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SVENSK INKASSO 



BRANSCHSTATISTIK 

                 År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           Anställda 1 600 1 500 1 400  1 300 1250 1200 1 200 

           Nya Krav 7,4miljoner 

 

7,2 miljoner 7,3 miljoner  7,9 miljoner     7,8 miljoner 7,8 miljoner 7,9 miljoner 

         Avslutade 4,5miljoner 5,5 miljoner 5,8 miljoner  5,8 miljoner   6,5 miljoner 6,5 miljoner 7 miljoner 

        Gäldenärer 370´ 400´ 500´  500´ 460´ 490’ 8-900´ 

          Kapital att  

inkassera       

44,5 

miljarder 

52,5 

miljarder 

45,5 

miljarder  

45,5 

miljarder    

55 miljarder 66 miljarder 60 miljarder 

         Inkasserat 

Belopp 

17 

miljarder 

16,9 

miljarder 

17,2 

miljarder  

16,8 

miljarder 

24,4 

miljarder 

21,1 

miljarder 

28 miljarder 

          Antal ans. 

om Bf 

 

          Antal ans.  

om 

verkställighet 

900 000 

 

 

i. u. 

1 milj.  

 

 

i. u. 

1,1 milj. 

 

 

400´ 

1,0 milj.  

 

 

470´ 

1,0 milj. 

 

 

480´ 

+1,0 milj. 

 

 

490’ 

-1,1 

 

 

460´ 

 



INKASSERADE BELOPP M.M. I 
JÄMFÖRELSE ÅR 2014 

Inkasso Kronofogdemyndighet 

Inkasserat/indrivet belopp 

(Branschens nettooms.) 

28 miljarder 

(- 3 miljarder) 

4,4 miljarder (10.7 – 6,3 skatt)  

Avtal nyregistrerade 

ärenden 

7,9 miljoner 589 000 

Antal avslutade ärenden 7 miljoner 556 000 

Belopp att 

inkassera/indriva 

 

Antal gäldenärer 

60 miljarder 

(kapitalbelopp) 

 

8-900´ (uppskattat) 

46,4 miljarder (e-mål) 

 

 

440´ fysiska personer (507´ tot.) 



Efter ansökan om 
betalningsföreläggande  

 
- Ca 40 % återkallas innan Bf utfärdas, (av knappt 1,2 
miljoner ansökningar) och ca 7 % bestrids, vilket medför att 
ca 600´ utslag, dvs. betalningsförelägganden meddelas. 
 
- I ca 50 %  av fastställda utslag (av-)betalas skulderna efter 
Bf, dvs. utan att utsökning sker 
 

- Ca 300 000 nya exekutionsärenden som kan leda till 
utmätning om ansökan görs 
 

 
 



Efter ansökan om utmätning 
E-mål  

- Över 50 % inkom genom löneutmätning via Kfm (2,5 
miljarder i e-mål) 
 

- Ca 15 % inkom via överskjutande skatt via Kfm (640 
miljoner i e-mål) 
 
-Ca  7 % inkom via utmätning av fast & lös egendom (360 
miljoner, varav 200 i ett enskilt ärende, i e-mål) 
 
- Ca 25 % av inkasserat belopp (4,4 miljarder) inkom således 
efter första kravbrev från Kfm (1 miljard kr i e-mål) 
 

 



 
 

•Kronofogden finansieras med anslag från staten, 
ca 1,750 miljarder kr. 

•Exekution kostar 1,3 miljarder kr. 

•Summarisk process kostar 301 miljoner kr. 

•(Skuldsanering kostar 128 miljoner kr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVENSK INKASSO 
Finansiering av Kronofogden 
och verksamheternas 
kostnader 



 
 

• Kronofogden hanterar årligen 2 224 000 ex. mål. 

•589 000, eller 27 % är e-mål, 73 % således a-mål. 

•73 % av kostnaden 1,3 miljarder är 949 miljoner kr 

•27 % av kostnaden 1,3 miljarder är 351 miljoner 
kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVENSK INKASSO 
Finansiering av Kronofogden 
Exekution 



 
 

• Grundavgifter i exekutionsmål inflyter med 442 
miljoner kr (a-mål) och med 658 miljoner kr(e-mål) 

•A-mål kostar 949´ och ”underfinansieras” med 507 
miljoner kr (via avgifter). Ca  50 % av avgifterna 
erläggs av gäldenärerna, (enl. uppskattning) 

•E-mål kostar 351´ och ”överfinansieras” med 307 
miljoner kr (via avgifter). Ca 70 % av avgifterna erläggs 

av gäldenärerna, (enligt bedömning efter viss 
utredning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVENSK INKASSO 
Finansiering av Kronofogden 
Exekution 



 
 

• A-mål underfinansieras med 507 miljoner kr och 
staten som sökande har inte kostnadsansvar för de 
avgifter som inte erläggs av gäldenärer. 

•E-mål överfinansieras med 307 miljoner kr, varav 
e-målsgäldenärer erlägger ca 100 miljoner och e-
målsborgenärer ca 200 miljoner kr. 

 

 

 

 

SVENSK INKASSO 
Finansiering av Kronofogden 
Exekution 



 
 

• Avgifter i summarisk process inflyter med 358 
miljoner kr. (Kostnad 301 miljoner kr). 

•Verksamheten med summarisk process 
överfinansieras med 57 miljoner kr. 

•Både enskilda borgenärer och det allmänna som 
sökanden, merparten är enskilda. 

 

 

 

 

SVENSK INKASSO 
Finansiering av Kronofogden 
Summarisk process 



Skuldsanering 
 

 

8452 ansöker 2011, 9062 år 2012, 9084 år 2013 och 10 000 år 2014 
 

5327 beviljas 2011, 4637 beviljas 2012, 5357 beviljas 2013 och 5 900 år 
2014 
 

- Tre statliga utredningar har föreslagit ändringar för skuldsanering och        
överskuldsättning 
 

- 2012 års Skuldsaneringsutredning under ledning av lagmannen Ralf G 
Larsson 
 

- Utredningen om överskuldsättning under ledning av tidigare statsrådet 
Anna Hedborg 
 

-F-skuldsanering för företagare under ledning av lagmannen Ylva Norling 
Jönsson 
 
- Kostnader för skuldsanering hos Kfm är  128 miljoner kr 


