bör dra generella slutsatser om hur det ser ut för människor som är överskuldsatta, då 

det exempelvis kan finnas risk för att den undersökta gruppen har överrepresentation av vissa 

grupper, speciellt då samplet är ganska litet (n =199) och det förekommer relativt många 

interna bortfall på vissa av frågorna (McQueen & Knussen, 2006). 

En annan begränsning med studien, som tidigare nämnts, är förekomsten av 42 individer i den 

överskuldsatta gruppen, som har angett att de har psykisk sjukdom, och inte helt överraskande 

korrelerade detta med variablerna som ska spegla förekomst av mentala problem. Då bara ett 

fåtal av dessa individer angav när de fick psykisk sjukdom (det vill säga före eller efter att de 

fick sina skuldproblem), har det varit svårt att kontrollera för deras totala inflytande på 

förekomst av mentala problem och likväl över samband mellan överskuldsättningens effekter 

(exempelvis skuldens storlek, utmätning etc) och mentala problem. Dessa individer kan ha lett 

till en överrepresentation av mentala problem i gruppen överskuldsatta, och därav den höga 

förekomsten av mentala problem. Det går därför inte heller att utforska om överskuldsättning 

orsakar mentala problem, utan kan bara konstatera att människor med skulder tycks ha 

mentala problem i större utsträckning än normalbefolkningen. Förekomst av psykisk sjukdom 

kan således vara både en anledning till att man blir överskuldsatt och att man upplever 

depression/ångest, såväl som att överskuldsättning kan orsaka dessa problem. I nuläget går det 

ej att uttala sig om ifall överskuld orsakar psykisk sjukdom eller om det är människor med 

mentala problem som i större utsträckning får skulder, vilket även Jenkins et al. (2008) och 

(Fitch et al., 2007) tidigare konstaterar. Det är dock viktigt att poängtera att de som redan har 

psykisk sjukdom och får skulder kan bli negativt påverkade och riskera försämring respektive 

försvåring av återhämtning (Falconnier & Elkin, 2008).  

Studien ifråga, utgår endast från den subjektiva bedömningen av hälsa genom självskattnings-

formulär, vilket kan innebära en viss risk för felkällor. Möjligtvis skulle tillförlitlighet öka 

med även en objektiv hälsobedömning. Även om skalornas reliabilitet och validitet har testats 

och generellt visar på god tillförlitlighet, finns det argument för att vissa fel ändå kan uppstå. 

Exempelvis kan människor feltolka och tyda frågorna alltför ordagrant, eller utgå från hur de 

mår i den stund de besvarar frågorna, vilket gör att deras rapporterade problem/ 

symptomnivåer blir missvisande (Zigmond & Snaith, 1974). Vidare när man mäter 

självmordsbenägenhet kan det vara svårt att veta hur deltagarna tolkar frågorna, eller vad de 

menar med exempelvis självmordsförsök. Därför bör frågor om försök till självmord tolkas 

med en viss försiktighet, då det enligt Meehan el al. (1998) kan variera i omfattning beroende 

på hur deltagarna tolkar frågorna. En annan faktor som kan bidra med en viss brist i 

reliabilitet är att det kan vara svårt att exempelvis komma ihåg självmordstankar som har 

förekommit under livstid. Studiens validitet förstärks dock något genom att i undersökningen 

beaktas exempelvis ålder och kön, vilket är kända faktorer som kan korrelera med självmord 
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(och andra mentala problem). Med dessa under kontroll kan man tydligare se om det 

förekommer samband mellan överskuldsättning och mentala problem. 

 

Det råder något blandade meningar om vart gränsvärden för de olika skalorna ska dras. Det 

finns argument för att gränsvärdet för poäng på HAD (undergrupperna depression/ångest) bör 

dras vid 10-11 och att det då ger ett säkert (sannolikt) resultat på närvaro av klinisk 

ångest/depression (Bodlund et al., 1998). Zigmond & Snaith (1983) presenterar gränsvärde på 

8 poäng som indikation på möjliga fall av allvarlig ångest/depression medan gränsvärde på 11 

poäng som sannolika fall av allvarlig ångest/depression. Lisspers et al. (1997) väljer att 

redovisa båda gränsvärden, och på det sättet belysa både riskgrupper/möjliga fall och mer 

sannolik förekomst av ångest/depression, vilket även gjordes i den aktuella studien. Liknande 

diskussion förekommer beträffande HS (Hopplöshetsskalan) och vissa argumenterar för att en 

gräns vid redan ≥ 9 ger tillförlitlig prediktion av risk för självmord/depression medan andra 

anser att en gräns vid ≥ 13 är den bästa balansen mellan att fånga in individer som verkligen 

är i riskgrupp jämfört med de som inte är det (Niméus, Träskman-Bendz, & Alsén, 1997). 

Mot bakgrund av denna diskussion uppstår funderingar ifall en annorlunda hantering av 

variabler (exempelvis om indelning av deltagarna i två kategorier; de med förekomst av 

exempelvis hopplöshet och de utan) hade möjligtgjort andra statistiska analysmetoder, till 

exempel logistisk regression, analyser som kanske hade gett ett mer djupgående resultat än 

det som framkom i denna studie.  Dessutom gjordes det i studien jämförelser med 

populationer som kommer från olika urval, vilket kan ha gjort jämförelsen något missvisande 

och det hade varit bättre med ett kontrollsampel från en likartad population i flera avseenden 

(till exempel samma land, region, år etc) (Svartdal, 2001).  Vid jämförelse mellan 

överskuldsatta och samplet från normalpopulationen för självmordstendenser (Ramberg & 

Wasserman, 2000), var det inte möjligt att göra en signifikanstestning, vilket även det är en 

brist. Dock, har det inte varit möjligt i denna studie med tanke på den givna tidsfristen.  

Avslutningsvis inför framtida forskning är det av betydelse att undersöka de effekter 

överskuldsättning har och kartlägga vilka olika faktorer i den överskuldsattes tillvaro som kan 

leda till mentala problem på ett mer detaljerat, djupgående och mångfacetterat sätt. Som 

nämnts ovan, behövs det en longitudinell design eller en studie av tidsserier för att kunna 

fånga upp flera förklarande faktorer samt se förändring över tid, vilket inte har varit möjligt i 

den aktuella studien av tvärsnittskaraktär. Sammantaget kan man se överskuldsättning som en 

påfrestande situation med allvarliga konsekvenser som möjligen ger individer mentala 

problem eller förvärrar de redan befintliga. Detta försvårar indirekt deras möjlighet att hantera 

sitt problem - både den psykiska ohälsan och skuldproblemet. I ekonomiska likväl 

psykiatriska sammanhang skulle det vara till hjälp om detta beaktades och på det sättet 

möjliggöra en mer adekvat hjälp och stöd. Problemet med överskuldsättning anses inte 

komma minska, utan befaras snarare öka (Chan et al., 2007; Fitch et al., 2007; Kronofogden 

2008), och därför är all insyn och ledtrådar på hur detta bör hanteras av stort värde både 

individuellt och på samhällsnivå. 
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