
 
 

Pressmeddelande 20 januari 2021 
 
Trots corona – marginell ökning av skuldsatta hos Kronofogden  
Pandemin påverkar ekonomin världen över. Men trots djup lågkonjunktur och historiskt hög 
arbetslöshet har antalet personer med skulder hos Kronofogden inte ökat nämnvärt – än. 
Däremot fortsätter den sammanlagda skulden att växa snabbt. Det visar ny statistik från 
Kronofogden. 
 
– Under pandemins första månader var våra prognoser mörka. Vi gick tillbaka till 1990-talskrisen 
och tittade på hur det såg ut då och förväntade oss en liknande utveckling nu, säger Kronofogdens 
analytiker Johan Krantz. 
 
Men än så länge har antalet privatpersoner i myndighetens register inte ökat särskilt mycket. Vid 
årsskiftet hade 402 205 personer skulder hos Kronofogden, cirka 5 000 fler än vid samma tid förra 
året. Bortsett från 2019 är det den lägsta siffran på 29 år.  
 
– Sannolikt har de olika stödpaketen mildrat effekterna och fungerat som en sorts krockkudde, säger 
Johan Krantz och fortsätter:  
 
– Bostadsmarknaden är stabil och räntorna fortsatt låga. Efter en snabb nedgång återhämtade sig 
börsen och befinner sig nu på nya toppnivåer. Många människor har dessutom minskat sin 
konsumtion, till exempel genom färre resor och restaurangbesök. Sammantaget bidrar dessa 
faktorer till att en stor del av befolkningen fortfarande har en relativt god buffert. 

Skulderna fortsätter att växa 
Hittills har pandemin främst drabbat människor med små ekonomiska marginaler, varav många 
redan hade skulder hos Kronofogden. Det tydligaste tecknet är att det sammanlagda skuldbeloppet 
hos myndigheten fortsätter att växa. Och det snabbt. På fem år har skulderna ökat med 15 miljarder 
kronor; från 72 miljarder kronor 2015 till 87 miljarder kronor vid årsskiftet.  
 
– Utvecklingen drivs främst av skulder till privata företag, där vi ser en kraftig ökning både i antalet 
ärenden och i skuldbeloppen. Samtidigt minskar skulderna till staten, säger Johan Krantz.  
 
För dem som har skulder hos Kronofogden blir summorna alltså allt högre. Medianskulden låg vid 
årsskiftet strax över 59 000 kronor vilket är en tydlig uppgång jämfört med läget för några år sedan, 
enligt Johan Krantz. 
 
En del av ökningen hänger samman med att skulderna växer kontinuerligt på grund av räntan. Men 
det handlar också om att myndigheten får in skulder på högre belopp, det vill säga en fortsatt 
expansiv kreditmarknad bidrar till växande skulder hos Kronofogden. Och Johan Krantz befarar att 
coronakrisen snart kommer att märkas tydligare hos myndigheten. 
 
– Vi är oroliga för att människor som blivit av med jobbet eller permitterats löser sina ekonomiska 
problem genom att låna. Det kan  fungera som en tillfällig lösning om man vet att pengar är på väg. 
Men det finns en stor risk att man bara skjuter upp svårigheterna, för att senare fastna i en ännu 
värre skuldsituation.  
 

Tre tips när pengarna inte räcker till 
1. Kontakta den du är skyldig pengar och säg som det är. Kanske går det att dela upp betalningen 

eller hitta en annan lösning. 



2. Försök få en helhetsbild av din ekonomi – vilka inkomster och utgifter har du? Vilka är du 
skyldig pengar och hur mycket? Det finns många bra appar och digitala verktyg som kan vara 
till hjälp, till exempel Konsumentverkets budgetkalkyl. 

3. Våga be om hjälp. Prata med någon i ditt nätverk av familj, vänner och bekanta. Berätta att du 
har ekonomiska svårigheter. Vill du prata med någon utomstående? Kontakta budget- och 
skuldrådgivaren i din kommun eller ring Kronofogdens kundservice. 

Tabell: Kommuner med högst respektive lägst andel skuldsatta (18 år och äldre) hos 
Kronofogden 

 5 högst andel  5 lägst andel 

 Ljusnarsberg 10,3%  Lomma 0,9% 

 Perstorp 8,1%  Danderyd 1,1% 

 Eda 7,5%  Täby 1,6% 

 Högsby 7,4%  Vellinge 1,6% 

 Bjuv 7,3%  Öckerö 1,7% 

Regional statistik och kontakt 
I vår statistikrobot kan du enkelt söka fram statistik på läns- och kommunnivå: 
www.kronofogden.se/statistikrobot. Det finns även två bifogade excelfiler längst ner i 
pressmeddelandet: en fil med regional statistik och en med utvecklingen av totalt skuldbelopp de 
senaste tio åren. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10. 
 

http://www.kronofogden.se/statistikrobot
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