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Kronofogden och Konsumentverket stödjer bildandet av ett nationellt forum för forskning om 
ekonomisk utsatthet (FEKU). Som ett första steg anordnar Lunds universitet tillsammans med 
myndigheterna en nätverksträff och forskningskonferens. Förhoppningen är att konferensen 
skall utvecklas till en årligt återkommande aktivitet inom ramen for forumets verksamhet och 
att olika lärosäten i landet skall turas om att arrangera.  
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Plats : AF Borgen, Lilla salen, Sandgatan 2, Lund 

15 mars 2017 

Kl. 16.00-19.00 Registrering, mingel och inspirationsföreläsning av 
Davor Vuleta på temat “Från flykting till forskning - ekonomisk 
utsatthet som nyanländ” 

16 mars 2017 

• Kl. 08.00-08.30 Registrering och kaffe 

• Kl. 08.30-08.45 Måns Svensson (Lunds universitet): 
Hälsar välkomna 

• Kl. 08.45-09.30  

- Maria Lindstedt (Konsumentverket): presenterar 
regeringsuppdraget “Fördjupad samverkan mot 
överskuldsättning”  

- Fredrik Ohlsson (Kronofogden): presenterar 
myndighetens forskningsverksamhet  

• Kl. 09.30-10.00 

• - Stefan Larsson (Lunds universitet): Konsumenters 
utsatthet i det digitala  

• Kl. 10.00-10.30 Förmiddagsfika, kaffe/te, smörgås 

• Kl 10.30-12.00 

- Richard Ahlström (Malmö högskola): Överskuldsättning 
och hälsa 

- Lina Maria Ellegård (Lunds universitet): 
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Betalningssvårigheter och hälsa  

- Lars Crusefalk (Lunds universitet): Vardagslivets 
finansialisering 

• Kl. 12.00-13.00 Lunch 

• Kl. 13.00-14.30 

- Marieke Bos (Swedish House of Finance): Impulsive 
Consumption and Financial Wellbeing 

-Pernilla Liedgren (Mälardalens högskola), Christian 
Kullberg (Mälardalens högskola) och Julia Callegari 
(Mälardalens högskola): Kön och skuld 

- Lupita Svensson (Lunds universitet): Ekonomisk 
utsatthet i ett digitalt samhälle  

• Kl.14.30-15.00 Eftermiddagsfika, kaffe/te, kaka 

• 15.00-16.00 

- Pia Kjellbom (Linköpings universitet): 
Tvångsförsäljningar av bostadsrätter och egnahem 

- Mikael Lundholm (Lunds universitet): Om betydelsen av 
variationer i gäldenärens skuldsättning och socio-
ekonomiska status för hur det går vid tvångsförsäljning 
hos Kronofogden 

• Kl. 16.00-16.30  Mattias Ehn (Örebro universitet) : 
Dövblindhet - Ekonomisk utsatthet, social tillit och hälsa 
hos personer med Ushers syndrom 

• Kl. 19-22:  

- Gemensam middag med underhållning i 
universitetshuset Pelarsalen 



 

 

3 

    
17 mars 2017 

• Kl. 8.00 Kaffe/te 

• Kl 8.30-10.00  

- Ann-Sofie Henriksson (Umeå universitet): 
Konsumentskydd mot överskuldsättning, skydd för en 
rationellt handlande individ eller för en svagare part?  

- Lars Persson (Lunds universitet): Demokrati i 
kreditsamhället 

- Lisbeth Sandvall (Linnéuniversitetet): Varför ansöker 
inte överskuldsatta personer om skuldsanering?   

• Kl. 10.00-10.30 Förmiddagsfika, kaffe/te, smörgås 

• Kl. 10.30-12.00  

Paneldiskussion, konstituerande möte för Svenskt forum 
för forskning om ekonomisk utsatthet  

• Kl. 12.00-13.00 Lunch 

• Kl 13.00-15.00 

Kronofogdens vetenskapliga råd sammanträder. Endast 
rådets ledamöter.  

 


