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Vilka har vi i våra register?
Efter borttagning av ofullständiga personnummer, skyddade personuppgifter, samt
personer som inte har kunnat matchas mot SCB:s databas, har jag information om
348 571 gäldenärer och 35 variabler på varje. Det ger cirka 12 miljoner uppgifter att analysera och dra slutsatser av. Jag tänkte dela med mig av några av dessa uppgifter.
Könsfördelningen i indrivningsdatabasen är ungefär 62 % män och 38 % kvinnor, med
genomsnittsålder på 46 år på båda könen. De flesta, ca 70 %, av gäldenärerna är mellan
31 och 61 år gamla. Kvinnor har i snitt 1,1 barn som bor hemma, medan männen har 0,7
hemmaboendebarn. Räknar man ihop båda könen får vi 0,85 hemmaboende barn per
gäldenär, ännu ett bevis på att barnperspektivet är viktigt att ha med i allt vi gör.
När bli man gäldenärer? Snittåldern för förstagångsgäldenärer ligger på 34 år.

Figur 1 Ålder vid första skuld på gäldenärer som blev förstagångsgäldenärer år 2000 och senare. (N=219 630)

Den manliga gäldenären har i snitt 17 A-mål och 4 E-mål, medan kvinnorna har 10
A-mål och 5 E-mål. Storleken på A-mål i snitt ligger på 100 000 kr för män och 40 000 kr
på kvinnor, samt på E-mål 230 000 kr på män och 145 000 kr på kvinnor. Det enda A-mål
där kvinnor är fler än män, trots den manliga överprestationen av gäldenärer, är skuld
till CSN (51%-49%).
Många gånger hör man att skilsmässa eller dödsfall kan leda till överskuldsättning. Med
hjälp av statistiska utdrag kan vi konstatera att 25 % av gäldenärer (över 18 år) är skilda,
jämfört med 12% i riket, klar överrepresentation. Däremot kan man inte utläsa överrepresentation av överskuldsatta änkor/änklingar då andelen änkor/änklingar är lägre än i
riket, 2 % jämfört med 6 %. Störst andel gäldenärer, 51 %, är ogifta (40% i riket), följt av
skilda 25 % och gifta 22 % (42 % i riket).
Arbetslösheten är vanligt förekommande bland gäldenärer. Det är 45 % av gäldenärer
som är arbetslösa och utan kontrolluppgift från arbetsgivare eller företagarinkomst
under året då statistiken togs fram. Arbetslösa, med kontrolluppgift från arbetsgivare eller företagarinkomst under året, uppgår till 14 % (nyligen blivit arbetslösa eller ströjobb
under året) och endast 41 % av gäldenärerna räknas som förvärvsarbetande.
I Sverige är det cirka hälften av befolkningen som bor i ägt småhus, medan det av gäldenärer hos Kronofogden är knappt 25 % som har eget boende. Vanligaste boendeformen
är hyresrätt med hela 65 % jämfört med riket där endast 27 % bor i hyresrätt. Boende i
bostadsrätt uppgår till 10% jämfört med 18% i riket.
Det är ungefär 28 % av gäldenärer som har pågående löneutmätning. Andelen kvinnor
som har pågående löneutmätning är större än andelen män. Jämför vi olika åldersgrupper så är det 65+ som har störst andel med pågående utmätning, hos varannan pensionär
utmäter vi inkomst.
Det blev allt för denna gång, jag återkommer i mitt nästa månadsbrev.
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