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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 

All-time-high i belopp att inkassera 
och andelen skuldsatta unga vuxna 
ökar 
Under 2020 fortsatte antalet nya inkassoärenden att minska. Trots det ligger det totala 
beloppet som kvarstår för inkassobolagen att inkassera på all-time-high. Samtidigt ökar 
andelen unga vuxna som har en skuld till inkassobolagen. Det visar årsstatistik från 
inkassobranschens branschorganisation som nu samlat in uppgifter från sina medlemsföretag. 

Statistiken som sträcker sig tolv år tillbaka visar att den totala skulden hos inkassobolagen 
ökar. Skuldbeloppet – det vill säga den skuld som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens 
uppdragsgivare – uppgick den 31/12 2020 till 94,2 miljarder kronor, vilket är all-time-high 
sedan mätningarna började.  

Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteteten – 68 procent – i 
åldern 26 - 59 år men andelen unga vuxna under 25 år med skulder ökar från 7,6 procent 
2019 till 11 procent 2020. Vidare är män fortsatt mer skuldsatta än kvinnor.  

Under fjolåret minskade antalet nya inkassoärenden med sex procent samtidigt som antalet 
avslutade ärenden också minskade, med ungefär lika mycket. Antalet gäldenärer som hade en 
skuld till inkassobolagen ligger kvar på ungefär samma nivå som året innan – 1,3 miljoner. Av 
dessa var 84 procent privatpersoner och 16 procent företag. 
 
Efter en nedgång i fjol, har antalet ansökningar till Kronofogden ökat, dock relativt blygsamt. 
Antalet betalningsförelägganden har ökat med drygt fyra procent. Statistiken visar dock att de 
flesta ärenden, 85 procent, aldrig hamnar hos Kronofogden – ofta på grund av att betalning 
sker snart efter inkassokrav eller genom att den skuldsatte får en avbetalningsplan. Andelen 
ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden i förhållanden till antalet nya 
ärenden hos inkassobolagen var följaktligen cirka 15 %.  
 

Inkassobolagen fick i slutet av februari även svara på en fråga om hur de ser på utvecklingen 
under 2021. 6 av 10 inkassobolag bedömer att ärenden kommer att öka, vilket är en 
minskning jämfört mot förra undersökningen, då 3 av 4 trodde spådde en ökning. Vidare tror 
5 av 10 inkassobolag att andelen obetalda ärenden kommer att öka under 2021.  

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) 

 
 
Antalet inkassoärenden fortsätter att minska… 
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. 
  
Den långsiktiga trenden fram till 2018 var att inkassoärendena ökade i landet. Från och med 2019 har 
dock en minskning av nya ärenden skett. Mellan 2019 och 2020 har antalet nya ärenden minskat från 
8,87 miljoner till 8,36 miljoner, vilket är en minskning på 510 000 ärenden (cirka 6 %). 
 

…men andelen obetalda inkassokrav fortsätter att öka 
Efter att andelen obetalda inkassokrav minskat under en lång tid, bröts trenden 2018. Statistiken 
som sträcker sig tolv år tillbaka i tiden, från 2008 år då Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur, 
visar på ett tydligt trendbrott 2017 där andelen oreglerade inkassokrav började öka långsamt i 
förhållande till nya ärenden.  Under 2020 ser vi att gapet mellan nya ärenden och avslutade ärenden 
varken ökar eller minskar. 
 
Antalet avslutade ärenden uppgick 2020 till 7,22 miljoner under året vilket innebär en 
nettominskning med cirka 480 000 ärenden (cirka 6,2 %). 



	
	

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 sedan 2104, med cirka 53%. Dock har uppgången 
avstannat 2020, med cirka 1,3 miljoner gäldenärer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  



	
	

Skuldbelopp 
 
(Diagram 3) 

 
 
Skuldbeloppet är på ”all-time-high” 
Diagrammet intill visar att gäldenärernas samlade kapitalskuld uppgick till 94,2 miljarder kronor den 
31 december 2020. Från 2019 är det en ökning på 9 miljarder.  
                         
I ett långsiktigt perspektiv, från 2008 och framåt har kapitalskuldernak mer än fördubblats – från 44,5 
miljarder till 94,2 miljarder. Detta är ”all-time-high” för gäldenärernas samlade kapitalskuld i Sverige. 

 
 
 
 
  



	
	

Ansökningar till Kronofogden 
 
(diagram 4) 

 
 

Nästan nio av tio inkassoärenden klaras upp utan rättslig 
åtgärd 
Sedan 2019 har antalet ansökningar om betalningsförelägganden ökat från 1,19 miljoner till 1,24 
miljoner. Dock har antalet ansökningar sjunkit i jämförelse med 2018. Även ansökningar om 
verkställighet har ökat, från 630 000 till 704 000, vilket motsvarar cirka 8,4 procent av alla nya 
inkassoärenden under året.  
 
Den övervägande delen av alla inkassokrav blir reglerade genom att gäldenären frivilligt betalar eller 
tillsammans med inkassobolaget upprättar en avbetalningsplan. Under 2020 registrerades totalt 8,36 
miljoner nya inkassoärenden (diagram 1) samtidigt som inkassobolagen gjorde totalt 1,24 miljoner 
ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Andelen ansökningar om 
betalningsföreläggande i förhållande till antalet nya inkassoärenden blir då nästan 15 procent (se 
diagram 5 nedan). Det innebär samtidigt att cirka 85 procent av alla nya ärenden kan hanteras utan 
att någon rättslig åtgärd behöver vidtas.  
 
 
 
 



	
	

(Diagram 5) 

 

  



	
	

Gäldenärerna 
 
(diagram 6) 

 
	
Män mer skuldsatta  
Statistiken visar att män är överrepresenterade hos inkassobolagen. 56 procent av alla 
fysiska personer som är registrerade i inkassobolagens register är män. Jämfört med året 
innan tog andelen män upp 59 procent av alla inregistrerade. Andelen skuldsatta män har 
därmed sjunkit i samband med att andelen skuldsatta kvinnor har ökat från 41 procent 2019 
till cirka 44 procent 2020.  
 
  



	
	

(diagram 7) 

 
 
 

Andelen unga vuxna ökar 
Statistiken visar också att 68 procent av alla gäldenärer är mellan 26–59 år. Men andelen 
yngre människor under 25 år ökar. För 2020 har andelen skuldsatta personer under 25 ökar 
från 7,6 till 11 procent, en ökning med 3,4 procentenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	
	

FRAMTID: 2020  
 
(diagram 8) 

 

 
Antalet inkassokrav kommer att öka, men inte lika mycket 
Statistiken samlades in under februari/mars månad och representanter från inkassobolagen 
fick samtidigt svara på frågor om vad de tror om framtiden. Majoriteten (6 av 10) tror att 
antalet inkassokrav kommer att öka under 2021. Detta är en minskning jämfört med förra 
årets undersökning, då tre av fyra spådde att antalet inkassoärenden skulle öka under 2020. 
 
Samtidigt tror 5 av 10 (50 procent) inkassobolag att andelen obetalda inkassokrav kommer 
att fortsätta att öka. Även detta är en minskning jämfört med förra årets undersökning, då 6 
av 10 (60 procent) att andelen obetalda ärenden skulle öka under 2020.  
	
  



	
	

Kommentarer 
 
Pandemin lamslog delar av näringslivet och många människor har drabbats hårt ekonomiskt. 
När inkassobranschen sammanställde statistik från 2020 var det kanske många som hade 
förväntat sig dramatiska siffror. Men i stället minskade antalet nya inkassokrav. 

 
- Minskningen av inkassokrav kan tyda på att krisen inte slagit så hårt mot 

privatekonomin som befarat. Den låga räntan och stödpaketen kan ha agerat 
krockkudde samtidigt som många blivit försiktigare och konsumerar mindre vilket 
gjort att den ekonomiska aktiviteten minskat under året, säger Fredrik Engström. 

Ett orosmoln är de unga vuxna som drabbats hårt under pandemin. Statistiken visar också 
att andelen unga vuxna (under 25 år) som har skulder till inkassobolagen har ökat. 

 
- Unga har inte drabbats direkt av sjukdomen covid-19 i så stor utsträckning men rent 

ekonomiskt har de drabbats hårdare än många andra grupper, bland annat på grund 
av att ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt under pandemin, säger Fredrik 
Engström. 

Samtidigt ökar de totala skulderna till inkassobolagen. Det samlade beloppet som branschen 
har att inkassera uppgick den 31/12 2020 till 94,2 miljarder vilket är ”all-time-high”. 

 
- Sedan finanskrisen 2008 har gäldenärernas inkassoskulder mer än dubblerats och 

den totala skulden ökar för varje år. Detta kan förklaras bland annat av ökad e-handel 
och ett större antal köp på kredit. Men man ska samtidigt komma ihåg att i de allra 
flesta fall betalar de skuldsatta till slut frivilligt. Relativt få av de personer som 
registreras hos inkassobolagen fastnar i mer långsiktig skuldsättning, säger Fredrik 
Engström, ordförande på Svensk Inkasso. 

 
 
Advokat Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso 
 
 
För intervju eller fler kommentarer: 
 
Advokat Fredrik Engström, ordförande Svensk 
Inkasso, telefon 070-88 88 610, e-post 
fredrik.engstrom@engstromhellman.se 
 
 
 
 
 


