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Branschstatistik från Sveriges inkassoföretag

Svensk Inkasso är branschorganisationen för de svenska
inkassoföretagen som verkar för att upprätthålla och främja en god
inkassosed och god betalningsmoral i samhället till nytta för
samhällsekonomin.

Sammanfattning 2018:

Kraftig ökning av inkassoärenden
2018 ökade antalet nya inkassoärenden kraftigt. Samtidigt
förblev fler ärenden obetalda under året och skillnaden
mellan antalet nya ärenden och avslutade ärenden ökade
igen efter en lång period av minskning. Det visar färsk
statistik från inkassobranschens branschorganisation Svensk
Inkasso.
Efter att statistiken från Sveriges inkassoföretag samlats in och analyserats, kan det
konstateras att 2018 var ett år då antalet nya inkassoärenden ökade kraftigt med 14 procent
jämfört med föregående år, till 8,91 miljoner ärenden.
Samtidigt förblev fler inkassokrav obetalda under året. Statistiken som sträcker sig tio år
tillbaka i tiden, från 2008 års lågkonjunktur, visar att gapet mellan nya ärenden och
avslutade ärenden återigen börjar öka.
När siffrorna från branschens sammanställs, kan det konstateras att totalt cirka 1,2 miljoner
personer eller juridiska personer vid årsskiftet hade en skuld till inkassobolagen i Sverige. I
ett fyraårsperspektiv har detta antal ökat kraftigt, med cirka 42 procent.
Gäldenärernas samlade kapitalskuld uppgick till 88,1 miljarder kronor den 31 december
2018.
Den övervägande delen av alla inkassokrav blir reglerade genom att gäldenären frivilligt
betalar eller går med på en avbetalningsplan. Under 2018 gjorde inkassobolagen totalt 1,29
miljoner ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket motsvarar 14 % av
antalet nya ärenden.

Svensk Inkasso
Svensk Inkasso är branschorganisationen för de svenska inkassoföretagen. Även kreditkortsföretag,
banker, finansbolag, kommuner, landsting, försäkringsbolag och andra företag som bedriver inkasso
för egen räkning medverkar i föreningen som associerade medlemmar. Föreningen verkar för att
utveckla och främja en god inkassosed och en god betalningsmoral som minimerar den skadliga
skuldsättningen i samhället. www.svenskinkasso.se

Antal inkassoärenden
(Diagram 1)

Antal inkassoärenden ökade med 14 procent
Diagrammet ovan visar hur antalet nya inkassoärenden och avslutade inkassoärenden utvecklas över
tid, där avslutade ärenden innebär att ärendet avslutats på grund av att skulden blivit betald eller att
skulden skrivits av på grund av någon annan anledning.
Speciellt för 2018 är att antalet nyregistrerade inkassoärenden ökade med 14 % jämfört med
föregående år, till 8,91 miljoner ärenden.

Trendbrott: Andelen obetalda inkassokrav ökar
Anmärkningsvärt är även att gapet mellan nya ärenden och avslutade ärenden återigen har börjat
öka efter en lång tid av minskning. Statistiken som sträcker sig tio år tillbaka i tiden, från 2008 år då
Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur, visar ett tydligt trendbrott där andelen oreglerade
inkassokrav ökade i förhållande till nya ärenden.
Antalet avslutade ärenden uppgick 2018 till 8,23 miljoner under året vilket innebär en nettoökning
med cirka 680 000 ärenden.

Antalet skuldsatta
(Diagram 2)

Fler får inkassokrav
Antalet personer eller juridiska personer (företag och organisationer) som har en skuld till
ett inkassobolag har ökat kraftigt. Under året registrerades uppskattningsvis cirka 100 000
nya gäldenärer, vilket är en ökning med 9 %.
Under 2018 uppgick antalet gäldenärer som fanns registrerade hos inkassobolagen till 1,2
miljoner. Sett i ett fyraårsperspektiv har antalet ökat kraftigt, med cirka 42 procent.

Skuldbelopp
(Diagram 3)

Skulden till inkassobolagen växer
Diagrammet intill visar att gäldenärernas samlade kapitalskuld uppgick till 88,1 miljarder kronor den
31 december 2018.
I ett långsiktigt perspektiv, från 2008 och framåt, är ökningen markant, den har nästan fördubblats
(+88%), från 2008 då beloppet var 44,5 miljarder.

Ansökningar till Kronofogden
(diagram 4)

Nästan nio av tio inkassoärenden klaras upp utan rättslig
åtgärd
Den övervägande delen av alla inkassokrav blir reglerade genom att gäldenären frivilligt betalar eller
tillsammans med inkassobolaget upprättar en avbetalningsplan. Under 2018 registrerades totalt 8,91
miljoner nya inkassoärenden samtidigt som inkassobolagen gjorde totalt 1,29 miljoner ansökningar
om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Andelen ansökningar om betalningsföreläggande i
förhållande till antalet nya inkassoärenden blir då cirka 14 procent. Det innebär samtidigt att 86
procent av alla nya ärenden kan hanteras utan att någon rättslig åtgärd behöver vidtas.
Den nedre grafen visar antalet ärenden som gått så långt som till ”verkställighet”, det vill säga
utmätning. Under 2018 gick cirka 720 000 ärenden till verkställighet, vilket motsvarar 8 procent av
alla nya inkassoärenden under året.
Tabellen ovan visar utvecklingen av antalet ärenden över tid och visar på en stigande trend. I
förhållande till antalet inkassoärenden – som också har ökat – har dock ingen ökning skett (se nedan)

(Diagram 5)

Gäldenärerna
(diagram 6)

Män är mer skuldsatta men unga vuxna är inte
överrepresenterade i statistiken
Statistiken visar att män är överrepresenterade hos inkassobolagen. 56 procent av alla
fysiska personer som är registrerade i inkassobolagens register är män. Statistiken visar
också att unga vuxna (personer som är 18-25 år) står för cirka 6% av alla inkassokrav.

Kommentarer och analys
Den kraftiga ökningen av antalet inkassoärenden är en del av en långsiktig trend och beror
på flera saker:
”Naturligtvis är den starka konjunkturen och den höga sysselsättningsfaktorn en viktig
förklaring till ökningen, eftersom det gör att den totala konsumtionen kunnat ligga på en hög
nivå. Det faktum att alltfler köp sker på distans och inom ramen för fakturakrediter eller
kontokrediter är också en viktig anledning till att antalet ärenden ökar. E-handeln har
övergripande inneburit en möjlighet att konsumera varor och tjänster på kredit på ett sätt
som inte alls var möjligt tidigare.
En annan förklaring till ökningen är sannolikt att förfallotiderna på fakturorna har blivit
kortare. Medan det förr var vanligt med 30 dagars kredittid, förfaller numera fler fakturor till
betalning inom 15 eller 10 dagar.
Att gapet mellan nya och avslutade ärenden ökat under 2018 är ett trendbrott och skulle
kunna indikera att fler fått svårare att betala sina skulder i tid, vilket i sig kan vara ett tecken
på att den ekonomiska situationen för vissa hushåll är på väg att försämras.
Hotet om en framtida rättslig åtgärd – i form av betalningsföreläggande och utmätning – är
förstås avgörande för att inkassobranschen ska kunna lyckas hjälpa svenska företag att få
betalt för sina skulder. Statistiken visar dock att inkassobranschen – trots ett ökat antal
ansökningar till Kronofogden – löser det stora flertalet ärenden utan att några
myndighetsåtgärder behövs. Detta är positivt både för de enskilda gäldenärerna och för
samhällsekonomin.”
Advokat Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso
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