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Sammanfattning 

Studien har genom enkätundersökning samt djupintervjuer samlat information 

för att förstå orsakerna kring ungas skuldsättning i Karlshamn. Målgruppen 

har begränsats till åldern 18-29 år som någon gång fått ett krav från 

kronofogden. 

Resultatet påvisar vikten av en trygg hemmiljö under uppväxten med goda 

vuxna förebilder att kunna utgå ifrån när den unge formar sitt eget vuxenliv. 

Missbruk, brottslighet, otryggt umgänge och en vacklande självkänsla banar 

väg för många snedsteg där skuldsättning blir en av följderna. 

Ovan faktorer i kombination med en mycket givmild kreditmarknad där den 

unge lånas pengar trots bristande förutsättningar att betala tillbaka utgör 

grunden för ungas skuldsättning. Det finns flera förbättringsåtgärder som 

skulle skapa ett mer gynnsamt samhälle för unga vuxna och deras 

ekonomiska framtid. Bland dessa är en mer begränsad kreditgivning och 

handlingskraftiga myndigheter som fångar upp individen, vägleder och ser till 

att fatta rätt beslut i rätt tid utan dröjsmål. Det är även av vikt att unga ges 

goda utbildningsmöjligheter och en lättillgänglig arbetsmarknad. 

Tillgängliga hjälpinsatser behöver vara väl synliga för invånaren och ses som 

en självklar kontaktväg om hjälpbehov uppstår. Resultatet av hjälpinsatsen 

gynnas även av att individen är målinriktad och motiverad. 

Utifrån resultatet har sex olika åtgärdsförslag har tagits fram. Dessa består i 

att: 

 Implementera en ny förvaltningsövergripande rutin 

 Anordna samordnade och återkommande utbildningsinsatser via 

skolan 

 Implementera en ny enhetsöverripande insatsform: Ungdomsmentor 

 Vidareutveckla socialtjänstens ungdomsteam 

 Implementera ett nytt samtalsverktyg: Målbild & probleminsikt 

 Vidareutveckla kommunens arbete för ökad skolnärvaro  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den 16 september 2020 rapporterade Kronofogden i ett pressmeddelande att 

de noterar en kraftig ökning av unga som vill ha hjälp med skulder. Ökningen i 

antal som ansökte om skuldsanering under första halvåret 2020 var särskilt 

stor bland unga mellan 18-34 år – vilka oftast får avslag på sin ansökan. I 

september 2021 noterades en marginell nedgång på riksnivå men med 

fortsatt höga nivåer jämfört med före 2020. Trenden i Blekinge och Karlshamn 

går dock fortsatt åt fel håll.  

Antal inskickade skuldsaneringsansökningar till Kronofogden i åldern 

18-30 år from 2019 tom 2021 i Blekinge län 

 

År 2020 sågs en uppgång i antal skuldsatta inom åldersgruppen 18-25 år på 

såväl riks-, läns- samt kommunnivå jämfört med 2019. Skuldbeloppen inom 

åldersgruppen visar på samma trend. 

Även om vi ser en tydlig nedgång av antal skuldsatta i Karlshamn inom 

åldersgruppen sedan 2010, verkar den tydligt positiva nedgången ha 

avstannat efter 2016. 
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Antal skuldsatta hos Kronofogden i åldern 18-25 år from 2010 tom 2021 

 

1.2 Problemformulering 

Med hänsyn tagen till möjliga följder av pandemin, där många riskerat varsel 

och en instabil ekonomisk framtid, finns anledning att anta att läget inte 

väntas blir bättre inom en snar framtid. Detta gäller kanske speciellt de yngre 

då dessa haft en sämre chans att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden 

och erhålla en stabil anställning och inkomst. 

Om vi hamnar i en situation där flera unga skuldsätts löper vi även större risk 

att dessa individers situation kommer att kvarstå över en ansenlig tid 

framöver. Detta då chanserna för gruppen att få en lösning via en 

skuldsanering är lägre än övriga åldersgrupper. Förebyggande insatser är 

därför av största vikt. 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att kartlägga bakomliggande orsaker till ungas skuldsättning 

i Karlshamns kommun. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka orsaker identifierar de unga skuldsatta till sin skuldsättning? 

 Vilken roll kan myndigheter spela i arbetet för att motverka ny 

skuldsättning inom målgruppen unga vuxna?  
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2 Metod 

2.1 Kombinerad kvalitativ samt kvantitativ ansats 

Studien genomförs via en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats. Data 

inhämtas från Kronofogdemyndigheten, kommunens försörjningsenhet, 

Arbetsförmedlingen, Region Blekinge samt Försäkringskassan för att sedan 

analyseras. Information inhämtas även via en enkätundersökning samt 

djupintervjuer som hålls med individer inom målgruppen. 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns få forskningsprojekt i Sverige som inriktat sig mot att undersöka 

orsakerna till ungas skuldsättning. Vid en översyn av tidigare publicerade 

artiklar1-9 har därför internationella studier fått ligga till grund. Vid sökningen 

har fokus främst legat på att identifiera vilka variabler som tidigare kunnat 

konstateras i samband med ungas skuldsättning. Dessa har sedan 

sammanställts och presenterats för samverkansgruppen. De variabler som 

valts ut för att undersöka närmare efter denna granskning är: 

• Utbildning 

• Inkomst 

• Sysselsättning 

• Boendesituation & hushåll 

• Brottslighet 

• Regelbundet sparande 

• Regelbundet budgeterande 

• Bristande socialt nätverk/stöd från familj 

• Föräldrars information i privatekonomi 

• Sparande som barn 

• Grad av självständigt ekonomiskt ansvar 

• Upplevd förmåga att fatta ekonomiska beslut 

• Skolans utbildning i privatekonomi 

• Finansiella/ekonomiska färdigheter 

• Materialistisk attityd 

• Självförtroende/ självkänsla 



 

 

 
Sida 7 av 41 

 

Karlshamns kommun, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn | info@karlshamn.se | Telefon 0454-810 00 
www.karlshamn.se 

 

• Psykisk/fysisk hälsa 

• Separation 

• Missbruk (substans/spel/shopping) 

• Skuldsatt partner 

• Inköp via internet 

• Sociala medier 

• Ekonomiskt våld 

2.3 Urval 

Studiens geografiska avgränsning är folkbokförda individer inom Karlshamns 

kommun. Studien kommer endast att utföras inom gruppen unga vuxna 18-29 

år och som har eller har haft minst en skuld registrerad hos 

Kronofogdemyndigheten. 

2.4 Insamling av material 

Data inhämtas via statistikavdelning samt öppen data hos 

Kronofogdemyndigheten, kommunens försörjningsenhet, Region Blekinge, 

Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. 

En fysisk enkät skickas ut brevledes (se bilaga 1 och 2) till skuldsatta individer 

inom urvalet. En godisbit skickas med i brevet för att öka chanserna att 

mottagaren svarar. Övriga inom åldersgruppen uppmanas besvara enkäten 

digitalt. Länk till den digitala enkäten delas bland annat via Karlshamn 

kommuns sociala medier. QR-kod som leder till den digitala enkäten görs 

även tillgänglig via affischer som placeras i väntrum tillhörande 

projektgruppens verksamheter. 

Individer aktuella för djupintervju identifieras via samverkansgruppens 

verksamheter. Djupintervjuer genomförs med 12 stycken individer inom 

urvalet. Alla djupintervjuer genomförs utifrån en standardiserad intervjumall 

(se bilaga 3). 
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2.5 Bearbetning av material 

Statistik och öppen data med variablers förändring över tid bearbetas via 

regressionsanalys för att mäta eventuella samband. 

Enkätsvar sammanställs och jämförs mellan individer som aldrig haft en skuld 

hos kronofogden och de som uppger att de någon gång haft en skuld hos 

Kronofogden. Individerna inom båda grupperna måste ha uppgett att de är 

folkbokförda i Karlshamns kommun och är mellan 18-29 år. 

Genomförda djupintervjuer transkriberas och sammanställs sedan till ett antal 

nyckelord. Nyckelorden grupperas sedan för att skapa en helhetssyn och se 

samband. 

2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Eftersom det finns en stigmatisering av skuldsatta individer skapar detta 

ytterligare svårigheter när det kommer till att hitta individer som kan tänka sig 

att ställa upp på en djupintervju. Dessa har därför inte kunnat väljas ut 

slumpmässigt utan har genomförts utifrån de som lyckats identifieras i 

verksamheterna och som har godtagit att ställa upp på en intervju. Ett 

slumpmässigt urval förespråkas dock. 
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3 Resultat och analys 

3.1 Datainsamling från myndigheter 

Efter kontakt med respektive myndighet visade det sig att statistiken som förs 

hos de olika myndigheterna registreras på ett olikvärdigt sätt. Till exempel 

skiljde sig åldersintervall och geografiska avgränsningar åt. Hos en myndighet 

var det förenat med en avgift för att kunna få tillgång till statistik som 

anpassats utifrån specifika önskemål. Detta gjorde att data inte kunde 

jämföras och analyseras på ett trovärdigt vis. 

3.2 Enkät 

121 personer besvarade enkäten. Utav dessa hade 24 personer någon gång 

fått ett krav från kronofogden.  

Gruppen som någon gång fått ett krav från Kronofogden har jämförts med den 

grupp som uppgett att de aldrig fått ett krav från Kronofogden.  

Resultatet på skattningsfrågorna har sammanställts enligt medelvärden. 

Medelvärdena baseras på skattningsskala 1-6. Skillnaden i medelvärden 

mellan grupperna har sammanställts för att skapa en överblick kring vilka svar 

som skiljer grupperna mest. Medelvärdet för gruppen skuldsatta har då 

subtraherats med medelvärdet för gruppen ej skuldsatta för att se om 

skuldsatta skattat frågan högre eller lägre. 
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3.2.1 Flervalsfrågor 
 
Högsta utbildningsnivå 
 

  
 
Sysselsättning 
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Boendesituation 
 

  
 
Hur många bor i ditt hushåll? 
 

Har aldrig fått krav från Kronofogden Har fått krav från Kronofogden 

2,3 personer 2 personer 
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Planerar du regelbundet för att få dina inkomster att räcka till dina 
utgifter (tex genom att göra en budget)? 
 

  
 
Sparar du pengar regelbundet? 
 

  
 
Betalar du dina räkningar själv? 
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Hanterar du dina pengar på egen hand? 
 

  
 
 
Öppnade dina vårdnadshavare ett sparkonto åt dig som barn? 
 

  
 
Har du någon gång gjort ett köp som du betalat via faktura (tex via 
klarna eller Qliro)? 
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Har du någon gång varit med om att annan person olovligen använt sig 
av ditt BankID och/eller bankkort? 
 

  
 
Har du vid något tillfälle fått vård hos barn- och ungdomspsykiatrin? 
 

  
 
Har du vid något tillfälle fått vård hos vuxenpsykiatrin? 
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Har du vid något tillfälle genomgått en separation från en partner du 
delat bostad med? 
 

  
 
Har du vid något tillfälle haft ett förhållande med en partner som haft 
skulder hos Kronofogden? 
 

  
 
Hur många timmar spenderar du på sociala medier per dag (tex 
Snapchat, Instagram och Tiktok)? 
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Hur gammal var du första gången du drack alkohol? 
 

Har aldrig fått krav från Kronofogden Har fått krav från Kronofogden 

15,4 år 14,5 år 

 
Hur ofta dricker du alkohol (tänk tillbaka det senaste året)? 
 

  
 
Hur många gånger har du använt narkotika (t ex hasch, marijuana, 
amfetamin, kokain, heroin)? 
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Har du någon gång sökt hjälp, eller funderat på att söka hjälp, på grund 
av osunda alkohol- och/eller drogvanor? 
 

  
 
Har du någon gång ljugit för personer som är viktiga för dig om hur 
mycket du spelat om pengar? 
 

  
 
Har du någon gång känt ett behov av att satsa större och större summor 
pengar på spel? 
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Ja

Nej

(tom)

4%

42%
54%

HAR FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Inget svar

Ja

Nej

4%

95%

1%

HAR ALDRIG FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Ja

Nej

(tom)

8%

17%

75%

HAR FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Inget svar

Ja

Nej

4%

95%

1%

HAR ALDRIG FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Ja

Nej

(tom)

9%

8%

83%

HAR FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Inget svar

Ja

Nej



 

 

 
Sida 18 av 41 

 

Karlshamns kommun, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn | info@karlshamn.se | Telefon 0454-810 00 
www.karlshamn.se 

 

 
Har du någon gång sökt hjälp, eller funderat på att söka hjälp, på grund 
av osunt spelande om pengar? 
 

  
 
Har du någon gång dömts för ett brott? 
 

  
  

99%

1%

HAR ALDRIG FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Nej (tom)

8%
4%

88%

HAR FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Inget svar

Ja

Nej

1% 8%

91%

HAR ALDRIG FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Inget svar

Ja

Nej

8%

46%

42%

4%

HAR FÅTT KRAV FRÅN 
KRONOFOGDEN

Inget svar

Ja

Nej

(tom)
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3.2.2 Skattningsfrågor 
 

Fråga/påstående Har aldrig 
fått krav från 
Kronofogden 

Har fått krav 
från 
Kronofogden 

Differens 
medelvärde 

Jag har en god förmåga att fatta 
ekonomiska beslut 

5,09 3,50 -1,59 

Jag har fått goda kunskaper om 
privatekonomi från mina föräldrar 

4,46 3,92 -0,54 

Jag har fått goda kunskaper om 
privatekonomi under min 
skolgång 
(grundskola/gymnasium) 

2,51 2,29 -0,22 

Jag känner stort stöd från min 
familj i största allmänhet 

5,40 5,00 -0,40 

Jag känner stort stöd från mina 
vänner i största allmänhet 

4,89 4,00 -0,89 

Jag känner mig ofta ensam 2,87 3,54 0,67 

Jag har en god fysisk hälsa 4,29 4,25 -0,04 

Jag har en god psykisk hälsa 4,24 3,95 -0,29 

Självkänsla 

Jag tycker att jag har flera goda 
egenskaper 

4,90 5,25 0,35 

Jag tänker ofta negativt om mig 
själv 

3,34 3,50 0,16 

Jag känner mig minst lika 
värdefull som alla andra 

4,66 4,00 -0,66 

Jag oroar mig ofta kring vad 
andra människor tycker om mig 

3,41 3,63 0,22 

Materialism 

Jag tycker om att äga saker som 
imponerar på andra 

2,87 2,65 -0,22 

Jag beundrar personer som äger 
dyra hem, bilar och kläder 

2,59 2,26 -0,33 

Saker jag äger säger mycket om 
hur bra det går för mig i livet 

2,57 2,95 0,38 
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3.2.3 Kunskapsfrågor 
 

Fråga Andel rätt 
”NEJ” KFM 

Andel rätt 
”JA” KFM 

Räknekunskaper 88% 81% 

Om sannolikheten att få en sjukdom är 10%, hur många av 1000 personer 
kan förväntas få sjukdomen? 

En bilhandlare erbjuder en begagnad bil för 60 000 kr. Det är två tredjedelar 
av vad den kostade som ny. Hur mycket kostade bilen som ny? 

Fem personer vinner ett lotteri och ska dela lika på vinsten. Om vinsten de 
ska dela på är 2 miljoner, hur mycket får var och en? 

Finansiella kunskaper 65% 54% 

Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 procents ränta. Hur mycket tror 
du att du skulle ha på kontot efter 5 år om du låter pengarna växa på kontot, 
är det…? 

Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 procent. 
Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du då vid årets slut att 
kunna köpa...? 

Är följande påstående sant eller falskt? Att köpa aktier i ett enstaka företag är 
vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond. Är det…? 

 
 

3.3 Djupintervjuer 

Under studien genomfördes djupintervjuer med 12 stycken personer som 

någon gång hade haft en skuld hos Kronofogden. Detta för att få en tydligare 

inblick i de orsakssamband som framkommit via enkätsvaren. 9 

intervjupersoner var män och 3 stycken var kvinnor. Denna fördelning uppstår 

då ett större antal unga män finns representerade hos Kronofogden jämfört 

med antalet unga kvinnor. Djupintervjuerna spelades in, transkriberades och 

bearbetades med hjälp av nyckelord. Dessa grupperades sedan för att 

beskriva olika ämnesområden. 

De ämnesområden som framkommit under intervjuerna har sammanställts 

och delats upp i två kategorier; ”Bakgrund/orsak” samt ”Framgångsfaktorer”. 

Ämnesområdena presenteras i fallande ordning enligt punkt 3.2.1 samt 3.2.2 
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där de ämnesområden som anges som en bakgrund/orsak eller lösning i flest 

djupintervjuer presenteras först. 

3.3.1 Bakgrund/orsak 
 
Inkomstnivå/sysselsättning 

Nämns i 10 av 12 djupintervjuer. 

En låg inkomstnivå från att man klivit in i vuxenlivet och brist på stadigvarande 

arbetstillfällen är något som i hög grad påverkar skuldsättning bland unga. Det 

kan även handla om att individen fått avslag när hen ansökt om bistånd och 

därmed står utan inkomst till att betala sina fakturor och andra nödvändiga 

utgifter, till exempel mat. 

I fyra fall har en hög inkomstnivå (i relation till övriga) bidragit till 

skuldproblematiken på ett sådant vis att individen beviljats stora blancolån. 

Dessa har till slut blivit för dyra för att kunna betala då kreditgivningen 

stoppats i ett för sent skede och/eller individen förlorat sin inkomst till följd av 

arbetslöshet eller sjukskrivning. 

Familjeproblematik 

Nämns i 10 av 12 djupintervjuer. 

Att ha en uppväxt som kantats av svåra familjeförhållanden och/eller brist på 

en stabil vuxen förebild är vanligt förekommande bland målgruppen.  

Flera vittnar om konflikter inom familjen. Det kan handla om en barndom där 

föräldrarna haft skulder hos Kronofogden och man har fått växa upp under en 

mycket ansträngd ekonomisk situation. Men det kan även handla om att en 

förälder eller annan närstående avlidit. I några fall har man varit tvungen att 

skiljas från sin familj på grund av krig eller en ohållbar hemsituation. Det 

förekom även föräldrar med beroendeproblematik. 
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Lån och kreditgivning 

Nämns i 9 av 12 djupintervjuer. 

Ränta är ett speciellt frekvent förekommande ord där orsakerna till 

betalningsbekymren finns i dubbel bemärkelse. Till en början har räntesatsen 

vid kreditens tillkomst underskattats. Detta beror bland annat på begränsade 

insikter i kreditmarknaden och hur denna fungerar. Därefter har räntan 

bidragit till att amorteringar uteblivit då fordringsägare anpassat belopp för 

återbetalning utifrån att nästintill endast täcka löpande räntor och kostnader, 

vilket skapar en slags evighetskredit. 

Intervjupersonerna vittnar även om att de har beviljats krediter och 

avbetalningar trots att de aldrig haft en taxerad inkomst. De kan även ha 

beviljats en kredit efter att ha fått en betalningsanmärkning, vilket har förvärrat 

betalningsproblemen. 

Krediter med avbetalning till följd av konsumtion är en vanligt förekommande 

kreditskuld då dessa kan upplevas relativt harmlösa. Men även dessa leder till 

stora betalningsbekymmer då inkomstnivån är mycket begränsad. 

Bristfälligt/otillgängligt samhällsstöd 

Nämns i 9 av 12 djupintervjuer. 

Vanliga bekymmer är att den unge antingen helt nekats hjälp av olika slag, att 

stödinsatsen kommit till för sent och/eller att stödinsatsen som erbjudits inte 

varit tillräckligt omfattande för att täcka individens hela hjälpbehov. Det 

förekom till exempel att en ungdom sökt hjälp för sitt missbruk via sjukvården, 

men nekats då vårdgivaren inte kunde erbjuda detta stöd. Ungdomen 

hänvisades inte vidare till en alternativ stödinsats. Missbruket var den faktor 

som senare ledde till skuldsättning. 

Konflikter som har uppstått i kontakten med myndigheter är också en vanligt 

förekommande problematik inom målgruppen. Man upplever sig inte förstådd 

eller att myndigheten arbetar emot en istället för med en. Detta gör att 
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individen hittar egna alternativa lösningar på sin situation vilket förvärrar den 

ekonomiska situationen. Det kan till exempel innebära att man tar krediter för 

att kunna betala sina räkningar. Konflikten leder även till ett myndighetsförakt 

som gör att individen känner sig mindre benägen eller helt obenägen att söka 

stöd via myndigheten i framtiden. 

En del upplever inte tillräckligt stöd i att hitta en sysselsättning. I något fall 

saknades helt kontakt med Arbetsförmedlingen trots att man omfattades av 

ungdomsgarantin och hade beviljats stöd via insatsen Rusta och matcha. 

En intervjuperson saknade stödinsats då hen utsatts för bedrägeri. En annan 

hade ansökt om god man men hade fått avslag trots dokumenterad 

funktionsnedsättning. Inga alternativa lösningar hade presenterats. 

Missbruk 

Nämns i 9 av 12 djupintervjuer. 

Substansmissbruk (t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin) var det 

missbruk som var mest förekommande inom målgruppen. Skuldsättning 

upplevdes som mest riskabelt då missbruket eskalerade från hasch till 

opiater. Detta då opiater är dyrare i förhållande till hur mycket man behöver 

för att slippa negativ fysisk påverkan (avtändning). Den vanligaste orsaken till 

eskalerat missbruk var psykisk ohälsa. 

Skuldsättning på grund av osunt spelande om pengar förekom i ett fall. 

Missbruket och de stora summor pengar som cirkulerade på individens konto 

till följd av detta gjorde även att hen tappade uppfattningen av pengars värde. 

I två fall började man konsumera osunda mängder alkohol efter att man 

hamnat i ekonomiska trångmål. Detta som ett sätt att döva den ångest som 

uppstått till följd av dessa. 

En problematik som ofta nämndes när det kommer till skuldsättning i 

samband med missbruk, var att man kunnat ta flera mobiler på avbetalning 
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efter det att man slutat beviljas lån och krediter. Telefonerna såldes sedan på 

andrahandsmarknaden medan telefonabonnemangen ledde till löpande 

skuldsättning. När man uttömt alla möjligheter till att låna pengar via ”vanliga” 

kreditgivare köpte man istället droger på krita vilket skapade skulder ”på 

gatan”. Beloppen att betala tillbaka var sedan som tagna ur luften och ledde 

till personhot om dessa inte betalades i rätt tid. 

Missbruk påverkade även individens chans till att få en inkomst via anställning 

och därmed även möjligheten att bli skuldfri genom att kunna slutbetala sina 

skulder. 

Psykisk ohälsa 

Nämns i 9 av 12 djupintervjuer. 

Ångestproblematik är vanligt förekommande inom målgruppen. Ofta blir dock 

ångest en följd av skuldproblematiken snarare än den främsta orsaken till 

skuldernas uppkomst. Ångest och andra former av psykisk ohälsa hänger 

dock starkt ihop med en förvärrad ekonomisk situation när problematiken väl 

har uppstått. Intervjupersonerna berättar till exempel att man undviker att 

öppna sin post då detta är ett starkt kopplat till ångest. Detta leder i sin tur till 

att skulder förblir obetalda och att den ekonomiska situationen i stort, upplevs 

ohanterlig. 

En faktor som spelat stor roll i att individerna väntat med att söka stöd är att 

de försökt dölja problematiken för omvärlden så långt det bara går. Detta då 

man känner en stor skam inför situationen man hamnat i. Man vill även visa 

att man är självständig och kan lösa sin situation av egen kraft. 

Psykisk ohälsa kan också vara någonting man dragits med ända sedan man 

varit liten utan att få stöd och hjälp i sin situation via skola eller sjukvård. Detta 

kan också vara grunden till att man vänt sig till droger, som ett sätt att döva 

sina känslor. En person vittnade om att hens ADHD-diagnos och 

medicineringen som startade i samband med att denna fastställdes, 
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förmodligen var starten på hens missbruk och därmed senare uppkomna 

skuldproblematik. 

Tre intervjupersoner uppgav att de någon gång hade velat ta sitt eget liv. 

En person uttryckte att hen ansåg sig själv leva i ett samhälleligt utanförskap. 

Skadligt konsumtionsmönster 

Nämns i 7 av 12 djupintervjuer. 

Konsumtionsmönster har upplevts vara som mest problematiska när inköpen 

sker via internet och detta speciellt i kombination med köp via avbetalning. 

Hög tillgänglighet och enkelheten i att köpa nu och betala senare gjorde att 

intervjupersoner som även identifierade sig som impulsiva hade en tendens 

att öka sina inköp. 

Två personer menade att de vände sig till shopping som tröst när de mådde 

dåligt då detta upplevdes ge tillfällig lindring. En intervjuperson ansåg sig vara 

en ”prylgalning” och menade att detta var grunden till hens sätt att 

konsumera. Någon annan uppgav att problemet kunde grunda sig i att hen 

alltid tvingats leva under knappa förhållanden som barn då hens föräldrar haft 

skulder hon Kronofogden och därför aldrig hade fått lika fina saker som sina 

kompisar. Någon uppgav sig ha försökt ”köpa kärlek”, det vill säga att 

använda prylar som ett sätt att få en person att tycka om en. Två stycken sa 

att social påverkan och kompisars konsumtionsmönster var främsta 

anledningen till den ena konsumtionen. 

Konsumtion i hög grad kunde leda till att man efter hand tappade 

uppfattningen av pengars värde. 
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Impulsivitet 

Nämns i 6 av 12 djupintervjuer. 

Att inneha egenskapen av att vara impulsiv ansågs vara en riskfaktor. Tre av 

intervjupersonerna var diagnostiserade med ADHD. Impulsivitet var främst 

problematiskt i kombination med konsumtion via internet och möjlighet till 

avbetalning och/eller att få tillgång till en vara snabbt. Impulsivitet kopplades 

också generellt ihop med  att man upplevde sig ha svårt att hålla i pengar. 

Ojämn skolgång 

Nämns i 5 av 12 djupintervjuer. 

Dessa intervjupersoner uppgav att de har haft svårt att sköta skolgången. 

Detta framkom alltid i samband med drogmissbruk vid ung ålder och ofta i 

samband med att man umgåtts med personer med liknande problematik. 

Följden blev låg utbildningsnivå vilket i sin tur lett till svårigheter att komma ut 

på arbetsmarknaden. 

Missgynnsam umgängeskrets 

Nämns i 5 av 12 djupintervjuer. 

I samband med början av missbruk och/eller brottslighet nämns att individen 

kommit in på denna bana efter att ha börjat umgås med ”fel” umgängeskrets. I 

några fall har även partners påverkan varit stor på så vis att individen tvingats 

försörja både sig själv och sin partner och på grund av detta fått stora 

ekonomiska bekymmer. 

Brev och posthantering 

Nämns i 5 av 12 djupintervjuer. 

Efter att betalningsproblematiken startat har detta lett till en överväldigande 

mängd brev att hantera för individen då flera betalningar krävs in från olika 

bolag och mycket frekvent. Detta gör att situationen ej upplevs hanterbar och 
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till slut undviker man helt att öppna posten. Skulderna förblir därmed obetalda 

och det undvikande beteendet gör att situationen förvärras. 

Böter och kriminalitet 

Nämns i 4 av 12 djupintervjuer. 

De personer som fått skulder vid allra yngst ålder har oftast fått detta i form av 

böter i samband med att man har begått ett brott. Detta går ofta även hand i 

hans med missbruk. Brottsligheten kan till exempel vara stöld som ett sätt att 

försörja sitt missbruk, att man har blivit ertappad med att inneha droger eller 

att ha åkt fast för olovlig körning. En intervjuperson nämnde bedrägeri som ett 

alternativ till inkomst. Ibland kan pengar från brottslighet vara så pass lönsamt 

att man föredrar detta istället för att ta ett ”vanligt” arbete eller att utbilda sig 

och behöva ta CSN-lån. 

Bostadslöshet 

Nämns i 3 av 12 djupintervjuer. 

Tre intervjupersoner hade blivit bostadslösa bland annat till följd av konflikt 

inom familjen. Föräldrarna hade till följd av konflikten inte längre haft möjlighet 

att erbjuda bostad. En av intervjupersonerna hade då ansökt om stöd med 

bostad via socialtjänsten men fått avslag. 

Finansiella kunskaper 

Nämns i 2 av 12 djupintervjuer. 

Bristande finansiella kunskaper yttrade sig främst när det kommer till ränta 

och dess påverkan på krediter och/eller skulders återbetalning. Detta skapade 

dels en mer oaktsam inställning gentemot krediter (främst i form av 

avbetalningar då dessa ansågs mer harmlösa jämfört med andra krediter och 

lån), dels en frustration vid tillfället för återbetalning då krediten eller skulden 

minskar i mycket lägre takt än man väntat. Det ledde även till en frustration 
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och uppgivenhet som minskade motivationen till att hitta en lösning på sin 

skuldproblematik. 

En annan faktor som indirekt spelar roll i detta sammanhang är bristande 

kunskaper om droger och dess verkliga påverkan på livet. En intervjuperson 

uppgav att hen inte hade någon uppfattning om droger alls innan hen testade 

detta efter att ha hamnat i en umgängeskrets som höll på med cannabis. En 

annan uppgav att informationen man har fått i skolan var alldeles för abstrakt 

och exemplen skildrade drogmissbrukets absoluta ytterligheter. Hen saknade 

information om hur många andra delar, utöver den fysiska hälsan, som 

påverkas av drogmissbruk. Bland annat att detta kan leda till skulder hos 

Kronofogden. 

Det framkom från flera intervjupersoner att de saknat att få relevant och 

tillräcklig information om privatekonomi från sina föräldrar. 

Annans bruk av individens ID-handling 

Nämns i 2 av 12 djupintervjuer. 

I en av dessa fall hade fullmakt tecknats men sedan missbrukats för egen 

vinning av ombudet. Händelsen polisanmäldes men förundersökningen lades 

ned.  

I ett annat fall hade man gett sina uppgifter till en närstående då man velat 

hjälpa till när hen haft det tufft ekonomiskt. Inköp hade sedan gjorts i mycket 

större omfattning än den enskilde tänkt sig och avbetalningarna gick sedan 

inte att betala. 

Ålder och ansvar 

Nämns i 2 av 12 djupintervjuer. 

Två av intervjupersonerna menade att det ansvar som tillföll dem då de fyllt 

18 var en faktor till skuldernas uppkomst då de ansåg sig varit för unga och 

oerfarna för att inse konsekvenserna av sitt handlande. Detta gällde till 
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exempel böter som blev följden av förseelser och som sedan hamnade hos 

Kronofogden eftersom man saknade inkomst. 

 

3.3.2 Framgångsfaktorer 

Lättillgängligt och tillräckligt samhällsstöd 

Nämns i 9 av 12 djupintervjuer. 

Den åtgärd som intervjupersonerna uttryckte störst behov av att få var rätt 

hjälp i rätt tid. Med detta menades att ett omfattande stöd byggt utifrån 

individens egen situation hade behövts då problematiken startade. Stödet ska 

vara välkänt hos målgruppen och enkelt att få.  

En intervjuperson tyckte att stöd gällande ekonomin kunde vara obligatorisk i 

samband med till exempel en utredning hos psykiatrin. Detta då individen inte 

alltid själv är medveten om att stödet är nödvändigt vid just det tillfället. En 

annan intervjuperson nämnde vikten av att ha en synlig skolkurator för att få 

tidigt stöd vid psykisk ohälsa. 

Intervjupersonernas samlade bedömning av vad som är viktigt i stödkontakten 

är: 

- En personlig kontakt där man kan känna lättsamhet och samhörighet 

sinsemellan. 

- Att någon ”tar över” ens mest akuta åtaganden då individen befinner 

sig i ett läge då hen inte har förmågan att ta hand om dessa själv. 

- En hjälp i att skapa struktur i livet för att skapa en känsla av kontroll 

över sin livssituation. 

- Enkelhet att nå sin stödperson, både genom en medvetenhet att 

individen aldrig stör stödpersonen när hen hör av sig samt att det är 

enkelt att komma fram när hen tar kontakt. 
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- Ett långsiktigt stöd i form av vägledning där individen knuffas i rätt 

riktning vid tuffa beslut. 

En intervjuperson tyckte även det var bra att hen fått känna sig delaktig då 

kontakten med hens stödperson skulle avvecklas i takt med att hens 

livssituation blivit mer stabil. 

Målbild och självkännedom 

Nämns i 8 av 12 djupintervjuer. 

En frekvent förekommande framgångsfaktor för de individer som lyckats ta sig 

vidare mot en lösning på sin situation, är att de kunnat forma en målbild dit de 

vill nå och arbeta mot. De har även lyckats lära sig av sina snedsteg och 

därmed ökat sin självkännedom och vilka fallgropar de ska undvika i 

framtiden. 

Ett ofta förekommande ord i sammanhanget är självständighet. Det vill säga 

att individerna strävar efter att göra sig oberoende av andra. Det kan vara ett 

kvitto på att man tagit sig ur en kris man en gång hamnat i. 

Anställning 

Nämns i 7 av 12 djupintervjuer. 

Många ser en inkomst från lön som en avgörande faktor för att lyckas bli av 

med sina skulder. Utan betalningsutrymme finns inga eller mycket små 

möjligheter att betala sina skulder. Därmed förblir situationen inte löst inom en 

överskådlig tid. En ordnad sysselsättning bidrar till att känna sig inkluderad i 

samhället och ökar upplevelsen av självständighet, vilket som sagt är av stor 

betydelse för många inom målgruppen. 
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Informationsinsatser 

Nämns i 7 av 12 djupintervjuer. 

Intervjupersonerna nämner behov av informationsinsatser kring flera 

ämnesområden; konsumtion, prismedvetenhet, missbruk och dess 

konsekvenser samt prioriteringsordning av betalningar vid ekonomiskt 

trångmål. 

En intervjuperson föreslog att informationen skulle ges under gymnasietiden 

som en del av ett kursämne som alla program omfattas av. En annan 

uttryckte ett behov av återkommande informationsinsatser genom hela 

uppväxten. 

Två personer hade önskat få informationen från en samhällsaktör och två 

kände behov av att få informationen från en förebild eller någon de känner 

samhörighet med. 

Familjestöd 

Nämns i 6 av 12 djupintervjuer. 

Hälften av intervjupersonerna nämner familjens stöd som en viktig del i deras 

framsteg. De syftade då till emotionellt stöd och inte ekonomiskt. Ett exempel 

var att en familjemedlem ofta följt med på möten med myndigheter och hjälpt 

till i kontakten med dessa. En annan tyckte att det kändes skönt att familjen 

fått anhörigstöd under tiden hens missbruk pågick. 

Inre motivation 

Nämns i 6 av 12 djupintervjuer. 

Hälften av intervjupersonerna uppgav att de var tvungna att ”hamna på 

botten” innan de nådde sin vändpunkt. Flera såg sig inte som mottagliga för 

stöd innan denna tidpunkt då de saknat motivation till förändring innan dess. I 

5 av 6 fall var missbruksproblematik då inblandat. 
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Begränsad kreditgivning 

Nämns i 4 av 12 djupintervjuer. 

Fyra intervjupersoner uppgav att de inte slutade låna pengar förrän de 

upphörde att bli beviljade fler lån eller krediter. Vid denna tidpunkt hade de 

hunnit bli så pass skuldsatta att det inte längre var möjligt att upprätthålla alla 

betalningar. Dessa personer efterlyste ett lägre lånetak till kreditinstituten 

börjar neka individen flera krediter, en spärr för konsumenter som vill avstå 

från krediter samt en begränsning av antalet kreditinstitut som får lov att låna 

ut pengar på den svenska marknaden. De efterfrågade även mer omfattande 

och verkningsfulla kreditprövningar. 

Få bort stigmatisering av skuldsatta 

Nämns i 3 av 12 djupintervjuer. 

Att våga prata om privatekonomi och be om hjälp anses vara viktigt. Det gör 

att fler får rätt hjälp i rätt tid, vilket kan stävja betalningsproblem innan det gått 

för långt. 

Begränsad reklam för lån och krediter 

Nämns i 1 av 12 djupintervjuer. 

En intervjuperson nämnde att hen får brev, mejl och telefonsamtal med 

erbjudanden om nya lån och krediter trots att hen haft skulder hos 

Kronofogden sedan en lång tid tillbaka. Att bli erbjuden krediter när man 

redan är i ekonomiskt trångmål bidrar till risken för en tyngre och tyngre 

skuldbörda, vilket fördjupar individens problematik. För den som är i stor 

ekonomisk knipa kan varje erbjudande om finansiella tillskott vara lockande 

och kännas som ett sätt att lösa ekonomin för stunden. 
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Egen bostad 

Nämns i 1 av 12 djupintervjuer. 

Att få en egen bostad och slippa bo hos föräldrarna sågs som en viktig 

pusselbit i det stora hela mot målbilden om självständighet. 

Slutförd utbildning 

Nämns i 1 av 12 djupintervjuer. 

Att gå klart skolan hade bidragit till att enklare få en anställning vilket i sin tur 

kan förebygga skuldsättning då möjligheten att betala sina nödvändiga utgifter 

ökar. Det kan även avhjälpa skuldproblematik då individen kan betala på sina 

skulder och bli skuldfri över tid. 
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4 Slutsats & åtgärdsförslag 

I linje med tidigare forskning visar sig utbildning, sysselsättning, 

boendesituation och andra socioekonomiska variabler väga tungt i relation till 

riskerna att hamna i skuldsättning. Resultatet visar tydligt på vikten av en 

trygg hemmiljö under uppväxten med goda vuxna förebilder att kunna utgå 

ifrån när den unge formar sitt eget vuxenliv.  

Missbruk, brottslighet, otryggt umgänge och en vacklande självkänsla banar 

väg för många snedsteg där skuldsättning blir en av följderna. 

Ovan faktorer i kombination med en mycket givmild kreditmarknad där den 

unge lånas pengar trots bristande förutsättningar att betala tillbaka, utgör ofta 

grunden för ungas skuldsättning. 

Genom en mer begränsad kreditgivning, handlingskraftiga myndigheter som 

fångar upp individen och fattar rätt beslut i rätt tid utan dröjsmål och ger tydlig 

vägledning, skapar vi ett mer gynnsamt samhälle för unga vuxna och deras 

ekonomiska framtid. Det är även av vikt att unga ges goda 

utbildningsmöjligheter och en lättillgänglig arbetsmarknad. 

Tillgängliga hjälpinsatser behöver vara väl synliga för invånaren och ses som 

en självklar kontaktväg om hjälpbehov uppstår. Resultatet av hjälpinsatsen 

gynnas även av att individen är målinriktad och motiverad.  

I projektgruppen diskuterades att det i dagsläget finns en tendens att 

ungdomar hamnar i ett gränsland då hen fyller 18 och inte ”fångas upp” av 

kommunens vuxenenhet och/eller försörjningsenhet trots att behov av 

stödinsatser kvarstår. Till en början då ungdomen fyllt 18 förvinner hen ur 

socialtjänstens omsorg men aktualiseras sedan igen efter några år med stora 

omsorgsbehov. 
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4.1 Förslag till åtgärder 

Sex olika åtgärdsförslag har tagits fram utifrån det underlag som insamlats 

samt den slutdiskussion som förts i projektgruppen. Förslagen angriper 

problematiken från olika håll och kan alla anses genomförbara. 

4.1.1 Förvaltningsövergripande rutin 

För att tydliggöra ungdomar och unga vuxna som prioriterad inom 

förvaltningen samt skapa ett gemensamt förhållningssätt för hur vi arbetar 

med dessa, bör en förvaltningsövergripande rutin upprättas. Den 

förvaltningsövergripande rutinen bör sedan brytas ned i verksamheterna för 

att anpassas och tydliggöras gentemot varje enhets yrkesområde. 

Rutinen bör, förutom att uppmärksamma ungdomar och unga vuxna som 

prioriterad, omfatta ett särskilt avsnitt gällande bemötande och hur vi som 

myndighetspersoner förväntas agera i kontakten med den enskilde. Detta för 

att minimera risken att konflikter uppstår mellan individ och myndighet, samt 

öka sannolikheten att den unge söker sig till förvaltningen för det stöd vi har 

att erbjuda vid varje enskilt tillfälle då hen är i behov av detta. 

Rutinen bör även beskriva vilket ansvar vi som yrkesverksamma har för att se 

till att individen matchas mot den/de stödinsatser hen är i behov av.  

En särskild rutin bör upprättas som beskriver hur vi stöttar ungdomar som har 

en beslutad insats via barn- och familjeenheten och som är i fortsatt behov av 

stöd efter sin 18-årsdag. Rutinen bör därmed beskriva hur en överlämning ska 

ske från barn- och familjeenhet till vuxenenhet. Förfarandet bör upplevas som 

okomplicerat för ungdomen för att maximera chanserna att ungdomen 

accepterar fortsatt stöd trots att insatsen anses frivillig då hen är myndig. 

4.1.2 Samordnade och återkommande 
utbildningsinsatser via skolan 

En utbildningssatsning via grund- och gymnasieskolan bör samordnas med 

flera aktörer. Detta för att skapa en mer fullständig förståelse för hur olika 

livsval påverkar flera områden och kan leda till flera konsekvenser, däribland 
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skuldsättning. Optimalt vore om utbildningsinsatserna sker löpande genom 

grundskola och gymnasium men med ett minimum om ett tillfälle inför 

skolungdomarnas 18-årsdag. Om man av resursskäl behöver begränsa 

insatsen till ett mindre antal elever bör elever med låg och/eller ojämn 

skolnärvaro prioriteras. Två faktorer som kan påverka informationens 

genomslagskraft är möjligheten att engagera föräldrar i utbildningsinsatsen 

samt att lyckas förmedla informationen på ett sådant vis att den kan mottas 

från en eller flera individer som eleven kan relatera personligen till. Detta för 

att skapa igenkänning och på så sätt enklare påkalla ungdomens intresse.  

Utbildningsinsatsen bör omfatta ämnena: 

- Psykisk hälsa 

- Funktionsvariationer 

- Missbruk och narkotika 

- Brottslighet 

- Familjeproblematik/familjestöd 

- Privatekonomi med särskilt fokus på finansiella kunskaper 

- Utbildning och sysselsättning 

- Framtidsvision och målsättning 

- Tillgängliga stödinsatser kopplade till ovan nämnda ämnesområden 

4.1.3 Ny insatsform – Ungdomsmentor 

Karlshamns kommun bör kunna erbjuda ungdomar och unga vuxna stöd från 

en ungdomsmentor då behov föreligger. Insatsen utgår ifrån beskrivningen av 

en särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP)10 med vissa modifikationer.  

Målgruppen är ungdomar och unga vuxna som löper en förhöjd risk för: 

 Missbruk 

 Kriminalitet 

 Omfattande psykisk ohälsa  

 Omfattande problematisk frånvaro i skolan  
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Detta på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller 

närmiljön. Det övergripande syftet med mentorskapsinsatsen är att stödja och 

stärka ungdomen för att främja en positiv social utveckling. Insatsen bör 

kunna beviljas av såväl barn- och familjeenhet, vuxenenhet samt 

försörjningsenhet. Ungdomsmentorn bör ha relevant utbildning och/eller 

erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar. 

Tillit och empati ses som grundläggande förutsättningar för ett positivt resultat 

i allt mentorskap. Insatserna vilar till stor del på anknytningsteori och 

resiliensteori om skyddande faktorer och innehåller tre (ofta överlappande) 

dimensioner: en psykosocial, en instrumentell och en integrerande dimension. 

Den psykosociala dimensionen handlar om att främja den unges kognitiva och 

socioemotionella utveckling. Det kan exempelvis innebära att motivera till 

skola, arbete och fritidsaktiviteter, och att ge känslomässigt stöd i motgångar. 

Den instrumentella dimensionen innefattar ett direkt stöd, exempelvis läxhjälp 

eller hjälp med att skriva jobbansökningar. Den integrerande dimensionen 

handlar om att stärka anknytningen till samhället, exempelvis genom att ge 

den unge ett utökat socialt nätverk, introduktion till nya prosociala 

sammanhang och stöttning i myndighetskontakter. 

Ungdomsmentorn bör ha en tät kontakt med den unge under så lång tid som 

stödbehov kvarstår. Den unge bör känna sig delaktig och själv kunna påverka 

i vilken takt en stödinsats avslutas. 

4.1.4 Vidareutveckling av socialförvaltningens 
ungdomsteam 

 
Ungdomsteamet syftar till att agera brygga mellan barn- och familjeenheten 

och vuxenenhet då ungdomen blir myndig och behöver ansöka om en ny 

insats om behov av stöd kvarstår. Gruppens syfte är tydligt, men det finns ett 

behov av att tydliggöra arbetsgången och på vilket vis syftet skall uppnås. 

Försörjningsenheten finns idag inte representerade i ungdomsteamet. 

Eftersom sysselsättning och ekonomi är en stor del i individens sammantagna 

problembild efter 18-årsdagen bör även försörjningsenheten (inklusive 
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budget- och skuldrådgivningen) vara en del i detta arbete. Då 

familjeproblematik är en frekvent förekommande faktor i unga skuldsattas 

bakgrundsbild finns stora chanser att vi därigenom lyckas nå rätt målgrupp i 

rätt tid och därmed förebygger skuldsättning. 

Som tidigare nämnt under punkt 4.1.1 bör en rutin upprättas som beskriver 

hur vi stöttar ungdomar som är i fortsatt behov av stöd efter sin 18-årsdag. 

Detta för att tydliggöra hur vi gör en överlämning från barn- och familjeenhet 

till vuxenenhet så okomplicerad som möjligt för ungdomen. 

 

4.1.5 Implementering av samtalsverktyg – Målbild & 
probleminsikt 

 
I samtal med unga vuxna kan samtalsverktyg (se bilaga 4) tillsammans med 

manual (se bilaga 5) användas inom socialtjänsten. Detta för att säkerställa 

en mer komplett bild och planering för individens hjälpbehov enligt de 

riskfaktorer som noterats i studien. Samtalsverktyget hjälper till att precisera 

hjälpbehovet samt i vilken grad respektive område hämmar individens 

utveckling. Produkten blir ett målinriktat dokument med förslag på lösningar till 

de faktorer som påverkar individen negativt.  

Vid implementering bör ett introduktionstillfälle hållas med respektive 

arbetsgrupp för att säkerställa att dokumenten används på ett likvärdigt och 

ändamålsenligt sätt. Liknande tillfällen bör sedan hållas kontinuerligt inom 

organisationen för att säkerställa att användandet upprätthålls. 

4.1.6 Vidareutveckla kommunens arbete för ökad 
skolnärvaro 

 
Det pågår just nu ett projekt, ”Tillbaka till skolan” (TTS), i Karlshamns 

kommun tillsammans med Region Blekinge. Projektet avslutas efter årsskiftet 

2022/2023 men planerar att förlängas ytterligare ett år.  

Efter dialog med projektledare för TTS framkommer det att behov finns av att 

permanenta arbetet för ökad skolnärvaro. Det finns även behov av att 
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implementera ett likvärdigt arbetssätt mellan kommunens samtliga skolor för 

att motverka elever med problematisk skolgång.  

För att säkerställa att fler elever får det stöd och de insatser hen behöver bör 

skolpersonal (främst rektorer och lärare) ställa frågor kring elevens hemmiljö i 

större utsträckning. Ett ökat fokus behöver läggas på samverkan på 

individnivå mellan skola, socialtjänst och Region med speciellt fokus på 

arbetet för ökad skolnärvaro. 

Ett omfattande motiverande arbete bör även genomföras gentemot de 

individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att öka 

andelen inom målgruppen som får individuell vägledning via kommunens 

arbetsmarknadsenhet. 
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4 Bilagor 

Bilaga 1. Försättsblad till enkät 

Bilaga 2. Enkät 

Bilaga 3. Manus djupintervjuer  

Bilaga 4. Samtalsverktyg 

Bilaga 5. Manual till samtalsverktyg 
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Hjälp framtidens unga att undvika 
skuldsättning! 
 

Vi vill gärna att du deltar i vår studie ”Ung & skuldfri”. Genom ditt deltagande hjälper du oss att 

bättre förstå orsakerna till unga vuxnas skuldsättning, så vi ska kunna hjälpa fler att undvika 

ekonomiska bekymmer i framtiden. 

Dina svar är självklart helt anonyma! 

Enkäten tar ungefär 7-10 minuter att genomföra. Du kan lämna in dina svar på två olika sätt. Välj 

ett av följande: 

- Digitalt genom att skanna nedan QR-kod med kameran på din mobiltelefon:  

 
- Genom att fylla i bifogad enkät och skicka in via post portofritt med hjälp av bifogat 

svarskuvert, alternativt lämna in i vår reception på rådhuset.  

 

Vid frågor; kontakta Rebecka Svensson på 0454-56 33 35 eller e-postadress 

rebecka.svensson3@karlshamn.se. 

 

Vi behöver ditt svar senast tisdagen den 30/11. 

Tack för din hjälp i vårt arbete! 

 

Rebecka Svensson via projektgruppen ”Ung & skuldfri” 

mailto:socialtjansten@karlshamn.se
http://www.karlshamn.se/
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Inledande frågor 

Ålder Jag är _______ år gammal Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Kön Kvinna ☐ Man ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Högsta utbildningsnivå Grundskola ☐ Gymnasium ☐ Högskola/universitet ☐ Inget svar ☐ 

Vilken sysselsättning har du idag? Arbetar ☐ Arbetslös ☐ Studerar ☐ Sjukskriven ☐ Annat ☐ Inget svar ☐ 

Hur ser din boendesituation ut? Äger boende ☐ Hyr boende ☐ Hos föräldrar ☐ Annat ☐ Inget svar ☐ 

Hur många bor i ditt hushåll? Vuxna:_____ stycken Barn:_____ stycken Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

 

Ekonomi 

Skatta nedan påståenden mellan en skala 1-6, där 1 = Instämmer inte alls och 6 = Instämmer helt 

Jag har en god förmåga att fatta 

ekonomiska beslut (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt) Inget svar ☐ 

Jag har fått goda kunskaper om 
privatekonomi från mina föräldrar  (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag har fått goda kunskaper om 
privatekonomi under min skolgång 
(grundskola/gymnasium) (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  

Inget svar ☐ 

 

Har du någon gång fått ett krav om 

betalning från Kronofogden? Ja ☐ Nej ☐ 
Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 
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Planerar du regelbundet för att få dina 

inkomster att räcka till dina utgifter (tex 

genom att göra en budget)? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Sparar du pengar regelbundet? 
Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Betalar du dina räkningar själv? 
Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Hanterar du dina pengar på egen hand? 
Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Öppnade dina vårdnadshavare ett 
sparkonto åt dig som barn? Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du någon gång gjort ett köp som du 
betalat via faktura (tex via Klarna eller 
Qliro)? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du någon gång varit med om att annan 
person olovligen använt sig av ditt BankID 
och/eller bankkort? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

 

Hälsa och socialt nätverk 
Skatta nedan påståenden mellan en skala 1-6, där 1 = Instämmer inte alls och 6 = Instämmer helt 

Jag känner stort stöd från min familj i 
största allmänhet (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt) Inget svar ☐ 

Jag känner stort stöd från mina vänner i 
största allmänhet  (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag känner mig ofta ensam 
(instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag har en god fysisk hälsa 
(instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt) Inget svar ☐ 
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Jag har en god psykisk hälsa 
(instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt) Inget svar ☐ 

Jag tycker att jag har flera goda egenskaper 
 (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag tänker ofta negativt om mig själv 
(instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag känner mig minst lika värdefull som alla 
andra  (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag oroar mig ofta kring vad andra 
människor tycker om mig (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

 

Har du vid något tillfälle fått vård hos barn- 
och ungdomspsykiatrin? Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du vid något tillfälle fått vård hos 
vuxenpsykiatrin? Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du vid något tillfälle genomgått en 
separation från en partner du delat bostad 
med? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du vid något tillfälle haft ett 
förhållande med en partner som haft 
skulder hos Kronofogden? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 
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Räknefärdigheter och finansiella kunskaper 
På följande frågor vill vi be dig att tänka efter och räkna lite själv för att vi ska kunna kartlägga unga vuxnas allmänna räknefärdighet. Använd miniräknare 

om det behövs. 

Om sannolikheten att få en sjukdom är 10%, hur många av 1000 

personer kan förväntas få sjukdomen? 
Svar: ________ personer Vet ej ☐ 

En bilhandlare erbjuder en begagnad bil för 60 000 kr. Det är två 

tredjedelar av vad den kostade som ny. Hur mycket kostade bilen 

som ny? 

Svar: ________ kronor Vet ej ☐ 

Fem personer vinner ett lotteri och ska dela lika på vinsten. Om 

vinsten de ska dela på är 2 miljoner, hur mycket får var och en? 
Svar: ________ kronor Vet ej ☐ 

Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 procents ränta. Hur 

mycket tror du att du skulle ha på kontot efter 5 år om du låter 

pengarna växa på kontot, är det … ? 
Mer än 102 kr ☐ Exakt 102 kr ☐ Mindre än 102 kr ☐ Vet ej ☐ 

Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 

procent. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du 

då vid årets slut att kunna köpa .. ? 
Mer ☐ Lika mycket ☐ Mindre ☐ Vet ej ☐ 

Är följande påstående sant eller falskt? Att köpa aktier i ett enstaka 

företag är vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond. Är det 

…? 
Sant ☐  Falskt ☐ Vet ej ☐ 
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Övrigt 
Hur många timmar spenderar du på sociala 

medier per dag (tex Snapchat, Instagram 

och Tiktok)? 
Mindre än 1 ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☐ 7-8 ☐ 9 eller mer ☐ Inget svar ☐ 

Hur gammal var du första gången du drack 

alkohol? 
Jag var _______ år gammal Inget svar ☐ 

Hur ofta dricker du alkohol? (tänk tillbaka 

det senaste året) Aldrig ☐ 
Några gånger 

per år ☐ 

Någon gång per 

månad ☐ 

En gång i 

veckan ☐ 

Flera gånger 

i veckan ☐ 
Inget svar ☐ 

Hur många gånger har du använt narkotika 

(t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, 

heroin)? 
Aldrig ☐ 

 
1 gång 

 ☐ 

2-4 
gånger 

☐ 

5-10 
gånger 

☐ 

11-20 
gånger 

☐ 

21-50 
gånger 

☐ 

50 gånger 
eller mer 

☐ 
Inget svar ☐ 

Har du någon gång sökt hjälp, eller funderat 

på att söka hjälp, på grund av osunda 

alkohol- och/eller drogvanor? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du någon gång ljugit för personer som 

är viktiga för dig om hur mycket du spelat 

om pengar? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du någon gång känt ett behov av att 

satsa större och större summor pengar på 

spel? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

Har du någon gång sökt hjälp, eller funderat 

på att söka hjälp, på grund av osunt 

spelande om pengar? Ja ☐ Nej ☐ 

Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 
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Har du någon gång dömts för ett brott? 
Ja ☐ Nej ☐ Här står det ingenting för detta kommer Inget svar ☐ 

 

Skatta nedan påståenden mellan en skala 1-6, där 1 = Instämmer inte alls och 6 = Instämmer helt 

Jag tycker om att äga saker som imponerar på 

andra (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Jag beundrar personer som äger dyra hem, 

bilar och kläder  (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

Saker jag äger säger mycket om hur bra det går 

för mig i livet (instämmer inte alls) 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ (instämmer helt)  Inget svar ☐ 

 

 
Tack för din medverkan! 

mailto:socialtjansten@karlshamn.se
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Intervjuguide ”Ung och skuldfri” 
1. Inledande samtal 
- Hur har det gått att ta sig hit? 

- Hur känns det att vara här?  Bemöt/bekräfta känsla 

- Koppling – ”du har ju kontakt med XXX som har bokat in dig idag” 

2. Information studie 
- Presentation  Jag heter Rebecka Svensson och är projektledare för projektet som vi kallar 

”Ung & skuldfri”. 

- Information om projektet – Vi genomför just nu en undersökning för att försöka förstå vad 

det är som gör att unga hamnar hos Kronofogden. En del i det arbetet är dessa intervjuer 

som jag bland annat håller med dig idag. 

- Sekretess, samtycke, rätt att avbryta – Informationen som du lämnar idag hanteras självklart 

under full sekretess och ingen obehörig ska kunna koppla information som presenteras i 

studien direkt till dig. Genom att du deltar här idag så samtycker du till att jag/vi hanterar 

information som du lämnar. Du har självklart rätt att avbryta intervjun när du vill och/eller 

avstå att svara på specifika frågor som du inte känner dig bekväm med. 

3. Breda öppna frågor 
- Enkät – Vi har hittills gjort en enkät för att samla in information om unga vuxnas ekonomi 

och saker som kan påverka den. Har du gjort den? 

o Om ja, vad tyckte du? 

o Om nej, om du skulle kunna tänka dig att göra den så kan vi skicka med QR-koden 

efter vår intervju. 

- Hur skulle du säga att din ekonomi ser ut just nu? 

Om vi då fokuserar lite mer kring själva problematiken med skulder… 

- När började dina betalningssvårigheter? 

- Vad var det som hände då? 

- Vad tror du att du hade behövt för att inte hamna i denna situation? (stöd från 

samhälle/familj) 

- Finns det något som påverkat din ekonomiska situation positivt sedan dess? 

- Vad önskar du att du visste mer om kring ekonomi och saker som kan ha påverkat din 

ekonomi? 

 

- Har du någon uppfattning om vilka ekonomiska förutsättningar ni hade under din uppväxt? 

- Hur såg hushållet ut? (konstellation, upplevt stöd hemifrån/socialt nätverk) 

- Hur ser ditt hushåll och din egen bostadssituation ut idag?  

4. Följdfrågor 
- Hitta nyckelord  Du nämnde… Vill du berätta mer? 

- Kan du utveckla det mer? 

- Sammanfatta/har jag förstått dig rätt då? 



5. Frågor direkt kopplade till studien/TEMAN 
Ibland kan man se att olika faktorer kan ha en större påverkan på ekonomin än andra. En av dessa 

kan vara…Hur upplever du att det är för dig? 

- Psykisk och fysisk ohälsa 

o Tror du att din ekonomiska situation kan vara kopplad till ditt psykiska eller fysiska 

mående på något vis? 

 Om ja, hur? 

 Har du haft någon kontakt med sjukvården på grund av ditt mående? 

o Hur upplever du ditt mående? 

o Upplever du att det är vanligt att du tänker negativt om dig själv? 

o Är det vanligt att du känner dig ensam? 

- Beroendesjukdom (alkohol/droger/spel) 

o Tror du att din ekonomiska situation kan vara kopplad till något tidigare beroende, så 

som alkohol, droger eller spel? 

 Om ja, hur? 

- Konsumtion/social påverkan 

o Tror du att din ekonomiska situation kan vara kopplad till att du konsumerat för 

mycket? 

 Om ja, hur? 

 Tror du att social påverkan från närstående/sociala medier/reklam kan ha 

haft en inverkan på detta? 

- Budgetering/sparande/finansiella kunskaper/risktagande (bla krediter) 

o Tror du att du hade kunnat undvika att få en skuld hos Kronofogden om du hade mer 

kunskaper inom privatekonomi? 

 Om ja, hur? 

 Hur mycket kunskaper har du fått med dig om ekonomi hemifrån och från 

skolan? 

 Hur planerade du din ekonomi tidigare? Hur gör du idag? Fanns det något 

sparande? 

 Hur ser du på krediter? 

6. Sammanfattning 
Kan det vara något som jag missat att fråga om nu som du tycker är viktigt för mig att veta? 

 

Ok, jag tror att vi har ställt alla frågor nu. Efter detta kommer jag att skriva ner alla intervjuer som vi 

gjort och se om vi kan hitta några samband er emellan. Har du några frågor kan du självklart kontakta 

mig när som helst. Du når mig enklast på mejl *lämna visitkort*. Vill du att vi skickar hem rapporten 

till dig när vi är klara så du kan se vad vi kom fram till? 

Tusen tack för att du ställt upp! Det betyder mycket för oss i vårt arbete. Hur känns det nu efteråt? 



 

Målbild & 

probleminsikt 

Bostad 

Sysselsättning 

Utbildning 

Familj & vänner 

Myndighet & stöd 

Psykisk hälsa 

Ekonomi & 

struktur 

Individanpassat 

hjälpbehov 

 

 

 

 

  

 

 



Manual till samtalsverktyg unga 18-29 
år 
 

Samtalsverktyget syftar till att ta fram en översikt av individens hjälpbehov, samt tydliggöra 

vilka områden som behöver prioriteras. Detta för att individen ska komma framåt i sin 

personliga utveckling på ett så effektivt vis som möjligt baserat på individens egen 

upplevelse och motivationsbild. Orden målbild och probleminsikt är därför centrala.  

Frågorna att besvara för varje ämne blir som grund:  

- Vart vill jag nå? (målbild) 

- Vilka orsaker finns till att jag inte befinner mig där idag? (probleminsikt) 

- Vad behöver ske för att jag ska lyckas ta mig dit? 

Uppmana individiden att tänka helt fritt. Målsättningen kan både vara kortsiktigt och 

långsiktigt. Detta preciseras inom samtliga ämnesområden. Sammanfatta klientens svar i 

detta dokument. Ett ämne är öppet för individen att precisera själv, men detta kan självklart 

omfatta flera individuella områden. 

Efter att hjälpbehovet definierats värderas varje ämnesområde utifrån hur stort hinder detta 

skapar för individens personliga utveckling i dagsläget på en skala 1-10 i de vita rutorna i 

stjärnan. 1 motsvarar ”mycket litet hinder” och 10 motsvarar ”mycket stort hinder”. 

  



Sysselsättning 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Arbetsförmedlingen 

- Försörjningsenheten 

- Försäkringskassan 

- Socialpsykiatrin 

Bostad 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Vuxenenheten 

  



Utbildning 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Studie- och yrkesvägledare 

- Arbetsförmedlingen 

- Aktuell lärare/mentor 

Familj & vänner  

(Vilket socialt nätverk finns? Hur ser relationen ut? Familjeproblematik som påverkar 

individen?) 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Barn och familjeenheten 

- Familjerådgivningen 

- Familjerätten 

- Anhörigstöd 

  



Myndighet & stöd  

(Hur ser kontakten med aktuella myndigheter ut? Är kontakten tillräcklig? Uppstår 

konflikter? Behöver individen stöd för att komma vidare?) 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Personligt ombud 

- SIP 

Psykisk hälsa 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Vårdcentralen 

- Vuxenpsykiatrin 

- Ungdomsmottagningen 

- Brottsofferjouren 

- Socialpsykiatrin 

  



Ekonomi & struktur  

(Hur ser den ekonomiska kunskapsnivån ut? Finns behov av hjälp med att hantera 

post och betalningar? Övrig hjälp med att strukturera upp sin kalender och 

planering?) 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- Budget- och skuldrådgivningen 

- Socialpsykiatrin 

- Överförmyndarnämnden 

Individanpassat hjälpbehov  

(Klienten definierar själv) 

 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Möjliga kontakter: 

- LSS-enheten 

- Kriminalvården 

- Vuxenenheten 

- Beroendeenheten 

- Relationsvåldsteamet 
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