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Abstrakt 

 
Syfte: Långa perioder av överskuldsättning medför ofta en försämring av den 

socioekonomiska levnadsnivån hos drabbade individer, vilka därmed löper en ökad risk att 

drabbas av fysisk och/eller psykisk ohälsa. Syftet med denna rapport var att undersöka om det 

föreligger en ökad mortalitetsrisk samt dödsspecifika orsaker hos överskuldsatta individer 

jämfört med normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön. Metod: Kronofogden 

tillhandahöll information om samtliga 2 441 gäldenärer som beviljades skuldsanering under 

åren 2003 och 2004. Förekomsten av manifest överskuldsättning i denna grupp är 

kontrollerad och säkerställd genom att Kronofogden har beviljat dessa individer 

skuldsanering. Datum för dödsfall från perioden 1 januari 2004 till den 31 december 2009 har 

hämtats från Skatteverkets folkbokföringsregister. Den observerade mortaliteten har jämförts 

med SCB:s mortalitetsrisker (2004-2009, fördelat på kön och ålder). 311 observerade dödsfall 

inträffade under den femåriga perioden jämfört med förväntade 117. Statistiska analyser 

verifierade stora skillnader mellan observerade och förväntade dödfall, där riskkvoten för 

observerade dödsfall var genomgående större än 1. En sammanställning av dödsspecifika 

orsaker har hämtats från Socialstyrelsens dödsfallsregister och jämförts med 

normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön. Denna sammanställning visade en markant 

överdödlighet hos överskuldsatta vad gäller tio frekvent rapporterade dödsspecifika orsaker.  

Slutsats: Längre perioder av överskuldsättning kan signifikant öka mortalitetsrisken och 

ojämlikheter i dödsspecifika orsaker. 
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Överskuldsättning i Sverige 

 

Skuldsaneringslagen infördes 1994 (SFS 1994:334, omarbetades 2006 - SFS 2006:548 och en 

ny träder i kraft 1 juli 2011). Syftet med lagstiftningen är att helt eller delvis befria 

överskuldsatta gäldenärer från sina skuldbördor samt att lagen ska vara rehabiliterande för 

individerna som beviljats skuldsanering. Den juridiska definitionen av överskuldsättning 

enligt skuldsaneringslagen som träder i kraft 1 juli 2011 innebär att gäldenärens insolvens ska 

vara betydande och kontinuerlig för överskådlig framtid. Högsta domstolen tolkade nyligen 

begreppet ”överskådlig framtid” som 15 år (NJA 2010:55). Definierar man överskuldsatta 

individer som privatkonsumenter som har kontinuerliga problem att betala löpande utgifter 

allt eftersom de förfaller så kan så många som mellan 400 000 – 600 000 individer vara 

överskuldsatta (Kronofogden, 2008) och inkluderar man också övriga familjemedlemmar ökar 

antalet direkt drabbade än mer.  

 

Mellan åren 1994 och 2008 beviljades ca 33 000 skuldsaneringar (Kronofogden, 2008), vilket 

motsvarar i genomsnitt ca 2 350 beviljanden årligen. Detta kan tyckas vara en relativ blygsam 

siffra jämfört med det sannolika totala antalet reella överskuldsatta i landet. På senare år har 

antalet beviljanden successivt ökat och var 2010 knappt 5 000 stycken. Ett av 

kvalificeringskraven för att få skuldsanering, som gällde undersökningsgruppen under åren 

2003 och 2004, var att majoriteten av skulderna måste vara minst 4 år gamla, men många 

gäldenärer hade en skuldproblematik som var betydligt äldre än så. Gäldenären hade oftast 

haft en lång historik av ekonomisk turbulens och i många fall utsatts för höga nivåer av 

negativ stress under lång tid.  

 

 

Orsaker till överskuldsättning 

 

En granskning av litteraturen inom området ger vid handen att överskuldsättning 

huvudsakligen orsakas av faktorer som arbetslöshet, skilsmässa och sjukdom i kombination 

med det aktuella konjunkturläget i den globala och nationella ekonomin (Korzcak, 2004; 

Lehtinen, 2007). Överdriven konsumtion är i motsats till allmänhetens uppfattning inte en 

betydande faktor bland överskuldsatta konsumenter utan det är konsumenternas beroende av 

en stabil och återkommande inkomst ofta i kombination med kreditberoende (t ex huslån och 

konsumtionskrediter), som orsakar ekonomisk sårbarhet i kombination med kritiska 

livshändelser såsom sjukdom, dödsfall, skilsmässa eller arbetslöshet (Kronofogden, 2008). 

Tillfälligt inkomstbortfall är tillräckligt för att hamna på obestånd då utgifter inte kan betalas. 

Somliga hushåll som befinner sig i sådana omständigheter faller då lätt för frestelsen, att ta 

upp nya lån för att betala nödvändiga levnadsomkostnader, och detta kan i många fall orsaka 

en negativ skuldspiral som är svår att bryta och som orsakar fler utgifter i ett redan kritiskt 

läge (Poppe, 2008). I syfte att stävja denna utveckling har Konsumentverket har tillsammans 

med Kronofogden förespråkat åtgärder mot användandet av dyra korttidslån (SMS-lån och 

liknande). Svårigheten att nå fram med budskapet till berörda konsumenter kan förklaras av 

underliggande faktorer som att omedelbarhet (kortsiktiga ekonomiska beslut) väger tyngre än 

gratifikation (framtida ekonomisk stabilitet) i situationer av akuta behov (McReynolds, 
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Green, & Fisher, 1983).  Överskuldsattas begränsade ekonomi och subjektiva uppfattning om 

bristande kontroll över händelseutvecklingen kan bidra till att de i högre grad är benägna att 

söka omedelbar gratifikation som i framtiden kommer att orsaka mer ekonomisk stress 

jämfört med att frångå omedelbar gratifikation till förmån för långsiktig stabilitet. Stundens 

desperata behov överväger m a o en långsiktig planering (Main, Wei, & Fischer, 2008). 

 

 

Överskuldsättning och hälsa 

  

Det är viktigt att notera att överskuldsättning och sociala ojämlikheter är tätt sammankopplade 

och påverkar direkt och indirekt individens sociala, mentala och fysiska välmående (Smith, 

Bartly, & Blane, 1990) och långa perioder av överskuldsättning leder ofta till en försämrad 

socioekonomisk status (socioekonomisk status är ett samlat mått bestående av faktorer såsom 

inkomst, utbildning, boende och socialt nätverk). Som skuldsatt är det svårt att upprätthålla ett 

socialt liv med vänner och bekanta vilket kan leda till ökad isolering. Många arbetsgivare 

begär numera en kreditupplysning i samband med anställning, då betalningsanmärkningar 

används som predikatorer och determinatorer för att bedöma karaktärsdrag som ärlighet och 

integritet, trots att betalningsanmärkningar inte mäter dessa variabler (Sandvall, 2008). Att 

utsättas för kontinuerlig negativ stress innebär att kroppen producerar mer än 30 olika 

stressrelaterade hormoner, och som syftar till att försätta kroppen i handlingsberedskap. Faran 

består i att när individen inte kan aktivera ett beteende som avvärjer källan till den upplevda 

stressen kommer kroppen fortsätta att producera dessa hormoner. Stresshormoner är 

konstruerade att utsöndras kortvarigt i specifika situationer, men när sådana situationer 

omvandlas till stadigvarande tillstånd, kommer dock produktionen och utsöndringen av 

hormonerna att fortsätta vilket mycket ofta leder in i ett utmattningstillstånd, där riskerna för 

manifest ohälsa (diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, cancer och nedsatt immunförsvar) 

påtagligt ökar (Barlow & Durand, 2009). 

 

Det epidemiologiska perspektivet 

  

Låg socioekonomisk status, som ett resultat av överskuldsättning, kan öka risken för ett antal 

hälsorelaterade problem. I en studie av Ahlström (1998) är förekomsten av stressrelaterade 

sjukdomar nio gånger vanligare bland överskuldsatta än hos normalbefolkningen. 

Överskuldsatta kan också utveckla kliniska depressioner och ångest som ett resultat av 

ekonomisk och social exklusion, vilket i extrema fall kan orsaka och utlösa olika former av 

självmordsbeteenden (Hintikka et al., 1998). I en studie av Riegelman (2010) exemplifieras 

hur låg socioekonomisk status kan påverka hälsan genom faktorer som sämre boendemiljö 

och trångboddhet. Låg socioekonomiskt status innebär också en större sårbarhet och utsatthet 

i den generella miljön då förutsättningarna att t ex etablera och upprätthålla en 

hälsobefrämjande livsstil, få tillgång till specialistvård, inhandla receptbelagda mediciner, 

eller köpa hälsofrämjande produkter eller säkerhetsprodukter, påtagligt minskas. God 

ekonomi är ingen garant för mental hälsa och överskuldsättning leder per automatik inte till 

psykisk ohälsa, men det är allmänt vedertaget att överskuldsättning kan både predicera - och 

vara en konsekvens av psykisk ohälsa (Langner & Michael, 1963). 
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Trots att livslängden i Sverige ökar årligen (Statistiska centralbyrån), både bland män och 

kvinnor, så är dock fördelning av hälsa och relativa mortalitetsrisker långt ifrån jämlikt 

fördelade bland befolkningen. Överskuldsatta är med stor sannolikhet utsatta för generellt 

högre risker efter åratal av ekonomiskt och psykiskt påfrestade livssituationer vilka begränsar 

deras möjligheter att leva ett sunt liv. Forskning har sedan tidigare etablerat relationen mellan 

låg socioekonomisk status och sämre hälsa och därmed även högre mortalitetsrisker  

(Turell, Lynch, Leite, Raghunathan, & Kaplan, 2007). 

 

 

Kausalitetsriktning 

 

Enligt den sociala kausalitetsteorin (Johnson, Cohen, Dohrenwend, Link & Brook, 1999) har 

individer med låg socioekonomisk status, där arbetslöshet och överskuldsättning bland annat 

ingår, höga stressnivåer och förekomsten av fysiska sjukdomar är större vilket anses bidra till 

utvecklingen av klinisk depression och ångest samtidigt som individer med låg 

socioekonomiskt status upplever en högre frekvens av okontrollerbara livskritiska händelser 

vilket i sin tur ökar risken för att utveckla fler fysiska och psykiska sjukdomar. När man 

analyserar orsakerna till ökade mortalitetsrisker bland socioekonomiskt marginaliserade 

grupper som överskuldsatta, måste man väga in betydelsen av de skillnader som råder mellan 

olika individer med avseende på de faktorer, såsom biologisk sårbarhet, personlighet, social 

bakgrund, värderingar, kunskaper, social status, ekonomi, utbildning, sociala nätverk, sett i 

perspektivet av det totala livsloppet. Den empiriska förklaringskraften varierar mellan olika 

faktorer och medierande omständigheter, som predicerar risken för mortalitet bland 

socioekonomiskt utsatta individer (Lantz et al., 1998). Huruvida det finansiella riskbeteendet 

är ett resultat av tidig bristfällig socialisering eller har att göra med genetiskt betingade 

personlighetsdrag, så är det viktigt att studera fenomenet från både ett folkhälso- och ett 

kliniskt perspektiv. Trots att överskuldsättning är ett erkänt och välkänt problem så har 

anmärkningsvärt få studier genomförts från ett epidemiologiskt och kvantitativt perspektiv. 

 

 

Syfte 

 

Under senare år har flera praktiker (budget – och skuldrådgivare) i landets kommuner, 

rapporterat om klienters plötsliga bortgång vilket orsakat oro, samtidigt som problemet 

därigenom har blivit uppmärksammat. Syftet med den föreliggande studien är att undersöka 

om överskuldsättning innebär en ökad mortalitetsrisk och skillnad i dödsspecifika orsaker 

bland svenska gäldenärer jämfört med normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön. 

Studien är registerbaserad och bygger på observationer från individer som beviljats 

skuldsanering åren 2003 och 2004.  
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Metod 

Urval och procedur 

Studien baseras på uppgifter gällande 2 441 individer som beviljades skuldsanering åren 2003 

och 2004
1
. Urvalet består av 1 271 (51.5%) män och 1 154 kvinnor (48.5%) i åldrarna 24 – 89 

år och medelåldern är 54 år (SD = 10.61). Information om de 2 441 gäldenärerna som 

beviljats skuldsanering 2003 och 2004 erhölls via Kronofogdemyndighetens register. Då detta 

register endast innehöll personnummer, kompletterades det med uppgifter om namn, adress 

och information om dödsfall från Skatteverkets folkbokföringsregister.  

 

Mortalitetskvoten mäter den relativa skillnaden mellan en målgrupp, i det här fallet 

överskuldsatta individer som beviljats skuldsanering 2003 och 2004, i jämförelse med SCB:s 

(Statistiska centralbyråns) mortalitetskvot för normalbefolkningen i motsvarande ålder och 

kön (Statistiska centralbyrån, 2009). Genom att dela antalet observerade avlidna med antalet 

förväntade avlidna, har den standardiserade mortalitetskvoten erhållits (Decoufle, Thomas, & 

Pickle,1980). SCB justerar mortalitets-kvoten årligen eftersom livslängden förändras från år 

till år. Den relativa mortalitetsrisken mellan den 1 januari 2004 och 31 december 2009 finns 

angiven i formel nedan. Formeln tar hänsyn till varje kalenderårs specifika mortalitetsrisk; 

 

r=1-(1-r2004)x(1-r2005)x(1-r2006)x(1-r2007)x(1-r2008)x(1-r2009)
2
.  

 

I tillägg till analysen av mortalitetsrisker, har även information gällande dödsspecifika orsaker 

framtagits. Denna information har inhämtats från Socialstyrelsens dödsfallsregister och 

riskkvoterna har jämförts med normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

 

Statistisk analys 

 

För att inte få allt för komplicerade statistiska beräkningar har i vart och ett av 

femårsintervallen samtliga individers ålder år 2004 justerats till ett och samma värde och i 

denna metod har intervallets median använts.  Detta leder till en liten överskattning av 

dödsrisken för personer som är yngre än medianen och en liten underskattning för personer 

som är äldre än medianen. Fördelen ur beräkningssynpunkt är att alla individer som startar i 

ett visst åldersintervall 2004 kommer att ha samma dödsrisk, vilket underlättar de statistiska 

testen. Tabell 1 visar fördelningen av individer över åldersgrupp och kön. 

 

 

 

                                                 
1
 Gäller individer vars ärenden inte överklagades till domstol 

 
2
 r = den relativa mortalitetsrisken där antalet observerade dödsfall divideras med SCB:s förväntade 

mortalitetskvot för det aktuella kalenderåret med hänsyn till ålder och kön där r utgör en uppskattning av den 

relativa risken (RR) mellan observerad (överskuldsatta) och förväntad (normalbefolkningen) dödlighet. 
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Tabell 1. Frekvensfördelning 

Kön 
Åldersintervall  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Total 

Kvinna 1  18 105 150 188 213 205 125 81 62 28 6 1 1 183 

Man  1 16 88 156 192 198 237 173 94 54 33 14 2 1 258 

Total 1 1 34 193 306 380 411 442 298 175 116 61 20 3 2 441 

 

Dödsriskerna har beräknats på motsvarande sätt för hela gruppen. I tabell 2 visas förväntat 

antal döda i normalbefolkningen under perioden 1 jan 2004 - 31 dec 2009 under förutsättning 

att SCB:s dödsrisksberäkningar är giltiga. 

Tabell 2. Förväntat antal döda under perioden 1 jan 2004 - 31 dec 2009 enligt SCB:s mortalitetsrisk 

Kön 

Åldersintervall  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Total 

Kvinna .0016  .046 .43 .98 2.1 3.9 6 5.8  5.9 7.8 6.3 2.4 .49 42 

Man  .0041 .069 .56 1.6  3.3 5.5 11 12 11 11 11 7.3 1.2 75 

Total .0016 .0041 .12 .99 2.6 5.4 9.4 17 18 17 18 17 9.7 1.7 117 

 

Tabell 3 visar observerat antal döda i undersökningsgruppen (överskuldsatta) under samma 

period (man noterar att det totala antalet förväntat döda är något högre än i beräkningen för 

hela populationen, vilket innebär att ändringen av åldern som gjorts i genomsnitt har gett en 

liten överskattning av dödsrisken). 

Tabell 3. Observerat antal döda under perioden 1 jan 2004 - 31 dec 2009. 

Kön 

Åldersintervall  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Total 

Kvinna   1 2 5 5 11 16 13 17 23 15 3   111 

Man   2 2 6 6 20 23 47 40 25 19 8 2 200 

Total     3 4 11 11 31 39 60 57 48 34 11 2 311 

 

För vart och ett av kön/åldersgrupp gjordes sedan ett binomial-test av hypotesen att SCB:s 

dödsrisk gäller. Det gjordes dock inte för åldersgrupperna 20-24, 25-29 och 85–89 år, där antalet 

individer var alltför lågt. I Tabell 4 visas p-värden för dessa test.  

 
Tabell 4. P-värden 

Kön 

Åldersintervall  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89  

Kvinna   .045 .068 .0032 .062 .0021 .00041 .0083 .000065 7.7e-07 .00032 3 .69  

Man     .0022 .11 .0053 .15 8.9e-07 .00071 8.1e-16 5.2e-14 9.0e-06 .0046 8 .79  
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I Tabell 5 visas relativa risker jämfört med befolkningen som helhet (SCB:s risker), med 

tillhörande 95 % konfidensintervall. 

Tabell 5. Relativ risk med 95 % konfidensintervall 

Kön 

Åldersintervall 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 

Kvinna   22 4.7 5.1 2.4 2.8 2.7 2.2 2.9 3 2.4 1.2   

    .55 .57 1.7 .77 1.4 1.5 1.2 1.7 2 1.5 .3   

    106 17 12 5.4 5 4.2 3.7 4.3 4 3.2 2.2   

                 

Man   29 3.6 3.8 1.8 3.6 2.2 3.8 3.6 2.4 1.7 1.1   

    3.6 .43 1.4 .67 2.3 1.4 2.9 2.8 1.7 1.2 .55   

      89 13 8.1 3.9 5.4 3.2 4.8 4.5 3.1 2.3 1.6   

 

 

Resultat 

 

Observerad och förväntad dödlighet 

 

Individer som beviljats skuldsanering 2003 och 2004 har klart förhöjda dödstal jämfört med 

normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön. Exempelvis är skillnaden i dödlighet 

mellan observerad och förväntad i åldrarna 50 – 79 år oroväckande stor. Mellan den 1 januari 

2004 – 31 december 2009 observerades 311 dödsfall (12.6%), 200 män och 111 kvinnor. Det 

förväntade antalet döda enligt SCB:s mortalitetsrisker för samma period är 117, en skillnad på 

194 dödsfall. Med en sådan hög dödlighet är det uteslutet att SCB:s dödsrisksberäkningar 

gällande normalbefolkningen också kan gälla för denna grupp. Ett chi2-test av den hypotesen 

ger ett p-värde på 10-74, vilket indikerar en absolut skillnad mellan SCB:s mortalitetsrisker och 

den observerade mortalitetsrisken. De största skillnaderna mellan förväntad och observerad 

mortalitet återfanns bland män i ålderkategorierna 50 – 54, 60 – 64 och 65 – 69 år, där den 

standardiserade mortalitetsrisken är nästan fyra gånger så hög jämfört med 

normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön.   

 

Följande exempel ges för att tolka tabell 6: Av de 173 män som var 62 år år 2004, avled 47 

under perioden 1 januari 2004 – 31 december 2009. Det förväntade antalet döda enligt SCB:s 

mortalitetsrisk för samma period skulle varit 12. Den observerade standardiserade 

mortalitetsrisken är signifikant på 0.01 % nivån (P-värde= <0.001) och med ett 95 % 

konfidensintervall ligger den sanna relativa risken i intervallet mellan 2.9 – 4.8. Det föreligger 

alltså en övergripande diskrepans mellan observerad och förväntad dödlighet, i vissa 

ålderskategorier påvisar dock den statistiska analysen att inga signifikanta skillnader 

föreligger. Icke-signifikanta skillnader ska dock inte tolkas som att inga skillnader föreligger, 

utan en orsak kan vara låg styrka på grund av alltför litet antal observationer i vissa 

ålderkategorier. Riskkvoterna är dock genomgående större än 1. 
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Tabell 6. 

 

Observerade och förväntande döda(1 januari, 2004 – 31 december, 2009)  

och standardiserade mortalitetsrisker (SMRs) baserat på alder och kön -  

beviljade skuldsaneringar 2003 och 2004 

            
 Ålder  Kvinna   Man  

  
Observerade 

döda 

Förväntade 

döda2 
SMR1 

 
 

Observerade 

döda 

Förväntade 

döda2 
SMR1 

 
   95 % KI  95 % KI 

Total   111 42 2,64   200 75 2,67  

 20-24  0     0    

 25-29  0     0    

 30-34  1 0,046 21,74 .55 -106  2 0,069 28,99 * 3.6 - 89 

 35-39  2 0,43 4,65 .57 -17  2 0,56 3,57 .43 - 13 

 40-44  5 0,98 5,10 * 1.7 - 12  6 1,6 3,75 * 1.4 - 8.1 

 45-49  5 2,1 2,38 .77 - 5.4  6 3,3 1,82 .67 - 3.9 

 50-54  11 3,9 2,82 * 1.4 -5.0  20 5,5 3,64 * 2.3 - 5.4 

 55-59  16 6 2,67 * 1.5 - 4.2  23 11 2,09 * 1.4 - 3.2 

 60-64  13 5,8 2,24 * 1.2 -3.7  47 12 3,92 * 2.9 - 4.8 

 65-69  17 5,9 2,88 * 1.7 - 4.3  40 11 3,64 * 2.8 - 4.5 

 70-74  23 7,8 2,95 * 2.0 - 4.0  25 11 2,27 * 1.7 - 3.1 

 75-79  15 6,3 2,38 * 1.5 - 3.2  19 11 1,73 * 1.2 - 2.3 

 80-84  3 2,4 1,25 .3 - 2.2  8 7,3 1,1  

 85-89  0     2 1,2 1,67  

1 SMR = Standardiserad mortalitetsrisk = Observerad dödlighet delat med ålder och 

förväntade döda (justerat med varje års kalenderspecifika dödsrisker) 
2 SCB:s dödsrisk   

   * p < 0.05 (exkluderade åldersgrupper är 20-24, 25-29 och 85-89 år p.g.a., låg styrka) 
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Dödsspecifika orsaker 

 

I denna studie har det även genomförts en analys av specifika dödsorsaker såsom de 

föreligger och grupperats enligt dödsattestrapportering hos undersökningsgruppen, och som 

återfinns i Socialstyrelsens dödsfallsregister. I denna analys har det fokuserats på de tio mest 

frekventa rapporterade dödsorsakerna. Drygt 10 %  (33 personer) av de avlidna i 

undersökningsgruppen innefattas dock inte bland dessa, eftersom dödsorsaksrapporteringarna 

i dessa fall bedömdes vara ospecifika/ej entydiga. Analysen visar att urvalsgruppen i högre 

grad är utsatt för psykisk ohälsa, då prevalensen för suicid och psykisk ohälsa som 

dödsspecifik orsak är 10,87 respektive 5,43 gånger högre än hos normalbefolkningen. För 

suicid som dödsspecifik orsak återfinns 25 observationer jämfört med förväntande 2,3. I 

kategorin psykisk ohälsa som dödsspecifik orsak där underliggande faktorer bland annat är 

alkohol - och drogmissbruk, noterades 19 observerade dödsfall jämfört med förväntade 3,9. 

Anmärkningsvärt är också den påtagligt förhöjda dödligheten vad gäller sjukdom i 

nervsystemet. Den genomsnittliga (aritmetiskt medelvärde) dödligheten räknat över de tio 

vanligaste dödsorsakerna hos undersökningsgruppen var drygt fyra gånger (4,31) större än 

motsvarande värden för normalbefolkningen.  

 

Tabell 7. 

Dödsspecifika orsaker (1 Jan, 2004 – 31 Dec, 2009) för 

individer som genomgick skuldsanering 2003 och 2004 jämfört med normalbefolkningen. 

  

            

Observerade Förväntade 

SMR2 

 Döda  döda 

   

Orsak1                 

Alla orsaker        311 114,6 2,71 

Cancer (tumörer)        57 24,7 2,31 

Diabetes        44 18,5 2,38 

Hjärt - och kärlsjukdomar       37 17,4 2,13 

Luftvägssjukdom        28 12,8 2,19 

Suicid        25 2,3 10,87 

Psykisk sjukdom        19 3,5 5,43 

Sjukdom i matsmältningsorganen      16 7,1 2,25 

Olyckor        29 8,1 3,58 

Endokrina sjukdomar       12 4,4 2,78 

Sjukdom i nervsystem       11 1,2 9,17 

Alla andra orsaker             33 14,6 2,26 

1 Socialstyrelsens dödsfallsreg.         
2 SMR = standardiserad mortalitetsrisk = observerat antal döda delat med ålder - och förväntat antal döda (justerat för varje kalenderårs 

specifika riskkvot). Förväntat antal döda baseras på normalbefolkningen i motsvarande ålder och kön. 
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Diskussion 

 
Reflektioner kring resultatet 

 

Studiens resultat visar dels att överskuldsatta individer som beviljades skuldsanering 2003 

och 2004 uppvisar högre mortalitetskvoter jämfört med normalbefolkningen i motsvarande 

ålder och kön, dels att den etablerade relationen mellan låg socioekonomisk status och högre 

mortalitetsrisk bekräftas.  Förekomsten av skillnader i mortalitet mellan observerat och 

förväntat var inte oväntad med tanke på tidigare studier i området som påvisat att en högre 

förekomst av fysisk och psykisk ohälsa bland överskuldsatta (Ahlström, 1998). Däremot är 

storleken på skillnaden mellan observerat och förväntad ytterst oroväckande och behovet för 

fortsatta undersökningar är nödvändigt. Kvalificeringskraven för att beviljas skuldsanering 

enligt lag har ofta kritiserats i den allmänna debatten för att vara för högt ställda. Utfallet av 

skuldsanering har varit begränsat i förhållande till antalet överskuldsatta. Man har även 

kritiserat att skuldsaneringen kommer alltför sent för att kunna vara rehabiliterande.  

Överskuldsatta som levt med stora ekonomiska problem som pågått i många år, kanske i 

decennier, hamnar ofta i ett socialt utanförskap samt fysisk och psykisk ohälsa.   

 

Överskuldsättning innebär i allmänhet en sänkning av den sammantagna socioekonomiska 

statusen för både individer med låg, mellan och hög socioekonomisk status och innebär att 

individer riskerar att utveckla fler negativa förgreningar relaterade till hälsa, miljö och det 

sociala livet. Överskuldsatta som exempelvis lider av diabetes som inte har möjlighet till 

specialkost, kan som konsekvens utveckla fler och/eller allvarliga hälsoproblem. Det 

påtagliga sociala stigmat som medföljer överskuldsättning kan leda till psykisk ohälsa genom 

att överskuldsattas sociala arena successivt minskar och möjligheten till en meningsfull fritid 

som förebygger ohälsa försvåras (Poppe, 2008). Socialstyrelsen publicerade nyligen en 

rapport som visar att socioekonomiska skillnader orsakat att 3 000 cancerpatienter avlidit som 

en direkt konsekvens av dessa ojämnlikheter (Socialstyrelsen, 2011). Avsaknaden av adekvat 

tillgång till sjukvård är ett växande problem för många. Trots att vi har allmän sjukvård så 

verkar den ha varit otillräcklig när det gäller att förebygga och utjämna chanserna till 

överlevnad bland överskuldsatta som beviljats skuldsanering 2003 och 2004. 

 

Överskuldsättning drabbar alla samhällsskikt och agerar som en katalysator till en gradvis 

sämre livskvalitet som kan komma att påverka livets alla områden. Långvarig 

överskuldsättning kan orsaka mer kroniska tillstånd där en växelverkan mellan 

överskuldsättning påverkar hälsan och konsekvensen av dålig hälsa leder till ökat avstånd från 

exempelvis arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till ökad isolering och ökad ohälsa 

(Konsumentverket 2003; Poggi, 2003). En annan förklaring till skillnaderna i dödlighet kan 

vara den sociala distributionen av relativa risker och hälsofrämjande beteende.  

Individer med högre socioekonomisk status kan ha anammat hälsosammare livsstilar snabbare 

och utsätts inte i samma grad för miljömässiga faror som individer med lägre socioekonomisk 

status som långvarig överskuldsättning innebär (Riegelman, 2009). De dödsspecifika 
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orsakerna för individer som beviljats skuldsanering 2003 och 2004 indikerar att 

underliggande faktorer bakom skillnaderna mellan observerat och förväntat kan bero på 

ojämnlikheter i tillgång till sjukvård. Cancer, diabetes och luftvägssjukdomar är vanliga bland 

normalbefolkningen men den relativa risken för dödsspecifik orsak av dessa dysfunktioner är 

mer än 2 gånger så hög bland observerat (Socialstyrelsen, 2008). Resultaten i denna studie 

bekräftar också relationen mellan överskuldsättning och psykisk ohälsa då förekomsten av 

suicid som dödsspecifik orsak bland observerade är över 10 gånger så hög jämfört med 

förväntat (Hintikka et al., 1998). Den höga prevalensen av psykisk ohälsa bland 

urvalsgruppen kan kanske förklaras av omständigheter som långvarig exponering till en svår 

livssituation med kontinuerligt höga stressnivåer och den subjektiva uppfattningen av 

”förlorad kontroll” att påverka sin situation i kombination med begränsade ekonomiska 

resurser som omöjliggör förebyggande av ohälsa (Krause, 1987).  

 

 

Metodkritik 

 

Det finns en risk för bias när man kalkylerar standardiserade mortalitetsrisker. Om 

mortalitetsrisken i urvalsgruppen är högre jämfört med hos normalbefolkningen finns det en 

risk att mortalitetsrisken underskattas och tvärtom. Att fastställa validiteten i urvalsgruppens 

mortalitetsrisk är svårt då jämförelsedata saknas, men exaktheten kan preciseras mer noggrant 

genom att samla in data från framtida kohortstudier där man jämför överskuldsattas 

mortalitetsrisk med normalbefolkningen som referensgrupp (Pappas, Queen, Hadden, & 

Fisher, 1993). Då denna studie baserats på observationer från Skatteverkets 

folkbokföringsregister och Socialstyrelsens dödsfallsregister har det varit svårt att fastställa 

kausaliteten, då andra faktorer än överskuldsättning inte har kontrollerats för. Många 

sjukdomar, som schizofreni kan påverka och orsaka sociala problem, som överskuldsättning 

(Werner, Malaspina, & Rabinowitz, 2007). Det har inte varit möjligt inom ramen för denna 

studie att göra tvärjämförelser mellan eventuell sjukdom och överskuldsättning, vilket 

begränsat fastställande av kausalitetsriktningen.  

 

 

Framtida forskning 

 

I ett konsumtionsinriktat kreditsamhälle är kreditförluster oundvikliga och privatkonsumenter 

som drabbas av överskuldsättning möter en betydligt hårdare verklighet jämfört med banker 

eller kreditinstitutens förluster. Utbildningskampanjer som uppmärksammar farorna med 

krediter och lån är nödvändiga, men bör inte betraktas som en lösning av problemet. När en 

produkt bedöms vara potentiellt skadlig för folkhälsan är det nödvändigt att öka avståndet och 

tillgängligheten mellan allmänheten och produkten samtidigt som det måste finnas fler 

möjligheter för konsumenter som hamnat på obestånd att komma tillbaka. Att öka 

skuldsaneringens tillgänglighet där fler som hamnat på obestånd kan kvalificera sig medför 

även att det blir lättare för konsumenter att tidigt i skuldproblematiken träffa 

överenskommelser med borgenärer. Det är nödvändigt att öka tillgängligheten för 

skuldsanering och därmed minska ojämnlikheter i hälsa och mortalitet då en konsumentvänlig 
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lagstiftning kan medföra att borgenärer blir mer benägna för mer flexibla lösningar i ett 

tidigare skede. Medellivslängden i Sverige är över 80 år för både män och kvinnor (Statistiska 

centralbyrån, 2009), men för individerna som genomgick skuldsanering 2003 och 2004 var 

den bara 66 år (med brytpunkt år 2009). Medelåldern för pension i Sverige är enligt 

försäkringskassan 62 år, 58 % av de som genomgår skuldsanering är 65 år eller äldre när den 

5-åriga skuldsaneringsperioden är genomförd, vilket innebär att de inte återkommer till 

arbetslivet. Det är viktigt att regelbundna uppföljningar av den rehabiliterade effekten av 

skuldsaneringslagen genomförs för att se om tillämpningen av lagen når önskad effekt. 

Utvärderingar kan också beskriva och identifiera grupper som oavsiktligt blir diskriminerade 

av strukturella orsaker. Skuldsanering som lagstiftande och rehabiliterade verktyg är först 

effektivt när konsekvenserna av dess verkan är kända och utvärderade. 

 

Lagstiftad rätt till skuldsanering är positivt både från gäldenärens perspektiv men även sett 

från samhällets synpunkt, men processen att framgångsrikt lätta på gäldenärens skuldbörda 

och det sociala stigma som överskuldsättning innebär, upphör inte enbart genom lagstiftning. 

Antalet barn och ungdomar som påverkas av överskuldsättning är oroväckande utbrett och 

forskning har påvisat att överskuldsättning påverkar barns psykiska hälsa negativt. Barn i 

ekonomiskt utsatta hushåll löper en 3 gånger så hög risk att utveckla psykisk ohälsa jämfört 

med barn från stabilare hushåll (Duncan & Brooks-Gunn, 1997). Risken för barn att utveckla 

neuropsykologiska funktionshinder som ADHD och personlighetsstörningar är högre i 

ekonomiskt utsatta familjer (Kaplan, Turell, & Lynch, 2001). Barn som lever i kroniskt 

överskuldsatta hushåll riskerar att i högre grad prestera sämre i akademiska sammanhang och 

löper större risk att begå lagöverträdelser (Pagani, Boulerice, & Vitaro, 1999), då 

uppförandestörning (Conduct disorder) är tre till fyra gånger vanligare bland barn i  socialt – 

och ekonomiskt  utsatta hushåll (Murali & Oyebode, 2004).  

 

Överskuldsatta individer lever under mycket ansträngda förhållanden, med bland annat 

mycket små ekonomiska marginaler och en försämrad hälsa och livskvalitet. Det typiska är 

också att de personer som fått skuldsanering nästan alltid har levt under dessa förhållanden i 

många år innan de beviljats skuldsanering. Det kan därför inte uteslutas att 

levnadsförhållandena i samband med överskuldsättning är en starkt bidragande orsak till den 

höga observerade dödligheten. Mot bakgrund av det stora antalet överskuldsatta och mot att 

undersökningsgruppen i denna studie trots allt erhållit skuldsanering, finns det all anledning 

att fråga sig hur risken för en tidig död ser ut för alla de personer som ännu inte sökt 

skuldsanering eller inte beviljats skuldsanering. Tillgång till snabb, effektiv hjälp för de som 

hamnat på obestånd är kritiskt då det är längden som en individ utsätts för överskuldsättning 

som orsakar och bidrar till utvecklingen av fysisk och psykisk ohälsa. Många gånger så är den 

potentiella rehabiliteringseffekten marginell om exponering pågått för länge, då många 

sjukdomar, väl utvecklande, fortsätter oberoende av miljömässiga förändringar. Det är 

nödvändigt att resultaten i denna studie följs upp för att verifiera validiteten i mortalitetsrisken 

mellan överskuldsatta och normalbefolkningen. En uppföljande kohortstudie som kontrollerar 

olika socioekonomiska faktorer som utbildning, sysselsättning och uppväxtförhållanden är 

nödvändig för att stärka kausaliteten mellan överskuldsättning och ökad mortalitetsrisk.
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