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Abstract 
The purpose of this report is to examine the debt situation of our clients in terms of identifying their main creditors, 

the different types of debt and the change in debt characteristics across a period of 3 years. The data analysis 

has produced several highly salient findings pertaining to the debt situation of socially vulnerable groups. These 

findings have far-reaching implications for how debt issues should be approached politically, both in terms of 

solving existing challenges as well as preventing the emergence of future problems. First and foremost, the 

analysis shows clear evidence of sky-rocketing debt among our clients, with the total debt amount increasing by 

120 million in just one year. This increase can largely be attributed to public debt, especially debt to the Danish 

tax authorities and the Police. Bearing in mind that public debt already makes up 70% of the total debt amount, 

only further exacerbates the magnitude of this trend. Another remarkable finding in this report is that a vast 

majority of payday loans are issued by banks and companies with a banking license, and not by companies who 

lack such a license. This is noteworthy, because both political and media attention has been mostly directed at 

the latter, when it comes to ethical questions surrounding payday loans. We argue for the need of a more holistic 

approach to the questions regarding debt, to ensure that overindebted people receive the help they require when 

coping with debt problems – all while taking into account different types of debt, and debt from different creditors.  
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Forord 

Siden finanskrisen i 2008 har husholdningers gæld 

stået højt på den samfundsøkonomiske 

forskningsagenda. Utallige forskningsrapporter har 

beskrevet, hvordan kraftige stigninger i 

husholdningernes gæld kan være en medvirkende 

årsag til meget dybe og langvarige efterfølgende 

økonomiske afmatninger, som vi netop så i kølvandet 

på finanskrisen. Centralbanker og finansielle 

tilsynsmyndigheder i en række lande har benyttet denne viden til at indføre strammere låneregler for især 

boliglån. Organisationer som Den Internationale Valutafond løfter med jævne mellemrum pegefingeren over for 

Danmark, som er et af de lande i verden, hvor husholdningerne er mest forgældede. 

Ingen af de ovennævnte rapporter eller anbefalinger har interesseret sig nævneværdigt for den 

gruppe mennesker, hvis situation belyses i nærværende rapport fra Den Sociale Gældsrådgivning. Det skyldes, 

at disse menneskers gæld kun udgør en forsvindende lille andel af husholdningernes samlede gæld i Danmark. 

Derfor har denne gæld ikke stor betydning for de nationaløkonomiske konjunkturer. Men den har enorm 

betydning for de berørte mennesker. Derfor er denne rapport pligtlæsning for enhver, der hævder at interessere 

sig for danskernes gældssituation. Rapporten giver et nuanceret og detaljeret indblik i de dybe økonomiske 

problemer, som mange af de berørte personer står overfor. I gennemsnit skylder hver klient langt over 500.000 

kroner til 8 forskellige kreditorer. Her er vel at mærke tale om en gruppe mennesker, hvoraf forsvindende få bor 

i ejerbolig og derfor har boliggæld. Det betyder også, at den gennemsnitlige rente på deres gæld må formodes 

at være langt højere end de lave renteniveauer, som mere velbjergede danskere i disse år nyder godt af. Sat i 

forhold til klientgruppens ofte beskedne indkomst kan denne gæld virke helt uoverskuelig. 

Der har gennem de senere år været stort politisk fokus på at stramme reglerne for de såkaldte 

kviklån. I det omfang den nærværende rapports resultater er repræsentative for gruppen af socialt udsatte i 

Danmark generelt, så tegner der sig et interessant paradoks. Når det kommer til denne gruppe, så har politikerne 

ved at fokusere på kviklån sat kikkerten for det blinde øje. Kviklån udgør nemlig en særdeles begrænset andel 

af den samlede gæld. Den med afstand største kreditor for klienterne i rapporten er derimod den offentlige 

sektor. Fra et socialpolitisk perspektiv er det store fokus på kviklån derfor aldeles forfejlet. Rapportens analyse 

tyder på, at politikerne ville kunne gøre en langt større forskel for de socialt udsattes situation ved i stedet at 

tage statens rolle som kreditor og gældsinddriver over for samfundets svageste op til overvejelse. 
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I disse år får forskere og myndigheder adgang til stadigt mere detaljerede økonomiske data om danskernes 

finansielle situation, herunder deres gæld. I fravær af et samlet register er denne rapport baseret på klienternes 

egen rapportering om størrelsen og fordelingen af deres gæld – med alle de fejlkilder, dette indebærer. Det 

betyder, at kvaliteten af data for de socialt udsattes gæld ikke matcher kvaliteten for andre grupper. Enhver 

seriøs debat bør tage udgangspunkt i fakta, og der er derfor behov for bedre opgørelser af denne gæld, 

eksempelvis i form af et gældsregister. Indtil sådanne opgørelser foreligger er rapporter som den nærværende 

derfor ekstra værdifulde. God læselyst. 

Af Søren Hove Ravn, lektor, ph.d., Økonomisk Institut, Københavns Universitet 

 

1. Indledning 

Der har igennem 2019 været stort fokus på kviklånsudbyderne, der udbyder små lån til høje renter og med en 

til tider tvivlsom kreditvurdering. Dette har resulteret i endeløse diskussioner om, hvorvidt det er fair, og hvem 

der i sidste ende har ansvaret. Der er blevet diskuteret løsninger på det, lige fra krav om bedre kreditvurdering 

til indførelsen af et loft over ÅOP. Det har gennem hele dette været Den Sociale Gældsrådgivnings (DSG) mål 

at sikre sig, at debatten blev mere nuanceret end blot at pege fingre af kviklånerne; for godt nok er 

kviklånsudbyderne ikke klassens pæne dreng, men de er ikke de eneste, som borgerne har gæld hos. Det har 

derfor været DSGs argument, at det i stedet handler om at sikre en langt mere helhedsorienteret løsning, der 

bl.a. indeholder oprettelsen af et gældsregister og indførelsen af bindende kvalitetsstandarder for 

gældsrådgivningsorganisationer. 

 Alt dette er især vigtigt, når vi tager konteksten i betragtning; i januar fik verden de første konkrete 

nyheder om den berygtede Coronavirus, COVID-19, der huserede i det centrale Kina. Der gik kun en god måned 

før man registrerede det første smittetilfælde i Danmark. Derefter gik det hurtigt, og den 11. marts 2020 lukkede 

statsminister, Mette Frederiksen, landet ned; dette indebar bl.a. hjemsendelsen af alle ikke-essentielle offentligt 

ansatte, der nu skulle til at arbejde hjemmefra. Samtidig kom der en opfordring til samtlige private virksomheder 

om så vidt muligt at gøre det samme, hvis ikke dette var muligt skulle de enten lukke eller sørge for, at der blev 

holdt god afstand mellem kunderne og var nem adgang til håndsprit. Nogle erhverv, herunder bl.a. storcentre, 

frisører og tandlæger, ville af deres natur ikke kunne overholde disse krav om afstand og de blev derfor påbudt 

at lukke helt (Løper 2020: 9-10). 
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 Nedlukningen har haft og vil få enorme økonomiske konsekvenser for det danske samfund: I maj 

offentliggjorde Danmark Statistik de første tal for arbejdsløsheden; tallene viser, at arbejdsløsheden steg med 

13.400 fuldtidsstillinger i marts, svarende en stigning på 0,4% (DST.dk 2020). Dette virker ikke af meget, men 

det bør ses i den kontekst, at arbejdsløsheden langsomt og konsekvent er faldet de sidste 8 år (Løper 2020: 9). 

Officielt er der ikke nogen prognose for dansk økonomi, Nationalbanken arbejder dog med tre forskellige 

scenarier: Et mildt scenarie med et fald i BNP på ca. 3% efterfulgt af en hurtig genopbygning, et center scenarie 

hvor BNP vil falde med ca. 5% efterfulgt af en gradvis tilbagevenden, og et alvorligt scenarie, hvor BNP vil falde 

med 10% hvorefter det kun langsomt vil rette sig op igen (Ibid.). Godt nok har den danske regering reddet meget 

med sine store hjælpepakker, der bl.a. har udskudt betaling af skatter og afgifter samt dækker op til mellem 80 

og 100% af virksomhedernes faste udgifter (Ibid.: 10), men spørgsmålet er, om dette er nok til at redde 

virksomhederne og deres ansatte. 

1.1 – Det er vigtigt at tale om gæld 

Dette er den tredje årlige rapport, som er udgivet af DSG. Rapporten er motiveret af et ønske om at udfylde et 

hul i den viden, som vi har om gæld her i landet. Når man som politiker skal lave lovgivning på gældsområdet, 

så er det vigtigt, at man gør dette på et ordentligt vidensgrundlag. Hos DSG mener vi, at dette vidensgrundlag 

nødvendigvis skal indeholde viden om, hvem borgerne i landet har gæld til, og hvor meget gæld, de har. Man 

kan relativt nemt finde tal om den danske befolknings nettogæld på bl.a. Danmarks Statistik, men det er straks 

sværere at finde ud af noget, der er mere specifikt, såsom hvem de største kreditorer er. 

Denne information er vigtig, da det ikke nytter noget at udskælde én form for kreditor for dårlig 

opførsel, når borgeren samtidig har gæld til adskillige andre kreditorer, for selv hvis lånet til den ene kreditor 

bliver ugyldiggjort, så vil borgeren stadig have gæld til de andre kreditorer, hvorfor det hul, som borgeren befinder 

sig i, kun vil være blevet marginalt mindre. Hvis man virkelig ønsker at hjælpe overgældsatte danske borgere, 

så er det nødvendigt at tænke helhedsorienteret, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan hjælpe 

overgældsatte borgere op af deres dybe hul og give dem en mere normal tilværelse. 

Rapporten skal være med til at sikre et mere nuanceret syn på gæld og gældsforpligtigelse i 

Danmark, og det er vores håb, at rapporten vil kunne være med til at skabe mere gennemsigtighed på 

gældsområdet og derudover også være en inspiration til andre gældsrådgivningsorganisationer i Danmark. 

Lignende rapporter fra dem, vil kun være en fordel, da det vil kunne skabe et endnu mere nuanceret billede af 

over-gældsætning i Danmark og dermed også give et mere retvisende billede af overgældssætning på 

landsplan. 
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1.2 - Rapporten kort 

Denne rapport vil starte med at se på, hvor meget gæld, som klienterne hos DSG har haft samt, hvem deres 

kreditorer er. Dernæst vil rapporten sammenligne disse tal med tallene, der blev præsenteret i de tidligere års 

rapporter for at se, om der skulle være nogen markante forskelle, i så fald vil rapporten forsøge at forklare disse 

forskelle, for at sikre en fortsat høj gennemsigtighed. 

1.3 Rapportens konklusioner 

Rapporten viser en markant stigning i den samlede gældsforpligtigelse. Denne stigning skyldes næsten 

udelukkende en fordobling af gælden til det offentlige, der er steget med ca. 120 mio. kr. siden 2018. de største 

kreditorer i 2019 var Gældstyrelsen med 120 mio. kr., Politiet med 62 mio. kr. og Bankerne med knap 55 mio. 

kr. Igen i år viser dette et behov for at tænke mere helhedsorienteret om gæld, fordi mange, og specielt de socialt 

udsatte, sjældent kun har én kreditor at forholde sig til men mange forskellige. 

2. Gæld - Et socialt, økonomisk og sundhedsmæssigt problem 

Vi vil i dette afsnit se nærmere på gælds sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser, da det er 

vigtigt at forstå, hvor stort et samfundsproblem privat gæld egentlig kan være. Hvis ikke man forstår dette er det 

nemt at feje gæld som emne ind under gulvtæppet som et privat problem, som jeg og staten ikke behøver at 

bekymre mig om. 

 Gæld og overgældsætning er et ofte overset socialt problem; gæld bliver af mange anset som en 

privat sag, og min nabos gæld har ingenting med mig at gøre, men så simpelt er det dog langt fra. Et nyt studie 

fra Storbritannien viser bl.a., at gæld kan være med til at øge uligheden i et samfund, da det øger andelen af 

indkomst, der fanges i toppen af indkomstskalaen (Wood 2020). Højere ulighed medfører mange forskellige 

problemer, bl.a. argumenterer Uslaner (2010, 2013) for at ulighed fører til lavere social tillid i et samfund; og 

Fajnzylber et al (2002) finder at højere ulighed fører til mere kriminalitet. Med højere ulighed kommer der også 

et større antal af socialt udsatte borgere (Cutter & Finch 2007: 2305). Særligt for de socialt udsatte borgere er 

gæld et stort problem, således står der i en rapport om overgældsætning fra Rådet for Socialt Udsatte i Aarhus: 

“Der er mennesker, der bliver socialt udsatte på grund af gæld, og en meget stor del af socialt udsatte har gæld 

og har derfor svært ved at se, at det er muligt for dem at komme ud af deres sociale problemer. Mange socialt 

udsatte kender ikke deres rettigheder og muligheder i forhold til at komme ud af gælden og tror, at det er 

nærmest umuligt for dem at få et arbejde og en arbejdsindkomst, så længe de har en gæld, og de kan derfor 

ikke se nogen vej ud af deres problemer.” (Barfod 2014: 7). 
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Man kan altså nemt forestille sig, hvordan et eksternt stød, såsom en finanskrise eller som hen over foråret og 

sommeren 2020 er blevet meget klart, en pandemi, kan sætte en negativ spiral i gang, hvor folk er nødt til at 

låne flere penge for at få husholdningsbudgettet til at hænge sammen; hvis økonomien ikke retter sig op rimelig 

hurtigt herefter, vil man ikke længere kunne betale den gæld man har stiftet, hvorfor man risikerer at miste el, 

vand og varme eller i værste tilfælde at blive sat på gaden. Nogen går måske så langt som til at begå kriminalitet 

for at få de penge de har brug for – dette behøver ikke nødvendigvis at være voldelig, det kan også være, at 

man begår underslæb eller svindel; bliver man opdaget havner man i fængsel. Gælden kan også øge 

sandsynligheden for at man bliver misbruger, bl.a. hvis man har brug for at drikke sorgerne væk, eller skal bruge 

en rus for at glemme éns situation. Dette kan omvendt være med til øge gælden yderligere, da misbruget skal 

finansieres med penge, som borgerne ikke har. I sidste ende ender borgeren nede i et hul så dybt, at de aldrig 

vil kunne komme op af det igen uden helhedsorienteret og professionel hjælp, der tager hånd om deres misbrug, 

deres sociale problemer, deres juridiske problemer og selvfølgelig deres gældsproblemer. 

Dette er årsagen til, at gæld ikke bare er et privat problem, det er et samfundsproblem. Derfor er 

det også samfundet, der bør gøre noget ved det. Vi er nødt til at tage ansvar for de af vores medborgere, der 

ikke kan klare sig selv, så de kan komme på fode igen og få et så normalt liv som muligt, så de igen kan blive 

produktive samfundsborgere. Noget som langt de fleste også har lyst til, de kan bare ikke klare det selv. 

3. Metode 

I denne rapport vil der udføres en analyse og sammenligning af gælden som DSGs klienter har samt fordelingen 

heraf mellem diverse offentlige og private kreditorer. Det data, der indgår i denne rapport, er indsamlet blandt 

DSGs egne klienter, der er tale om overgældsatte borgere, der har fået hjælp på enten trin to eller tre, da disse 

trin forudsætter, at der bliver lavet et gældsoverblik for klienten. Et gældsoverblik er som navnet antyder et 

overblik over den gæld, som klienten har fordelt på kreditorerne; en af DSGs gældsmanageres, og også andre 

gældsrådgiveres, største udfordringer, når der skal skabes et gældsoverblik, er, at dette skal skabes på 

baggrund af de overgældsatte borgeres egen beretning; dvs. at borgerne selv beretter, hvor meget gæld 

han/hun har og til hvilke kreditorer til gældsmanageren, dette kan bl.a. ske på baggrund af de rykkere og 

regninger, som klienten har modtaget. Det store problem med denne fremgangsmåde er, at den i mange tilfælde 

kan være upræcis. Dette skyldes, at den i høj grad baserer sig på borgerens egen hukommelse, hvilket er 

specielt problematisk i de situationer, hvor der er tale om mange forskellige kreditorer især, hvis pågældende 

lider eller har lidt under mange års rusmiddelsmisbrug, der som bekendt kan have en negativ effekt på deres 

hukommelse (Lundqvist 2005, Fernandez-Serrano et al 2010). Hukommelsen bliver ikke hjulpet på vej af de 

regninger og rykkere, som de overgældsatte borgere får, da mange overgældsatte borgere sjældent åbner 
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brevene, fordi de simpelthen udvikler angst for deres postkasse (Barfod 2014: 9, 30), hvis gældsrådgiveren er 

heldig har borgeren dog gemt disse breve, hvorfor der kan skabes et gældsoverblik derudfra. Dette har i de 

senere år dog været et problem ift. gæld til det offentlige og specielt til SKAT og senere gældsstyrelsen, der 

først i de sidste par år langsomt er begyndt at inddrive gælden, hvorfor borgerne før dette ikke har modtaget 

nogle rykkere eller regninger og derfor som oftest lykkeligt har glemt, at den gæld eksisterer. 

I 2019 afsluttede DSG 1650 sager om gældsrådgivning; heraf var 912 trin 1 sager, hvor en borger 

har ringet eller skrevet til DSG med simple spørgsmål om håndteringen af deres gæld og privatøkonomi, der 

ydes på trin 1 hovedsageligt hjælp-til-selvhjælp, der gør borgeren i stand til at hjælpe sig selv videre enten af 

egen hjælp eller ved i sidste ende at få borgerens nære familie til at hjælpe. I 2019 blev der afsluttet 738 sager 

på trin 2 og 3. I trin 2 sager starter den egentlige sagsbehandlinger for borgerne, der søger hjælp; her bliver der 

typisk udfærdiget et gældsoverblik, et budget og andre værktøjer, der skal hjælpe borgeren til selv at håndtere 

sin gæld, i.e. kontakte og lave afdragsordninger med kreditorerne. På trin 3 er der tale om borgere, der af flere 

årsager ikke har ressourcerne til selv at forhandle afdragsordninger med kreditorerne, hvorfor gældsrådgiverne 

er nødt til at overtage processen.  

Figur 1: Oversigt over gældsrådgivningstrin 

           

Kilde: Socialeretshjaelp.dk 

Af de 738 klienter hos DSG, der fik gældsrådgivning på enten trin 2 eller 3, var der i 2019 675 klienter, som fik 

udarbejdet et færdigt gældsoverblik. Grunden til at vi ser en forskel i antallet af afsluttede trin 2 og 3 sager, der 

havde og ikke havde fået lavet et færdigt gældsoverblik skyldes, at det desværre i nogle tilfælde sker det, at 

borgerne efter den første kontakt, hvor sagen er blevet oprettet, ikke har været til at komme i kontakt med igen 

TRIN 1 

Her ydes der rådgivning, 
som yder hjælp-til-
selvhjælp 

TRIN 2 

Her ydes hjælp-til-selvhjælp 
kombineret med lettere 
sagsbehandling 

TRIN 3 

Her tilbydes en udvidet, 
helhedsorienteret rådgivning 
og økonomisk 
sagsbehandling 
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efterfølgende. Hvis dette er tilfældet, vil sagen blive afsluttet uden, at der er lavet et egentlig gældsoverblik, og 

derfor kan disse sager ikke indgå i nedenstående analyse. 

Det data, der indgår i denne rapport, er indsamlet ud fra de samme kriterier, definitioner og 

forholdsregler som klientrapporterne for 2017 og 2018 (Løper 2019a: 3, Løper 2019b: 3). Dette giver et godt 

sammenligningsgrundlag årene imellem, hvilket sikrer analysens målingsvaliditet (Andersen et al 2012 91-92). 

3.1 - Målgruppen – De socialt udsatte og indsatte 

Denne rapport indeholder data om gældsfordelingen for 675 borgere, der havde modtaget gældsrådgivning på 

trin 2 eller 3 hos DSG og har fået udfærdiget et færdigt gældsoverblik. Størstedelen af borgerne, 54%, kommer 

fra Østjylland og Sjælland, hvilket giver god mening grundet den geografiske placering for DSGs kontorer (et i 

hhv. Aarhus og København). Langt størstedelen af borgerne, 57%, falder ind i målgruppen ’Indsatte’; dette 

skyldes et større fokus fra organisationens side på at tage ud i landets fængsler for at hjælpe de indsatte, som 

ønsker det, så de kan få et overblik over deres gæld og dermed få det nemmere med at blive resocialiserede 

samfundsborgere, når de bliver løsladt. Den næststørste gruppe er de socialt udsatte, der udgør 34% af 

borgerne. Til sidst er der de borgere, som har fået hjælp igennem Forskningsklinikken for Ludomani (FKL), der 

udgør 1% af borgerne1. Vil du læse mere om borgerne, der indgår i denne rapport, kan du gøre dette i Bilag 1 – 

Hvem er Borgerne? 

I 2019 tilbød DSG overordnet set gældsrådgivning til tre målgrupper: Den første gruppe er de 

socialt udsatte, som blev hjulpet af vores rådgivningsteam, der tager ud på bosteder i og omkring Aarhus, hvor 

de socialt udsatte, der har opsøgt hjælp, midlertidigt kan bo. De socialt udsatte har problemer såsom ” (…) 

hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer.” (Social- og Indenrigsministeriet), 

og som oftest har de ikke kun et, men flere af de ovennævnte problemer; kort sagt, så er de så langt ude, at de 

ikke kan komme tilbage på ret spor igen uden en helhedsorienteret og professionel hjælp, der tager hånd om 

alle deres problemer på én gang, ellers siger erfaringen os, at de havner det samme sted, hvor de startede. 

Den anden gruppe er folk, der lider af ludomani og har søgt hjælp igennem Ludomanifonden. Der 

er her tale om oftest helt almindelige danskere, der er grundet deres misbrug af bl.a. online gambling, er havnet 

i så dyb gæld, at de ikke længere selv kan komme ud af den. Deres afhængighed har medført, at de er havnet 

i en så dyb økonomisk afgrund, at de ligesom de (andre) socialt udsatte ikke længere selv kan komme op, og 

de har derfor også brug for en helhedsorienteret og professionel hjælp, der tager hånd både om deres 

 
1 I afsnit 5.0 bliver indsamling af data for denne målgruppe kommenteret. 
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økonomiske situation og deres spilafhængighed, da de ligeledes også vil havne tilbage i den samme situation, 

hvor de startede. 

Den sidste målgruppe, som DSG arbejder med er de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. 

De indsatte har også massivt brug for gældsrådgivning, hvis de skal have nogen som helst chance for at blive 

resocialiseret ind i samfundet, når deres straf er overstået. Der er én gæld, som rammer alle indsatte: Deres 

sagsomkostninger. Sagsomkostningerne kommer ofte op i betydelige beløb til den danske stat, som i mange 

tilfælde gældsætter den indsatte for livet – Det er ikke denne rapports opgave at diskutere, hvorvidt dette er fair 

eller ej, men blot at vise de konsekvenser som dette har for den indsatte – Denne gæld til det offentlige forrentes 

årligt med 8,05 %, og uden nogen sønderlig indkomst til at bruge på afbetaling ender gælden med at vokse 

imens man er indsat. Gælden vil efter løsladelse og udstået straf være en sten om halsen på den løsladte, som 

sjældent vil have de store muligheder for at tilbagebetale den i løbet af sit liv. Den anden form for gæld som 

mange indsatte har, kommer i form af kviklån brugt til at betale gadegæld. For denne gæld gælder det samme 

som sagsomkostningerne: Der er ingen mulighed for at afdrage på den imens man sidder inde og gælden vil 

derfor have mulighed for at vokse betydeligt under indsættelsen og man vil komme ud med så meget gæld, at 

den løsladte ikke længere vil kunne leve et normalt liv på trods af ønsket herom, og den eneste måde, hvorpå 

den løsladte vil have en chance for at blive gældfri vil være ved at begå ny kriminalitet. 

Der er altså tale om tre målgrupper, der har et betydeligt behov for professionel hjælp for at kunne 

leve et normalt liv. Hvis ikke de får denne hjælp, så vil vi stå i en meget ondsindet spiral, der er svær hvis ikke 

umulig at bryde. Hvis ikke disse borgere får hjælp i form af godt finansieret og kvalitetssikret gældsrådgivning, 

så vil de havne i samme situation, hvor de startede, hvilket betyder, at de midler, der er brugt på at hjælpe dem 

ind til videre, vil være spildte. 

Da der også er tale om tre meget specifikke målgrupper, så vil resultaterne af denne rapport 

heller ikke kunne generaliseres til den brede befolkning; det er derfor heller ikke denne rapports formål at 

generalisere sine resultater, men i stedet at give et indblik i, hvordan den økonomiske situation ser ud for de 

borgere, der har søgt hjælp hos DSG. 

3.2 - Bemærkninger og forbehold angående dataindsamlingen 

Som i 2017 og 2018 er det i flere tilfælde sket, at vores gældsmanagere har valgt at summere forskellige poster 

til det offentlige; det ikke muligt at vurdere, hvor mange poster, der reelt set er tale om, igen fordi mange poster 

er blevet summeret under Gældsstyrelsen (SKAT), der ligesom i rapporterne for 2017 og 2018 bl.a. dækker over 

”politibøder, parkeringsbøder og biblioteksbøder til for meget betalt boligsikring eller anden form for social 
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ydelse.” (Løper 2019a: 5, Løper 2019b: 4). Vi vurderer dog, at det er i et mindre omfang end i 2017. Der bør dog 

stadig tages forbehold for dette, når man læser tallene til det offentlige.  

4. Analyse 

Vi vil i det følgende afsnit se nærmere på den gæld, som borgerne, der har modtaget gældsrådgivning hos DSG, 

har til både de offentlige myndigheder og private virksomheder. Tallene vil herefter blive sammenlignet med 

tallene fra de tidligere års’ rapporter, for at se, om der skulle være en trend. 

Tabel 1 – Gældsforpligtigelse mellem offentlige og private kreditorer 

Kreditor 

fordeling 

Gældsforpligtige

lsessum kr. 

Gælds 

forpligtigelse

s % 

Antal 

Gældsposter 

stk. 

Antal 

Gældspost

er % 

Forpligtigelser 

pr. post kr. 

Offentlige 261.667.182 71,55 2.075 36,3 126.105 

Private 104.044.376 28,45 3.642 63,7 28.105 

Total 365.711.558 100 5717 100 – 

 

I Tabel 1 (ovenfor) kan man se den gæld som, som borgerne, der har modtaget hjælp hos DSG, har til 

henholdsvis offentlige og private kreditorer. Der er tale om en samlet gæld på 365,7 mio. kr., en antagelig sum; 

da der i denne rapport indgår data om gæld for 675 socialt udsatte, indsatte og spil misbrugere, giver dette en 

gennemsnitlig gældsforpligtigelse pr. person på 541.795 kr. På mange måder er dette en anseelig sum: For det 

første skal man tage DSGs Målgruppe i betragtning (i.e. de socialt udsatte, indsatte og folk med ludomani), der 

kan betyde at klienterne er gældsatte resten af deres liv. Dette skyldes flere årsager, bl.a. har ingen af klienterne 

nogen sønderligt stor egenkapital, som de kan bruge til at hæfte for gælden, derudover har eller relativt ringe 

jobmuligheder grundet deres baggrund. For det andet, så skal det ses ift. den gennemsnitlige gæld pr. dansker, 

som i 2014 lå på 55.676 kr. for ikke-boligrelateret gæld, hvormed der menes gæld til køb og istandsættelse af 

hus og ejendom; tallene er dog markant anderledes for folk med boligrelateret gæld, der i gennemsnittet skyldte 

969.120 kr. (Nordea 2014). Kun seks af borgerne i denne rapport svarende til 1 % havde ejerbolig (Se Figur B1 

Bilag 1), hvorfor de forventeligt vil have højere gæld, men taget de resterende 99 % i betragtning, som ikke har 
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ejerbolig, er det stadig en enormt stor gæld. Med en gennemsnitlig gæld på 541.000 kr. har borgere, der har 

fået hjælp hos DSG altså næsten 10 gange mere gæld end den gennemsnitlige dansker! 

Af de 365,7 mio. kr. ligger de 261,7 mio. hos offentlige kreditorer såsom Gældsstyrelsen og 

Politiet; de sidste 104 mio. kr. ligger hos private kreditorer, herunder banker, afbetaling og kviklån. Gælden 

fordeler sig på i alt 5.717 individuelle gældsposter, hvoraf de 2.075 ligger hos de offentlige kreditorer og 3.642 

ligger hos de private kreditorer. At der er overvægt af gældsposter hos de private kreditorer, passer egentlig den 

forventning som vi har fra de tidligere års’ rapporter, hvor de private kreditorer også stod for hovedparten af 

gældsposter. Derudover stemmer billedet også godt overens med de problemstillinger som vi af erfaring ved, at 

målgruppen står overfor; nemlig ubetalte regninger til bl.a. forsikringer, abonnementer og afbetalingsordninger. 

Gennemsnitligt har borgerne i denne rapport hver 8,5 gældsposter. Dette giver et billede af en 

lang række borgere, der har et større problem med at få hele deres økonomi til at hænge sammen, hvilket også 

understreges af, at de private kreditorer, på trods af, at de har markant mindre gæld end de offentlige kreditorer, 

fortsat har flest gældsposter. Som det fremgår af gældsposternes gennemsnitlige værdige, så er der hos de 

private kreditorer tale om mindre poster bl.a. ubetalte regninger og abonnementer. Hvor stor gælden til de 

forskellige slags private kreditorer er, vil vi se nærmere på i afsnit 4.2. De i gennemsnit 8,5 gældsposter er et 

fald fra 2017 og 2018, hvor klienterne gennemsnitligt henholdsvis havde 9,1 og 9,2 gældsposter (Løper 2019b: 

5); det er ikke umiddelbart muligt at forklare, hvad der ligger til grund for dette fald, men det er dog værd at 

bemærke, at 8,2 gældsposter betyder 8,2 kreditorer, der alle mener, at deres krav er vigtigere end de andres, 

og situationen for den gældsatte borger er i sidste ende næsten lige så besværlig som for dem, der har 9. 

Derudover er det også vigtigt at understrege, at dette er et gennemsnit, hvilket vil sige, at der er klienter, der 

både har  markant flere gældsposter og markant færre gældsposter. 

Figurerne 2-5 nedenfor viser udviklingen i de forskellige tal mellem rapporterne i 2017, 2018 og 

2019. Figur 1 viser ændringerne i hhv. den samlede gældsforpligtigelse og gældsforpligtigelsen til de offentlige 

og private kreditorer; her ses det, at den samlede gældsforpligtigelse fluktuerede lidt fra 2017 til 2018, men 

niveauet var tilnærmelsesvist det samme. I 2019 ser vi dog en markant stigning på knap 120 mio. kr. i den 

samlede gældsforpligtigelse. Ser man på gældsforpligtigelsen fordelt mellem hhv. offentlige og private 

kreditorer, bliver det tydeligt, at denne stigning udelukkende er båret af gælden til det offentlige, der er fordoblet 

fra 2018 til 2019 – dette svarer til en stigning på godt 130 mio. kr.! At det offentliges andel af borgernes 

gældsforpligtigelse er steget så markant, skyldes højst sandsynligt den fortsat øgede inddrivelse af gæld hos 

Gældsstyrelsen, således viser en rapport fra Gældsstyrelsen fra juni 2020, at Gældsstyrelsen i 2013 gik fra at 

have en inddrivelse på 4,4 mia. kroner til i 2019 at inddrive 8,7 mia. kr. (Gældsstyrelsen 2020: 5).  Som jeg 
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nævnte tidligere, så er den måde, hvorpå DSG’s gældsmanagere opnår et overblik over borgernes gæld ud fra 

borgernes egen hukommelse; når Gældstyrelsen så øger sin indsats for at inddrive gæld til det offentlige, som 

vi netop har set de sidste par år, så vil deres breve og rykkere minde borgerne om en gæld, som mange lykkeligt 

havde glemt. Det giver derfor mening, at vi ser en stigning i gælden til det offentlige. At denne stigning er så 

markant, kan skyldes den relativt store stigning i Gældsstyrelsens inddrivelse, som vi så mellem 2018 og 2019 

– om hele effekten ligger heri, kan man dog ikke sige med sikkerhed. 

Det offentliges relative andel af borgernes gældsforpligtigelse er, set ift. borgernes 

gældsforpligtigelse til de private kreditorer steget med 19,5 %-point fra 2018 til 2019. Denne stigning må også 

siges at være forårsaget af samme fordobling af gældsforpligtigelsessummen til de offentlige kreditorer; Figur 1 

viser nemlig, at de private kreditorers andel af gælden faktisk har ligget rimelig stabilt på godt 100 mio. kr. over 

alle årene, der er medtaget i denne rapport. Deres relative andel er dog faldet markant grundet stigningen i 

gælden til de offentlige kreditorer. Den samme tendens kan ses i Figur 5, der viser fordelingen af borgernes 

gældsposter: Igen ser vi, at niveauet for gældsposter hos de private kreditorer er relativt stabilt over de tre år, 

hvorimod gældsposterne til de offentlige kreditorer virker til at ligge nogenlunde stabilt de første to år, hvorefter 

antallet stiger og næsten fordobles fra 2018-2019. 

Borgernes gennemsnitlige gæld lå, som nævnt, i 2019 på 541.795 kr. pr. borger. Som det fremgår 

af Figur 3, så er dette er en stigning fra året før, hvor den gennemsnitlige gæld lå på kun 463.200 kr.; niveauet 

er hermed tilbage på ca. samme niveau, som i 2017. Hvad der er ligger til grund for dykket i 2018 vides ikke 

med sikkerhed, men noget af det skyldes sandsynligvis et generelt fald i den totale gæld sammenlagt med et 

stigende antal klienter. Fremgangen fra 2018 til 2019 må derimod skyldes den markante stigning i gælden til de 

offentlige kreditorer, hvilket også understreges af, at den gennemsnitlige værdi for gældsposterne til det 

offentlige (se Tabel 2 nedenfor), i mange tilfælde er steget, og i nogle tilfælde meget markant, her skal bl.a. 

nævnes, at den gennemsnitlige gældspost til Politiet og Udbetaling Danmark begge er fordoblet i værdi samtidig 

med at antallet af gældsposter hos dem også er steget ret markant fra 2018 til 2019. De mulige årsager til dette 

vil vi komme nærmere ind på i næste afsnit.
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4.1 - Gælden til de offentlige kreditorer 

I dette afsnit vil vi starte med at se nærmere på gælden til de offentlige kreditorer, for de borgere, der fik afsluttet 

deres sagsforløb hos DSG i 2019. Dernæst vil vi se på, hvilken udvikling der har været i gælden til de forskellige 

kreditorer i årene 2017-2019. Her vil vi også tage fat på de kreditorer, hvor der har været størst udvikling i 

borgernes gæld, og prøve på at forklare denne udvikling, både ud fra samfundsmæssige faktorer, men også ift. 

ændringer i rådgivning og målgruppe hos DSG. 

I 2019 havde borgerne, der fik hjælp hos DSG, sammenlagt godt 261 mio. kr. i gæld til offentlige 

kreditorer; i Tabel 2 (nedenfor) er den totalt angivne gældssum dog ”kun” på godt 223 mio. kr., der mangler altså 

ca. 38 mio. kr.; dette skyldes en markant outlier, hvor en klient havde en gældspost på sammenlagt 38 mio. kr. 

til gældsstyrelsen (SKAT), hvordan pågældende har formået at opbygge så stor en gæld vides ikke med 

sikkerhed, men gældsposten er blevet fjernet, ligesom vi har gjort med ekstreme outliere i tidligere år, for at give 

et mere retvisende billede af, hvordan gælden egentlig fordeler sig til de offentlige kreditorer.  

 

 

 
2 Vi har her valgt at fjerne en væsentlig outlier: Der var én klient, der havde én gældspost på lige over 38 mio. kr. til gældsstyrelsen. 

Tabel 2 - Fordeling af gæld til offentlige kreditorer 

Gældsfordeling  

Offentlige kreditorer 

Gældsforpligtigelsessum 

kr. 

Andel 

% 

Antal 

Poster 

Antal 

Poster % 

Gennemsnitlig 

gæld (afrundet) kr. 

Udbetaling Danmark 16.944.630 7,6 223 10,8 75.985 

Gældsstyrelsen 

(SKAT) 2 
120.819.278 54,0 448 21,6 269.686 

Kommuner 10.192.776 4,6 484 23,3 21.059 

Politi 62.090.711 27,8 382 18,4 162.541 

Øvrige offentlige 13.605.475 6,1 537 25,9 25.336 

Total 223.652.870 100 2.074 100 N/A 
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Af de 223 mio. kr., som stod i gæld til de offentlige kreditorer, lå 10,2 mio. hos kommunerne. Derudover stod 

kommunerne for 484 af gældsposterne, svarende til 23,3 %. Gælden til kommunerne stammer fra bl.a. fra 

indskudslån, biblioteksbøder eller fra ophold på kommunens institutioner. Gældsforpligtigelsessummen til 

kommunerne er mere end fordoblet fra 2018 til 2019, hvor den i 2018 lå på blot 4,57 mio. kr. til gengæld er 

gældens relative andel kun steget med 1 %-point. Ift. gældsposter, så er antallet af gældsposter hos 

kommunerne også steget, dog er den relative andel af gældsposterne til det offentlige faktisk faldet med 2 %-

point. Umiddelbart virker dette til at følge den generelle udvikling i gælden til det offentlige. 

Gælden til de øvrige offentlige kreditorer ligger i 2019 på 13,6 mio. kr., samtidig står de for 537 

af gældsposterne til det offentlige. Gæld til de øvrige offentlige kreditorer, er gæld, der er stiftet i forbindelse med 

manglende betaling af licens, SU-lån og bus-bøder. Gælden er steget med ca. 1,4 mio. kr. fra 2018, til gengæld 

er den relative andel en del mindre, hvilket skyldes den generelle stigning i gælden til det offentlige, eller i hvert 

fald den øgede bevidsthed herom. 

Den største af de offentlige kreditorer er Gældsstyrelsen (SKAT), der står for alle mulige former 

for gæld til det offentlige. Dette skyldes, at mange af de offentlige kreditorer laver en afvejning i, hvor mange 

ressourcer det vil tage dem, at opkræve gæld, og hvis det overgår et bestemt niveau, så vil de sende gælden 

videre til Gældsstyrelsen, så de ikke selv skal tænke over det. Gældsstyrelsen stod i 2019 stod for 120,8 mio. 

kr. af borgernes gældsforpligtigelsessum svarende til 54 % af gældsforpligtigelsen til det offentlige, dette er en 

stigning på ca. 26 mio. kr. fra 2018, gældsforpligtigelsessummen er dermed tilbage på ca. samme niveau, som 

i 2017 (Se Figur 6 nedenfor). Gældsstyrelsen stod også for 448 gældsposter svarende til 21,6 % af 

gældsposterne hos det offentlige. Dette er en stigning på 73 siden 2018, og Gældsstyrelsen fortsætter dermed 

sin stigning i antallet af gældsposter fra 2017. Slutteligt så er gældsposternes gennemsnitlige værdi på 269.686 

kr., dette viser, at gælden til gældsstyrelsen består af en lang række væsentlige gældsposter. De største 

gældsposter kommer højst sandsynlig fra de overgældsatte indsatte, der ofte har en ret stor gæld baseret på 

deres sagsomkostninger. Denne gæld ligger egentlig hos Politiet, men fordi Politiet er meget strikse med 

videresendelsen af gæld, i.e. de laver en konkret vurdering om, hvorvidt de vil kunne inddrive gælden inden for 

seks måneder, kan de ikke det, sender de konsekvent gælden videre til Gældsstyrelsen. Da sagsomkostninger 

gennemsnitligt ligger på ca. 52.000 kr. (Patscheider 2020), og fordi de indsatte, der har denne gæld, sjældent 

har mulighed for at betale dem tilbage inden for de seks måneder, ryger sagsomkostninger som oftest 

konsekvent videre til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Den næststørste offentlige kreditor var i 2019 Politiet, der stod for sammenlagt 62 mio. kr. af 

gælden til det offentlige; dette svarer til 27,8 % af gælden til det offentlige. Dette er en massiv stigning på ca. 51 

mio. kr. svarende til en stigning på 560%, der i 2019 gør Politiet til den næststørste offentlige kreditor blandt de 



Den Sociale Gældsrådgivning  Klientrapport 2019 

Side 17 af 39 
 

borgere, der har fået rådgivning hos DSG. At Politiet er den næststørste offentlige kreditor, er egentlig ingen 

overraskelse taget vores målgruppe i betragtning; blandt målgruppen finder vi nemlig de indsatte i 

kriminalforsorgens institutioner herunder bl.a. i fængsler og pensioner. De har ofte diverse sagsomkostninger i 

forbindelse med deres retssager, men også diverse bøder, som de har fået i forbindelse med deres 

lovovertrædelser. Det overraskende ligger i, at gælden til Politiet er gået fra et relativt lavt niveau på knap 12 

mio. i 2017 og 2018 til i 2019 at ligge på godt 62 mio. kr.. DSG har i 2019 haft et stort fokus på vores 

fængselsrejsehold, der netop hjælper indsatte, der ønsker det, med at få styr på deres gæld og økonomi, så de 

nemmere kan stå på egne ben, når de bliver løsladt. Dette ses tydeligt i andelen af gældsposter hos Politiet, der 

også har oplevet en markant stigning fra 2018 til 2019 efter at have været relativt stabil i 2017 og 2018. Gælden 

til politiet fordelte sig på 382 gældsposter svarende til 18,4% af gældsposterne hos det offentlige; også dette er 

en markant stigning fra 2018, hvor antallet af gældsposter lå på ”kun” 157. Der er altså tale om mere end en 

fordobling af gældsposter på et år. Denne stigning kan godt skyldes det større fokus, som organisationen har 

haft på at rådgive de indsatte. Den gennemsnitlige gældspost hos politiet havde i 2019 en værdi af 162.541 kr.; 

dette er også en markant stigning ift. de tidligere år, hvor den gennemsnitlige gældspost har haft en værdi på 

hhv. 98.000 i 2017 og 74.000 i 2018; hvad denne stigning skyldes vides dog ikke. Specielt når man tænker på, 

at størstedelen heraf består af sagsomkostninger, der endnu ikke er røget til inddrivelse hos gældsstyrelsen. I 

2020 lå den gennemsnitlige dømte ind med en gæld i sagsomkostninger på ca. 52.000 kr. (Patscheider 2020), 

langt de fleste havde en gæld på under 50.000 kr. ifm. sagsomkostninger; hvis man i vores data ikke tager højde 

for eventuelle bøder, der må antages at ligge i den lavere ende af spektret, så ligger medianen med en gæld på 

ca. 55.000, dvs. at halvdelen, af de borgere med sagsomkostninger, der har søgt hjælp hos DSG, har en gæld 

til sagsomkostninger, der ligger over landsgennemsnittet. Dette er med til at understrege den økonomisk svære 

situation, som de borgere, vi hjælper, befinder sig i. 

Der lå i 2019 16,9 mio. kr. hos Udbetaling Danmark, hvilket svarer til 7,6% af gælden til det 

offentlige, denne gæld fordeler sig på 223 gældsposter svarende til 10,8% af gældsposterne hos der offentlige. 

Dette er gæld for sociale ydelser, hvis man f.eks. har fået udbetalt for meget i en given ydelse eller ikke har 

betalt børnebidrag o.l.. Denne gæld opstår typisk, fordi man ikke har overskuddet eller viden til at rette i sine 

økonomiske oplysninger, når der sker større ændringer i éns økonomiske situation, hvorfor man får udbetalt 

mere end man egentlig er berettiget til. Borgernes gæld til Udbetaling Danmark er speciel, da den er mere end 

tredoblet fra 2018 til 2019, ligesom både antallet af gældsposten, og deres gennemsnitlige værdi også er steget 

ret markant ift. de tidligere år. Denne stigning kan også skyldes ændringer i DSG’s målgruppe i og med, at flere 

indsatte, ikke vil have tid, mulighed eller incitament til at ændre i deres i deres økonomiske oplysninger, hvorfor 

de har fået udbetalt for meget.  
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4.2 - Gælden til de private kreditorer 

Vi vil nu gennemgå gælden til de private kreditorer, på samme måde som vi netop har gjort ved de offentlige. 

Altså vil vi nu beskrive gælden for de klienter hos Den Sociale Gældsrådgivning som fik deres sag afsluttet i 

2019. Herunder vil vi både beskrive størrelsen af de forskellige poster, samt den relative fordeling af 

gældsposterne. Alt dette med henblik på at give et overblik over hvor meget klienterne skylder, og hvem de 

skylder pengene til. Vi vil også beskrive den udvikling der har været i gældens størrelse samt fordelingen hos 

de forskellige gældsposter i perioden 2017-2019.  

Den største post her er gæld til private lånudbydere. Her skyldte klienterne sammenlagt 72,6 

millioner kroner. Størstedelen af denne gæld skyldes sikrede og usikre banklån, efterfulgt af banker og 

virksomheder med banklicens hurtige forbrugs- og kviklån. Hurtige, usikrede forbrugs- og kviklån under Dansk 

Kreditråd udgør en mindre post. Endeligt skylder klienterne næsten 1 million kroner til øvrige usikrede forbrugs- 

og kviklån. Gældsforpligtigelsessummen i sikrede og usikrede banklån er steget betydeligt siden 2018, og har 

dermed brudt med tendensen fra 2017 til 2018, hvor gælden i denne kategori var faldende. Faktisk har gælden 

i form af sikrede og usikrede banklån oversteget niveauet fra 2017, hvilket er særligt iøjefaldende taget i 

betragtning af, at der er en større andel af respondenter, der er indsatte. Alt andet lige bør man forvente at 

personer med kriminel baggrund vil være mere tilbøjelige til at få en afvisning på en anmodning om at optage 

lån i banken (eller ved virksomheder med banklicens).  Gæld som følge sikrede og usikrede banklån står nu for 

næsten 53% af gældforpligtigelsesprocenten, sammenlignet med lidt over 35% i 2018 og 44% i 2017. Der 

observeres også en jævn stigning i gæld som følge af kviklån ved banker og virksomheder med banklicens, fra 

10,8% til 13,6% af gældsforpligtigelsen, i overensstemmelse med tendensen fra tidligere år. Ligeledes er der en 

fordobling af gælden for kviklån under Dansk Kreditråd. Øvrige usikre forbrugs- og kviklån befinder sig på 

tilnærmelsesvis samme niveau som årene forinden. Den generelle stigning i gældsforpligtigelsen til kviklån kan 

skyldes målgruppen i form af de indsatte og socialt udsatte, der begge er grupper, hvor gadegæld desværre er 

udbredt. Ofte er den eneste måde, hvorpå disse mennesker kan tilbagebetale denne gadegæld ved at tage et 

kviklån.  

Sammenlagt skyldte DSG’s klienter knap 30,2 millioner kroner til private kreditorer i form af 

forfaldne regninger på diverse købsprodukter. Særligt at fremhæve her er gæld til forfaldne regninger til leasing 

og afbetaling, forfaldne regninger til forsikringer og forfaldne regninger til TV/mobil/internet. Tilsammen skylder 

vores klienter 13,4 millioner kroner til disse tre områder. Hos disse tre kategorier har der enten været ingen, eller 

en svag positiv stigning i den samlede mængde gæld ift. 2017 og 2018. Dette med undtagelse af regninger til 

forsikringer, der er steget fra 2,8 millioner i 2017 til ca. 4,7 millioner i 2019. Tilsvarende har der været en stigning 

i antallet af gældsposter på dette område. 
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3 Indeholder både lån til traditionelle banker og virksomheder med banklicens; se liste over banker og virksomheder med banklicens i 
Appendiks B. 
4 Vi har i de tidligere klientrapporter for 2017 og 2018 haft dette tal til at stå i en fodnote, men for at undgå misforståelser og øge 
gennemsigtigheden, så er de nu flyttet op i tabellen. Kategorien indeholder gæld, som vores gældrådgivere ikke har haft mulighed 
for at placere hos en bestemt kreditor. 

Tabel 3 - Fordeling af gæld til private kreditorer 

Gældsfordeling private kreditorer 

Forbrugslån 

Gældsforpligtigelsessum 

kr. 

Gældsforpligtigelse % 

Hurtige, usikrede forbrugs- og kviklån under Dansk 

Kreditråd 2.561.040 2,46 

Bankers og virksomheder med banklicens’ hurtige 

forbrugs- og kviklån 3 14.115.057 13,60 

Sikrede og usikrede banklån 2 54.988.756 52,85 

Øvrige usikre forbrugs- og kviklån 955.110 0,92 

Total 72.619.963 69,83 

Forfaldne regninger på diverse købsprodukter 

Leasing og afbetaling 3.783.354 3,64 

Forfaldne regninger til transport, bladabonnementer mv.  16.737.857 16,09 

Forsikringer 4.683.660 4,50 

TV/Internet/Mobilregninger 4.949.687 4,76 

Ikke registreret 4 1.229.835 1,18 

Total 30.154.558 30,17 
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4.2.1 - Særligt angående hurtige, digitale forbrugslån (kviklån) 

Formålet med dette afsnit er at se på gælden i 

forbindelse med forskellige typer af kviklån. 

Inden for nyere tid har der været et betydeligt 

politisk fokus på hurtige, usikrede forbrugslån, 

bedre kendt som kviklån. Kviklånsudbydere har 

været udsat for stor kritik grundet de ekstremt 

høje ÅOP-procenter forbundet med lånene, der 

fanger debitorerne i gældspiraler, som er svære 

at komme ud af. Af den grund er det yderst 

relevant at danne sig et overblik over 

situationen inden for netop denne kategori af 

gæld, når det kommer til DSG’s klienter. 

Kviklån falder ind under 3 forskellige kategorier, kviklån hos banker og virksomheder med banklicens, digitale 

kviklån hos medlemmerne af Dansk Kreditråd, og øvrige usikre kviklån. Forskellen på banker og virksomheder 

med banklicens er, at sidstnævnte udelukkende tilbyder lån, og sjældent andre bank-relaterede tjenester; man 

kan eksempelvis ikke oprette en konto eller lign. I denne rapport hører begge under samme kategori. Selskaber 

under brancheforeningen Dansk Kreditråd er hverken banker eller virksomheder med banklicens. Den sidste 

kategori, øvrige usikre kviklån er en sammensat størrelse der omfatter alle kviklån som falder uden for de to 

førnævnte kategorier. 

Som fremgår af Figur 9 ovenfor, er langt størstedelen (80%) af klienternes kviklån taget hos 

banker og virksomheder med banklicens, efterfulgt af Dansk Kreditråd der står bag 15% af kviklån. Øvrige usikre 

kviklån står for den mindste andel af kviklån, med en andel på 5%.  Denne observation er interessant, da kritikken 

af kviklån primært har været rettet mod selskaber under Dansk Kreditråd, frem for banker og virksomheder med 

banklicens. Alligevel viser det sig, at det er sidstnævnte, der er ansvarlige for langt størstedelen af de 

gældsforpligtelserne, der finder sted i forbindelse med kviklån blandt DSG’s klienter. En vigtig implikation heraf 

er, at den eksisterende offentlige debat om kviklån savner nuance, da der er et for ensidigt fokus på én type 

kviklån, der udgør en relativ lille andel af de alle gældsforpligtigelser. Sammenlignet med tallene fra 2017 og 

2018 er der ikke sket nogen nævneværdige ændringer, da andelen af bankers forbrugs- og kviklån blot er steget 

med 1%. Andelen af lån fra Dansk Kreditråd er steget med 6%, hvilket er en nævneværdig forandring. Det er 

dog svært helt præcist at sige hvad denne udvikling skyldes. 
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4.2.2 - Særligt angående banker og virksomheder med banklicens 

Et relevant spørgsmål i forhold til klienternes private 

gæld er, hvorvidt de har gæld der er registreret i en 

bank, eller ej. Grunden til at det er relevant om, 

hvorvidt deres gæld er registreret bankgæld eller 

uregistreret bankgæld, skyldes det faktum at 

bankgæld som regel er af større omfang, fx lån til hus 

eller bil. Hvor store lån med investeringsformål 

dermed har en tendens til at være banklån, vil mindre 

gældssatser derimod ligge mere spredt ud over flere 

forskellige kreditorer. I Figur 10 kan man se at to 

tredjedele af alle DSG’s klienter ikke har registreret 

bankgæld, med andre ord har de ikke taget lån i banken. Det er en signifikant stigning sammenlignet med tallet 

fra 2018, hvor andelen af klienter der ikke havde registreret bankgæld på 45%. Med andre ord er det en stigning 

på ca. 20 procentpoint. Det er især bemærkelsesværdigt, taget i betragtning at gælden til bankerne i absolutte 

termer er blevet væsentligt større ift. tidligere år (se Figur 12 nedenfor). Hvad der kan forklare denne udvikling, 

er svært at sige med det eksisterende datagrundlag. Det kan dog skyldes det faktum, at de indsatte udgør en 

større andel af klienterne end de har gjort de tidligere år, og da det må forventes at de indsatte hverken har eller 

har haft de samme muligheder for at optage lån i bankerne grundet deres sociale omstændigheder.  

4.2.3 - Særligt angående diverse forfaldne regninger, abonnementer og husleje/boligindskud 

I dette afsnit vil vi se på de af klienternes 

gældsforpligtelser, der ikke har form af lån i 

banker, selskaber med banklicens, eller 

andre private långivere. Med andre ord er 

det gæld, der opstår som følge af regninger 

ved produktkøb som klienten har foretaget. 

Gælden kan eksistere i form af forfaldne 

regninger til fx transport, blad-

abonnementer og lign. Gælden kan også 

opstå som følge af afbetaling/leasing af fx 

bil. Dernæst er der gældsforpligtigelser i 

forbindelse med forsikring, eksempelvis hvis man skylder at betale selvrisiko til sit forsikringsselskab. Til sidst er 
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der gæld, der opstår grundet regninger til TV, internet, telefoni mv. Det fremgår af figuren, at lidt over halvdelen 

af alle gældsforpligtigelser inden for denne kategori skyldes forfaldne regninger til transport og abonnementer, 

hvor de resterende tre kategorier hver især står for mellem 13 og 16% af gældsforpligtigelserne. Udover det, er 

der i forhold til 2018 ikke sket de store forandringer andet end at forsikring er steget med 5 procentpoint fra 11 

procent til 16 procent. Det skyldes dog højest sandsynligt, at der i klientrapporten for 2018 var én klient med en 

gæld på 30 mio. til forsikring, der blev fjernet. Af den grund var andelen af gæld til forsikring alt andet lige lavere 

sammenlignet med året forinden såvel som nu (Løper 2019a, Løper 2019b). Samtidigt er leasing og afbetaling 

faldet fra 16 til 13 procent, altså et fald på 3 procentpoint. Det er evident at DSG’s klienter ikke kun har gæld 

som følge af lån hos fx banker eller selskaber med banklicens, men også grundet forefaldende regninger på 

produktkøb. Det bevidner om, at klienterne står i en gennemgående dårlig økonomisk situation, hvor de har 

mistet overblikket over gæld, regninger, abonnementer mm., og at der derfor er tale om problemer der er både 

vedvarende og svære at løse. 

4.2.4 – Antallet af gældsposter og størrelsen på gældsposterne til de private kreditorer. 

Hvis man virkelig vil kunne danne sig et overblik over, hvor gældsproblemer opstår for de udsatte 

samfundsgrupper, bliver man nødt til at kigge på andet end bare den samlede gældssum og dennes fordeling. 

Derfor vil vi nu kigge på antallet af unikke gældsposter og deres gennemsnitlige størrelse pr. gældspost, fordelt 

på de forskellige typer af private kreditorer. 

 Som man kan observere i Tabel 4 nedenfor, udgør de førnævnte forfaldende regninger på 

købsprodukter 70,5% af alle gældsposter, sammenlignet med forbrugs- og kviklån, der udgør knap 29,5% af 

alle gældsposter, dette er et fald på 0,6% ift. niveauet i 2018. De forfaldne regningers andel er dermed steget 

ca. 4 procentpoint ift. rapporterne i 2017 og 2018. Dette kan skyldes et projekt, hvori DSG i 2019 startede et 

samarbejde med Forskningsklinikken for Ludomani om henvisning af folk, der lider af ludomani til 

gældsrådgivning hos DSG. Borgerne der lider af ludomani, har i højere grad end DSG’s andre målgrupper 

mulighed for at leve et mere normalt liv, og har gjort dette inden og samtidig med deres misbrug. 

Når det kommer til forfaldende regninger på købsprodukter, varierer den gennemsnitlige 

gældssum i noget omfang, hvor TV/Internet/Telefoni-gæld er lavest med en gennemsnitlig værdi på knap 6000 

kr. pr. Gældspost, og gæld grundet leasing/afbetaling er højest med en gennemsnitlig værdi på 19.402 kr. pr. 

Gældspost. Det er en stigning på 4,4 procentpoint siden 2018. De største ændringer i denne kategori er 

forsikringer, som er steget med 2 procentpoint. Denne store stigning kan skyldes at vi sidste år tog nogle outliere 

ud af undersøgelsen, idet de havde ekstremt høj gæld til forsikring. Udover forsikringer, er der dermed ikke sket 

de store forandringer sammenlignet med tidligere år. Det kan intuitivt skyldes det faktum, at størrelsen på 

regningerne ikke ændrer sig radikalt, bare fordi, at man ikke betaler dem. 
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Tabel 4 - Fordeling af gældsposter, private kreditorer 

Forbrugs- og kviklån Antal gældsposter Antal 

gældsposter % 

Gennemsnitlig gæld 

(afrundet) i kr. 

Hurtige, usikrede forbrugs- og kviklån 230 6,32 11.135 

Bankers hurtige forbrugs- og kviklån 5 408 11,21 34.634 

Sikrede og usikrede banklån 4 375 10,31 139.457 

Øvrige usikre forbrugs- og kviklån 61 1,68 15.658 

Total 1.074 29,52  

Forfaldne regninger på diverse købsprodukter 

Leasing og afbetaling 195 5,36 19.402 

Forfaldne regninger til transport, 

bladabonnementer mv.  
1181 32,5 14.173 

Forsikringer 268 7,4 17.476 

TV/Internet/Mobilregninger 835 22,95 5.927 

Ikke Registreret 85 2,34 14.469 

Total 2.564 70,48  

Summa Summarum 3.638 100 N/A 

 

 

 

 
5 Indeholder både lån til traditionelle banker og virksomheder med banklicens; se liste over banker og virksomheder med banklicens i 
Appendiks B. 
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Situationen er væsentligt anderledes, hvis man kigger på forbrugs-og kviklån. Her er variationen på tværs af 

kategorier betydeligt større idet, at gældsposter i form af kviklån har en gennemsnitlig gældssum på 11.135 og 

34.634, for henholdsvis hurtige usikrede forbrugs- og kviklån og bankers hurtige forbrugs- og kviklån. Det er dog 

især almindelige sikrede og usikrede banklån, der har langt den højeste gennemsnitlige gældssum på 139.457 

kroner. Disse tal stemmer dog fint overens med en forventning om, at lånene grundet deres natur selvfølgelig 

er af forskellig størrelse, man går jo ikke ud og køber et hus med kviklån ligesom man ikke køber flybilletter med 

et banklån. Sammenlignet med tidligere år er der sket en stigning på 45.615 i værdien af den gennemsnitlige 

gældspost, når det kommer til banklån og lån ved virksomheder med banklicens. Med andre ord var 

gennemsnitsgælden i 2018 ca. 94.000 kr, hvor den i 2019 er knap 140.000 kr. (Løper 2017) (Løper 2018). 

Grunden til denne store stigning skal måske findes metodisk i og med at ”sikrede og usikrede banklån” 

indeholder lån, både fra traditionelle banker og virksomheder med banklicens. Hvad angår kviklån, både hos 

banker/virksomheder med banklicens såvel som Dansk Kreditråd, kan der observeres en jævn stigning 

sammenlignet med sidste år. Mere specifikt er gennemsnitsværdien for hurtige forbrugs- og kviklån steget med 

henholdsvis 2400 og 3600 kroner. 

Antallet af gældsposter har dog ikke ændret sig nævneværdigt for nogen af gældstyperne under 

kategorier forbrugs- og kviklån, bortset fra gæld som følge af kviklån hos Dansk Kreditråd. Her har der været en 

kontinuerlig stigning i perioden 2017-2019, med henholdsvis 93, 167 og senest 230 gældsposter. Til 

sammenligning er antallet af gældsposter som kviklån hos banker og virksomheder med banklicens, almindelige 

banklån, og øvrige kviklån relativt tilsvarende niveauet fra 2017 og 2018. Ligeledes ser det ud i forhold til antallet 

af gældsposter til diverse regninger, hvor der ej heller er nævneværdige fluktuationer relativt til tidligere. 
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5. Diskussion 

Formålet med dette afsnit er at diskutere de resultater, der blev præsenteret i ovenstående afsnit, med henblik 

på at komme med mulige forklaringer på ligheder og forskelle i gældsfordelingen, sammenlignet med tallene i 

2017 og 2018. Overordnet set viser det sig, at i langt de fleste kategorier kun er sket mindre ændringer ift. 

gældsforpligtigelsen og antallet af gældsposter, hvor udviklingen er mellem 0 og 5 procentpoint. Den største 

ændring ser man i gælden til det offentlige, nærmere bestemt gælden til SKAT og Politiet, der er steget markant 

med henholdsvis 26 og 40 millioner.  

Denne udvikling er relativt overraskende taget i betragtning at gælden til SKAT faldt med ca. 26 

millioner fra 2017 til 2018, og at gælden til Politiet forblev næsten uændret i samme periode. Udviklingen kan 

dog i høj grad forklares ud fra, at DSG i det foregående år har haft et større fokus på indsatte som en målgruppe, 

der i særdeleshed havde behov for gældsrådgivning. Dette er gjort gennem projektet Fængselsrejseholdet, hvis 

opgave det er at besøge landets fængsler, pensioner og andre institutioner under Kriminalforsorgen for at 

rådgive og assistere indsatte med deres økonomiske problemer, og dermed sikre sig, at de indsatte ikke kommer 

ud med en uoverskuelig gæld (DSRF u.d.); en vigtig opgave der gør, at de indsatte ikke falder tilbage i deres 

kriminelle løbebane, så snart de bliver løsladt. Fokusskiftet ift. DSG’s målgruppe har med stor sandsynlighed 

påvirket klienternes overordnede gældssammensætning, da andelen af klienter som er udgjort af indsatte, er 

steget fra 22% til 27% sammenlignet med 2018 (Bilag 1, Figur B4). Indsatte har, sammenlignet med andre 

målgrupper, i højere grad gæld som følge af sagsomkostninger forbundet med domsafsigelser i forbindelse med 

lovovertrædelser og i mindre grad gæld som følge af substantielle banklån målrettet investeringer i fx hus eller 

bil. Det betyder alt andet lige, at gælden til Politiet må antages at stige. Forklaringen på, hvorfor gælden til SKAT 

er steget, ligger også i forlængelse heraf. Som nævnt i afsnit 4.1, har Politiet en praksis, hvor de konsekvent 

indberetter gælden til Gældsstyrelsen (SKAT), i de tilfælde hvor de vurderer, at den pågældende debitor ikke 

kan afbetale gælden inden for 6 måneder. Taget i betragtning at indsatte i forvejen tilhører en ekstrem 

lavindkomstgruppe, er det ikke en overraskelse, at vi observerer flere gældsposter hos SKAT.  

Paradoksalt viser analysen dog, at gældsforpligtigelsen som følge af sikre og usikre banklån også 

er steget sammenlignet med 2018. Hvad kan forklare dette? DSG har rigtig nok haft fokus på at yde 

gældsrådgivning til indsatte gennem Fængselsrejseholdet, men vi har samtidigt også indgået i et større 

samarbejde med Forskningscenter for Ludomani og Ludomaniklinikken Mindwork. Formålet med samarbejdet 

er, at samarbejdspartnere henviser eventuelle ludomaner med gældsproblemer til DSG, så vi kan tilbyde 

gældsrådgivning til gældsplagede ludomaner. Samarbejdet giver med andre ord muligheden for en 

helhedsorienteret løsning, hvor klienterne også får styr på deres økonomi og kommer et skridt videre på vejen 

til at bekæmpe deres ludomani og forebygge eventuelle tilbagefald. Måden, hvorpå det påvirker den 
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overordnede gældsfordeling, er, at den gennemsnitlige ludoman som udgangspunkt har flere penge mellem 

hænderne sammenlignet med indsatte og andre ekstremt socialt udsatte. Det betyder, at de alt andet lige er 

mere tilbøjelige til at tage store lån i banken for at købe hus eller bil, grundet deres relativt bedre økonomiske 

situation. Det er dog vigtigt at pointere, at der i oversigten over målgruppetilhørsforhold i bilag 1 (Figur B6) 

fremgår, at kun 1% af klienterne er ludomaner (kommer fra FKL). Det skyldes formegentlig en række 

fejlregistreringer ift. datasættet, og er ikke repræsentativt for det egentlige antal ludomaner, der er med i 

analysen eller har fået rådgivning hos DSG, bl.a. fordi vores samarbejdspartnere eksternt rapporterer, at ca. 40 

klienter er blevet henvist, og fordi vi også har rådgivet borgere, der lider af ludomani, men som ikke er henvist 

af samarbejdspartnerne. 

Hvad angår gældsforpligtigelse til diverse regninger er der særligt én nævneværdig forandring, 

nemlig at gæld som følge af forefaldne regninger er steget 30 millioner. Det er altså en fortsættelse på tendensen 

fra sidste år, hvor der også var en stigning på 20 millioner. Årsagen til denne udvikling kan tilskrives det faktum 

at målgruppen består af socialt udsatte, der har svært ved at betale deres månedlige eller årlige regninger, og 

hvis situation derfor bliver dårligere og dårligere. Forsikring er også steget, men som nævnt i afsnit 4.2.3. skyldes 

det højest sandsynligt, at en outlier blev fjernet fra analysen. 

6. Konklusion og Anbefalinger 

Overordnet set foreligger der en række vigtige hovedkonklusioner i rapporten. Først og fremmest er det meget 

klart, at den samlede gæld for alle af DSGs klienter, er steget eksplosivt sammenlignet med tidligere år. Konkret 

er gælden vokset fra knap 245 mio. i 2018 til over 365 mio. i 2019. Selv når der tages højde for at antallet af 

klienter og gældsposter også er steget, er udviklingen stadig markant. Det interessante er dog, at hvor den 

private gæld ikke har ændret sig betydeligt, så er den offentlige gæld næsten blevet fordoblet. Navnlig er den 

private gæld steget med knap 10 mio. hvor den offentlige gæld er steget med ca. 130 mio.  

De to største kreditorer, hvad angår offentlig gæld er Skattestyrelsen og Politiet, der står for 

henholdsvis 54% og 28% af den samlede gældsforpligtigelsessum til de offentlige kreditorer. I begge tilfælde er 

gældsforpligtigelsen steget af årsager, der er diskuteret i tidligere afsnit. Hvad angår privat gæld er det særligt 

forbrugslån, der er fremtrædende med 70% af den samlede gældsforpligtigelse, hvor størstedelen falder ind 

under kategorien sikre og usikre banklån. De resterende 30% falder ind under gæld som følge af købsprodukter, 

hvoraf ca. Halvdelen skyldes forfaldne regninger.  

En væsentlig forskel på datagrundlaget for denne rapport, sammenlignet med tidligere rapporter, er ændringen 

i klientsammensætningen. Først og fremmest udgør mænd langt størstedelen af klienterne med 77%. Dernæst 

er det mest typisk for en klient ved DSG at bo til leje, befinde sig i aldersgruppen 25-36, og være enlig uden 
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børn. Derudover er lidt over halvdelen af klienterne enten indsatte (28%) eller ledige. Faktisk er kun 14% af 

klienterne ansat på et fuldtidsarbejde, deltidsarbejde eller i gang med et studie. 

Med udgangspunkt i resultaterne fra klientrapporten, har Den Sociale Gældsrådgivning 

formuleret en række anbefalinger til, hvordan overgældssætning kan forhindres, og hvordan gældsramte kan 

hjælpes bedst muligt.  

Der har i nyere tid været et stort politisk fokus på selskaber uden banklicens, der udbyder kviklån 

som den store synder når det kommer til gældsproblemer blandt danskerne. Rapportens konklusioner viser dog, 

at borgers gældssituation er langt mere differentieret, end medierne og politikerne fremstiller det. Størstedelen 

af klienternes gæld stammer fra det offentlige, særligt SKAT og Politiet. Selv majoriteten af den gæld, der tilhører 

private kreditorer, stammer fra kviklån udbudt af almindelige banker og virksomheder med banklicens. En 

gennemsnitlig klient har en gæld på omtrent 542.000, sammenlignet med det gennemsnitlige kviklån, der ligger 

mellem 11.000 og 35.000. På denne baggrund mener vi, at det er nødvendigt med en mere helhedsorienteret 

tilgang når det kommer til forebyggelse af ekstrem gæld og etablering af bedre gældsrådgivning. Der skal med 

andre ord ikke kun fokus på én slags gæld, da det ikke er fyldestgørende nok ift. reelt at hjælpe borgeren med 

sin økonomiske situation. I stedet skal der være mulighed for at rådgive om al slags gæld.  

Taget i betragtning, at flere og flere danskere er i gæld og, at gælden alt andet lige er vokset 

blandt stort set alle målgrupper, er det vigtigere end nogensinde før, at der afsættes en bevilling på finansloven 

til gratis gældsrådgivning, og kreditorerne bør også være med til at finansiere denne gratis gældsrådgivning. Vi 

anbefaler også, at der oprettes et nationalt klageorgan, hvortil utilfredse borgere kan klage over dårlig 

gældsrådgivning, da ordentlig rådgivning er af afgørende betydning for borgere, hvis økonomiske situation er 

ved afgrundens rand. I direkte forlængelse heraf anbefaler DSG etableringen af et nationalt gældsregister, der 

muliggør en bedre kreditvurdering af alle borgere, der ansøger om lån, så man inden lånet er bevilliget kan 

frasortere borgere, der ikke har mulighed for at tilbagebetale det. Et nationalt gældsregister vil forbedre 

gennemsigtigheden ift. lån både for kreditorer såvel som debitorer. Et nationalt gældsregister vil gøre det 

sværere for forbrugere at havne i uholdbare gældssituationer, og samtidigt vil det blive nemmere for långivere 

at udbyde billigere lån, da der er en mindre risiko for misligholdt gæld.  
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Bilag 1 – Hvem er Borgerne? 

I dette afsnit kan du læse mere om de klienter, der er blevet medtaget i tallene for 2019 – herunder bl.a. køn, 

boligforhold, alder mm. 

B1. Klienternes køn 

77 % af DSGs klienter var i 2019 mænd, mens kun 17 

% var kvinder. De resterende 6 % af klienterne er ikke 

blevet registreret ved køn. Der var ligesom i 2018 et 

klart overtal af mænd. Antallet af mænd er steget med 

9 procentpoint. Det procentvise antal af kvinder har 

været konstant, men antallet af ”ikke oplyste” er faldet 

med 9 procentpoint.  

 

 

B2. Klienternes boligforhold 

32 % af klienterne i indeværende rapport boede 

til leje, heraf 28 % i almene lejeboliger og 4 % i 

private lejeboliger. Dette er samlet det samme 

som i 2018. Til gengæld var 20 % af DSGs 

klienter indsatte i fængsler og 8 % var på 

pension. Dette er et fald på 12 procentpoint i 

forhold til 2018. Dog skal det her tilføjes at ca. 

halvdelen af ”ikke oplyste” er indsatte. 
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B3. Klienternes Alder 

De fleste af DSGs klienter er unge 

mennesker; den størst repræsenterede 

aldersgruppe er 26 – 35 år, som udgør 

34%, den næstørste gruppe er de 18 – 

25-årige, de udgør 21%. Aldersgruppen 

36 - 45 år udgør 20 % og gruppen, 

hvilket er en stigning på 5 procentpoint 

ift. 2018. Aldersgruppen 46 – 55 udgør 

13 %. De ældste grupper udgør kun en 

lille procentdel af vores klienter; de 56 

– 65-årige udgør kun 5% og klienter i 

alderen 66+ udgør 1 %. Der er en restgruppe på 6 %, hvor deres alder ikke er angivet. I forhold til rapporten fra 

2018 er gruppen 18-25 konstant, hvorimod gruppen 26-35 er steget med 6 procentpoint. Den mest markante 

ændring er i gruppen ”ikke oplyst”, der er faldet med 9 procentpoint. 

B4. Klienternes beskæftigelsesforhold 

Den største enkelte gruppe af 

klienter er indsatte og udgør 

27 %, hvilket et en stigning på 

5 procentpoint i forhold til 

2018. Det der gør sig mest 

gældende for klienterne er, at 

de er udenfor eller på 

grænsen af arbejdsmarkedet. 

Foruden at de to største 

grupper, som nævnt, er 

indsatte og ledige, er 13 % 

”ikke oplyst”, og 11% på 

overførelsesindkomst. Overførelsesindkomst her her en samling af folk på kontanthjælp og indsatte. 10 % er på 

pension og 5% er studerende. Blandt folk i beskæftigelse er 8 % fuldtidsbeskæftiget og 1 % er 

deltidsbeskæftiget. 9% af klienterne er altså i beskæftigelse. Dette er et fald på 1% i forhold til tallene fra 2018. 

Den største ændring er antallet af ledige, der er på 25%, hvilket et en stigning på 9% siden 2018.  
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B5. Andre forhold 

57 % af DSGs klienter har ikke nogen børn, 

15 % har 1 barn, 7 % har 2 børn, 2 % har 3 

børn og 1 % har 4 børn. De resterende 18 % 

har ikke angivet, hvor vidt de har børn eller ej. 

Disse tal er nærmest identiske med 2018, de 

afvigelser er, at der er at antallet af klienter 

med 0 børn er steget med 8 procentpoint 

imens antallet af klienter, hvor antallet af børn 

ikke er oplyst, er faldet med 4 procentpoint. 

 

Det kommer nok ikke som nogen 

overraskelse, jf. klienternes beskæftigelses- 

og beskæftigelsesforhold, at den største 

gruppe i målgruppen netop er de indsatte. 

Antallet af indsatte er fra 2018 til 2019 

steget med 8 procentpoint, fra 49 % til 57 %. 

Derudover er det et generelt krav for at få 

hjælp af DSG, at man tjener mindre end 

indtægtsgrænsen for fri proces, grænsen 

flytter sig løbende, men i 2019 lå denne på 

336.000 kr. om året for enlige 

(Retsinformation 2019). Dette giver sig 

udtryk i at den næststørste gruppe netop er folk, der tjener under indtægtsgrænsen for fri proces. Denne gruppe 

er dog mindre i 2019 end 2018. Den er således faldet med 8 procentpoint, fra 42% i 2018 til 34 % i 2019. 0% 

tjener over indtægtsgrænsen for fri proces. De resterende 8 % er ”ikke oplyst”. 
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Det er kun 11 % af klienterne der tidligere har været 

klienter i DSG, dette er et fald på 2 procentpoint i forhold 

til 2018. 58 % var ikke tidligere klient hos DSG. Dette er 

en stigning på 18 procentpoint i forhold til 2018. Det 

betyder så, at der er 31 %, hvor dette ikke er oplyst. Det 

et fald på 16 procentpoint i forhold til 2018. Dette fald i 

”ikke oplyst” skyldes at DSG-rådgivere er blevet bedre 

til registrer dette, når de har oprettet sagerne i systemet. 

Der kan dog stadig siges at være plads til forbedring.  

 

De fleste klienter i DSG er enlige og udgør hele 

69 % af klienterne. 9 % har en samlever, 6 % er 

gift, 1 % har en kæreste, 0 % er separeret. 

Civilstatus hos de sidste 15 % er ikke blevet 

angivet. Ligesom det var tilfældet i 2018, er de 

fleste af klienterne enlige. Der er dog her sket en 

stigning på 15 procentpoint, men dette kan 

hænge sammen med, at der er sket et fald i 

antallet af ”ikke oplyst” på 10 procentpoint. Ellers 

er tallene tilnærmelsesvist de samme, med kun 

små ændringer på 1-2 procentpoint. 

 

 

 

11%

58%

31%

Figur B7: Tidligere klient

Ja

Nej

Ikke oplyst

15%

69%

6%

1%
9%

0%

Figur B8: Civilstatus

Ikke oplyst

Enlig

Gift

Kæreste

Samlevende

Separeret



Den Sociale Gældsrådgivning  Klientrapport 2019 

Side 36 af 39 
 

De fleste klienter kommet til DSG 

gennem fængselsrejseholdet og udgør 

hele 55% af de samlede henvendelser. 

Dette er dog ikke den store overraskelse 

idet indsatte netop af DSG største 

klientgruppe. Den næststørste gruppe er 

her FKL med 16% efterfulgt af folk, der 

henvender sig på kontoret med 13%.  De 

resterende 16% spreder sig ud over 

”ikke oplyst” (18%), telefon (4%), 

opsøgende (3%) og ”tredjepart” (1%). 

Der findes her ikke noget datagrundlag 

til at sammenligne med, hvordan denne 

udvikling har været i forhold til 2018.  
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Figur B9: Henvendelseskanal
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Bilag 2 – Banker, virksomheder med banklicens og selskaber under Dansk Kreditråd 

Tabel B1 – Traditionelle banker 

Almindelig brand bank Middelfart sparekasse 

Andelskassen Fælleskassen Møns bank 

Andelskassen OIKOS Nordea 

Arbejdernes Landsbank Nordea Kredit Realkredit 

Borbjerg Sparekasse Nordfyns bank 

Broager Sparekasse Nykredit 

Coop bank Nykredit bank 

Danske Andelskassers bank PenSam bank 

Danske bank PFA bank 

Den Jyske Sparekasse Realkredit Danmark 

Djurslands bank Ringkjøbing Landbobank 

DLR kredit Rise Flemløse Sparekasse 

Dragsholm Sparekasse Rønde Sparekasse 

Dronninglund sparekasse Salling bank 

Fanø Sparekasse Saxobank 

Faster Andelskasse Spar Nord bank 

Folkesparekassen Sparekassen Balling 

Frørup Andelskasse Sparekassen Bredebro 

Frøs sparekasse Sparekassen den lille Bikuben  
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Fynske bank Sparekassen Djursland 

Hvidbjerg bank Sparekassen for Nr. Nebel og omegn 

Jutlander bank Sparekassen Kronjylland 

Jyske bank Sparekassen Sjælland-Fyn 

Jyske Realkredit Sparekassen Thy 

Klim sparekasse Sparekassen Vendsyssel 

Kreditbanken Stadig Sparekasse 

Langå Sparekasse Sydbank 

Leasing Fyn bank Sønderhå-Hørsted Sparekasse 

Lollands bank Totalbanken 

LR Realkredit Totalkredit 

Lægernes bank Vestjysk bank 

Lån og Spar bank Østervrå Andelskasse 

Maj bank  

Merkur Andelskasse  

Virksomheder med banklicens 

Bank Norwegian Ikano Bank 

Basis Bank Resurs Bank 

Ekspress Bank Santander Consumer Bank 

GE Money Bank Sparexpres 
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Selskaber under Dansk Kreditråd 

4finance Minifinans 

Bedre Kredit Nordkredit 

Blue Finance Profilkredit 

Creamfinance Raketlån 

Ferratum Repayfinance 

Denmark Simbo.dk 

Finance247 Turbofinans 

Gokredit Turbokredit 

Goodcredit Turbolån 

Kassekreditten Vexcash 

Kvikto Viabill 

Lendon Vivus 

 Zaplo 

 


