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Faktasammanställning 
 
 
I procent anges åldersgruppens/köns andel av totalt inkomna 
ansökningar om obetalda sms-lån i länet. 
 
Stockholms län  halvåret 2010        halvåret 2011                    
18-25 år  (20,5 %)   (17,3 %) 
26-35 år  (31,6 %)   (32,5 %) 
36-45 år  (26 %)   (24,2 %) 
46-55 år  (15,3 %)   (18,7 %) 
56-65 år  (5,4 %)   (  4,6 %) 
66 +  (1,2 %)   (  2,6 %) 
Män  (51 %)   (51 %) 
Kvinnor  (49 %)   (49 %) 
Uppsala län       halvåret 2010        halvåret 2011                              
18-25 år (22,3 %) (16,9 %) 
26-35 år (34,2 %) (32,3 %) 
36-45 år (24,3 %) (23,1 %) 
46-55 år (9,5 %) (20,4 %) 
56-65 år (8,7 %) (  6,0 %) 
66 + (1 %) (  1,3 %) 
Män (59 %) (53 %) 
Kvinnor (41 %) (47 %) 
Södermanlands län halvåret 2010 halvåret 2011 
18-25 år  (12,7 %) (11,7 %) 
26-35 år  (29,8 %) (25,6 %) 
36-45 år  (29 %) (27,5 %) 
46-55 år  (13,7 %) (15,2 %) 
56-65 år  (12,4 %) (15,4 %) 
66 +  (2,4 %) (  4,6 %) 
Män  (55 %) (48 %) 
Kvinnor  (44 %) (52 %) 
Östergötlands län halvåret 2010  halvåret 2011    
18-25 år  (25,7 %)  (20,0 %) 
26-35 år  (24,5 %)  (30,5 %) 
36-45 år  (24,1 %)  (25,9 %) 
46-55 år  (20,6 %)  (14,9 %) 
56-65 år  (4,5 %)  (  7,0 %) 
66 +  (0,6 %)    (  1,8 %)   
Män  (51 %)  (55 %) 
Kvinnor  (49 %)  (45 %) 
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Jönköpings län halvåret 2010       halvåret 2011         
18-25 år   (21,8 %)   (23,3 %) 
26-35 år   (27,5 %)   (27,8 %) 
36-45 år   (27,5 %)   (21,8 %) 
46-55 år   (16,5 %)   (19,2 %) 
56-65 år   (6,5 %)   (  5,9 %) 
66 +   (0,2 %)    (  2,0 %)  
Män   (57 %)   (56 %) 
Kvinnor   (43 %)   (44 %) 
Kronobergs län halvåret 2010      halvåret 2011        
18-25 år  (29,9 %)  (13,8 %) 
26-35 år  (24,5 %)  (24,8 %) 
36-45 år  (19 %)  (28,3 %) 
46-55 år  (16,3 %)  (22,0 %) 
56-65 år  (7,6 %)  (  7,9 %) 
66 +  (2,7 %)  (  3,1 %) 
Män  (43 %)  (54 %) 
Kvinnor  (57 %)  (46 %) 
Kalmar län        halvåret 2010       halvåret 2011               
18-25 år   (25 %)   (19,6 %) 
26-35 år   (27,2 %)   (32,2 %) 
36-45 år   (19,8 %)   (25,2 %) 
46-55 år   (15,0 %)   (13,2 %) 
56-65 år   ( 7,1 %)   (  6,7 %) 
66 +   (5,9 %)   (  3,1 %) 
Män   (56 %)   (49 %) 
Kvinnor   (44 %)   (51 %) 
Gotlands län     halvåret 2010        halvåret 2011             
18-25 år    (23,4 %)   (11,0 %) 
26-35 år    (29,7%)   (38,4 %) 
36-45 år    (17,2 %)   (34,2 %) 
46-55 år    (7,8 %)   (13,7 %) 
56-65 år    (21,9 %)   (  2,7 %) 
66 +    (6 %)   (  0,0 %) 
Män    (57 %)   (49%) 
Kvinnor    (43 %)   (51 %) 
Blekinge län      halvåret 2010       halvåret 2011             
18-25 år   (19,3 %)   (16,9 %) 
26-35 år   (29,6 %)  (29,2 %) 
36-45 år   (18,5 %)  (16,0 %) 
46-55 år   (14,6 %)  (29,7 %) 
56-65 år   (12 %)  (  7,3 %) 
66 +   (6 %)  (  1,0 %) 
Män   (50 %)  (42 %) 
Kvinnor   (50 %)  (58 %) 
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Skåne län            halvåret 2010     halvåret 2011 
18-25 år  (17,9 %)  (18,6 %) 
26-35 år  (28,8 %)  (27,9 %) 
36-45 år  (28,5 %)  (27,9 %) 
46-55 år  (17,9 %)  (18,0 %) 
56-65 år  (5,5 %)  (  5,9 %) 
66 +  (1,4 %)  (  1,6 %) 
Män  (53 %)  (49 %) 
Kvinnor  (47 %)  (51 %) 
Hallands län      halvåret 2010       halvåret 2011             
18-25 år  (16,4 %)  (18,7 %) 
26-35 år  (35,5 %)  (31,3 %) 
36-45 år  (23,9 %)  (22,2 %) 
46-55 år  (11,3 %)  (21,9 %) 
56-65 år  (12,1 %)  (  4,7 %) 
66 +  (0,8 %)  (  1,7 %) 
Män  (38 %)  (45 %) 
Kvinnor  (62 %)  (55 %) 
Västra Götaland halvåret 2010    halvåret 2011     
18-25 år  (21,4 %)  (15,0 %) 
26-35 år  (28,2 %)  (31,7 %) 
36-45 år  (26,8 %)  (26,1 %) 
46-55 år  (12,8 %)  (16,0 %) 
56-65 år  (9 %)  (  7,9 %) 
66 +  (1,8 %)  (  3,3 %) 
Män  (50 %)  (51 %) 
Kvinnor  (50 %)  (49 %) 
Värmlands län  halvåret 2010      halvåret 2011          
18-25 år  (12,4 %)  (21,6 %) 
26-35 år  (33,7 %)  (27,0 %) 
36-45 år  (24,2 %)  (22,4 %) 
46-55 år  (18 %)  (20,2 %) 
56-65 år  (9,3 %)  (  7,1 %) 
66 +  (2,4 %)  (  1,6 %) 
Män  (44 %)  (47 %) 
Kvinnor  (56 %)  (53 %) 
Örebro län        halvåret 2010       halvåret 2011                
18-25 år  (20,3 %)  (15,0 %) 
26-35 år  (33,3 %)  (30,6 %) 
36-45 år  (24,9 %)  (18,4 %) 
46-55 år  (11,9 %)  (19,3 %) 
56-65 år  (8,9 %)  (13,7 %) 
66 +  (0,7 %)  (  2,9 %) 
Män  (38 %)  (46 %) 
Kvinnor  (62 %)  (54 %) 
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Västmanlands län halvåret 2010   halvåret 2011    
18-25 år   (18,7 %)   (15,3 %) 
26-35 år   (28,5 %)   (35,8 %) 
36-45 år   (30,7 %)   (19,3 %) 
46-55 år   (13,9 %)   (15,9 %) 
56-65 år   (7,3 %)   (10,5 %) 
66 +   (0,9 %)   (  3,1 %) 
Män   (57 %)   (52,0 %) 
Kvinnor   (43 %)   (48,0 %) 
Dalarnas län      halvåret 2010    halvåret 2011            
18-25 år  (13,8%)   (18,9 %) 
26-35 år  (20,6%)   (27,3 %) 
36-45 år  (24,7 %)   (24,1 %) 
46-55 år  (27,7 %)   (19,9 %) 
56-65 år  (12,5%)   (  6,0 %) 
66 +  (0,7 %)   (  3,7 %) 
Män  (48 %)   (48 %) 
Kvinnor  (52 %)   (52 %) 
Gävleborgs län halvåret 2010       halvåret 2011        
18-25 år  (17,2 %)  (16,0 %) 
26-35 år  (29,5 %)  (22,0 %) 
36-45 år  (36,1 %)  (35,4 %) 
46-55 år  (13,2 %)  (16,6 %) 
56-65 år  (3,8 %)  (  9,8 %) 
66 +  (0,2 %)  (  0,7 %) 
Män  (46 %)  (49 %) 
Kvinnor  (54 %)  (51 %) 
Västernorrland halvåret 2010      halvåret 2011        
18-25 år  (13,2 %)  (19,1 %) 
26-35 år  (25,5 %)  (19,4 %) 
36-45 år  (28,3 %)  (23,8 %) 
46-55 år  (16,3%)  (21,2 %) 
56-65 år  (15,4 %)  (15,9 %) 
66 +  (1,3 %)  (  0,6 %) 
Män  (52 %)  (53 %) 
Kvinnor  (48 %)  (47 %) 
Jämtlands län    halvåret 2010      halvåret 2011          
18-25 år   (26,2 %)   (14,3 %) 
26-35 år   (20,2 %)   (24,8 %) 
36-45 år   (27,4 %)   (40,9 %) 
46-55 år   (15,5 %)   (  4,8 %) 
56-65 år   (10,1 %)   (15,2 %) 
66 +   (0,6 %)   (  0,0 %) 
Män  (40 %)   (46 %) 
Kvinnor  (60 %)   (54 %) 
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Västerbottens län halvåret 2010   halvåret 2011   
18-25 år  (16,2 %)  (14,5 %) 
26-35 år  (28,4 %)  (26,4 %) 
36-45 år  (25,2 %)  (20,8 %) 
46-55 år  (23,9 %)  (21,9 %) 
56-65 år  (5,4 %)  (16,4 %) 
66 +  (0,9 %)  (  0,0 %) 
Män  (47 %)  (60 %) 
Kvinnor  (53 %)  (40 %) 
Norrbottens län halvåret 2010     halvåret 2011        
18-25 år  (20,2 %)  (23,7 %) 
26-35 år  (31 %)  (30,8 %) 
36-45 år  (27,6 %)  (22,0 %) 
46-55 år  (14,1 %)  (17,6 %) 
56-65 år  (2,9 %)  (  4,7 %) 
66 +  (4,2 %)  (  1,1 %) 
Män   (38 %)  (47 %) 
Kvinnor   (62 %)  (53 %) 
 
 
 


