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Kunderna
Vi har kundernas fokus

Uppdragsgivaren
Vi klarar mer med mindre

Medarbetarna och cheferna
Vi förbättrar

Våra strategier



Vi förstärker vårt arbete med att förebygga 
betalningsproblem och ge stöd åt parterna att 
själva lösa sina problem frivilligt. Vi genomför 
tvångsåtgärder om problemen inte kan lösas på 
annat sätt.

Kunderna
Vi har kundernas fokus

Uppdragsgivaren
Vi klarar mer med mindre

Medarbetarna och cheferna
Vi förbättrar

Vi erbjuder kunderna digitalt först och är 
enkla att ha att göra med

Vi har överenskomna arbetssätt

Vi satsar mer på digitalisering och blir färre

Vi skapar mervärde tillsammans med andra

Vi arbetar med ständiga förbättringar

Vi är professionella och flexibla

Vi har en gemensam och tydlig ledning och 
styrning

Vi utgår från kundernas livshändelser och behov. 
Vi gör det möjligt för kunderna att kontakta oss när 
det passar dem med hjälp av standardiserade och 
digitala tjänster.

Vi ser möjligheter i regelverket

Vi har en enhetlig syn på regelverket och 
använder dess möjligheter för att tillgodose 
kundernas behov och effektivt fullgöra vårt 
uppdrag. Vi arbetar med att förbättra regelverket.

Vi tar initiativ till att samarbeta och utveckla 
tjänster tillsammans med andra. Vårt arbete ger 
mervärde för kunderna och skapar samhällsnytta.

Vi automatiserar arbetsuppgifter och arbetar bara 
med komplexa uppgifter som kräver en mänsklig 
bedömning eller kontakt. Det leder till att vi blir färre.

Vi har enkla och enhetliga arbetssätt. Det bidrar till 
kvalitet och effektivitet för kunderna och för oss.

Vi chefer ger förutsättningar för medarbetarna 
genom tydliga mål, prioriteringar och dialog. Vi har 
mod och förmåga att agera även på det snabbt 
föränderliga.

Vi medarbetare och chefer förstår, tar ansvar för 
och bidrar till helheten och myndighetens samlade 
resultat. Vi har kompetens att arbeta med komplexa 
uppgifter i flera delar av verksamheten.

Vi medarbetare och chefer planerar, följer upp och 
analyserar verksamhetens effekter. Ständiga 
förbättringar är en naturlig del i det dagliga arbetet 
och bidrar till delaktighet och effektivitet.

Vi ger kunderna förutsättningar 
att göra rätt från början

Våra strategier



Fruktad 
myndighet

Respekterad 
myndighet med 
högt förtroende

Vi förflyttar oss



Från … Till …

Fruktad myndighet Respekterad myndighet med högt förtroende

Handlägger ärenden Ser till kundernas behov

Svåra att nå svåra att förstå Tillgängliga och enkla att ha att göra med

Arbetar reaktivt Arbetar proaktivt och i samverkan

Olika hantering beroende på vem och var Överenskomna arbetssätt och gemensamma prioriteringar

Manuell registrering Automatisering och digitala tjänster

Detaljstyrning Åtaganden och tillit

Mitt och ditt Samarbete och helhet

Rädd att göra fel Mod att prova nytt

Vi släcker bränder Tydliga mål och prioriteringar

VI förflyttar oss



Processer och 
arbetssätt för 

förebyggande och 
stöd

Processer och arbetssätt för 
tvångsåtgärder och andra insatser

Processer och 
arbetssätt för 
ekonomisk 

rehabilitering

Processer och 
arbetssätt för 

tvångsåtgärder och 
andra insatser

öka öka ökaminska

De som
vill och kan 

göra rätt för sig

De som 
vill men inte kan
göra rätt för sig

De som 
kan men inte vill 
göra rätt för sig

Rätt från början



Mina sidor

Det här kan vi erbjuda i E-tjänster

https://www.kronofogden.se/hjalpforprivatperson.html


SKULDSANERINGEN
Per-Olof Lindh & Marcus Wiktorsson



Läget på skuldsaneringen

 Självskattningstest
 Automatisering
 Kundresa överskuldsatt

FRAMÅT
 Mina meddelande
 Bekämpning välfärdsbrott
 Optimering 

omprövningsprocess

PÅ GÅNG

 Ny e-tjänst grundärenden
 Ny e-tjänst omprövningar
 Sammankoppling 

frågeguide

GENOMFÖRT

Vi mår kanon! Hemarbetet fungerar bra! Vi utvecklar vår verksamhet med kund i fokus!



Inkomna skuldsaneringsärenden

11 263

21 598

30 000

30 000

2015

2019

2020 (prognos)

2021 (prognos)

62% inkomna via e-tjänst

25% inkomna 
via e-tjänst



63% 61%

37%

Alla ansökningar

2018 2019 2020

Sökande som har fått ekonomisk rådgivning

EKONOMISK RÅDGIVNING 
EN NEDÅTGÅENDE TREND



Unga sökande
En ny kundgrupp hos oss! Unga & snabba sökande

Ny E-tjänst Unga sökande

80 % avslag

Självskattningstest Samverkan med 
kommun

Lära oss om nya 
kundgruppen

Annan typ av hjälp 
och vägledning

Samverkan för att 
hjälpa på rätt sättRätt ansökan inÖkat inflöde



Unga vuxna och skuldsanering
Stickprovsundersökning
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T Ca 60% kände 
inte till kraven för 

skuldsanering



Känner du till något annat ställe där man kan få hjälp och råd om skulder?

JA
16,7%

NEJ
83,3%

Unga vuxna och skuldsanering
Stickprovsundersökning



Sökande vill ha information via sms eller digital brevlåda

67 % är arbetslösa

Endast 25 % har inkomst av tjänst

33 % planerar att lösa sin situation genom att söka skuldsanering igen

33 % planerar att lösa sin situation genom frivilliga betalningar

Unga vuxna och skuldsanering
Stickprovsundersökning



Självskattningstestet
Planerad lansering  början av 2021

KAN JAG 
SÖKA???

Självskattningstestet innehåller max 22 frågor om alla följdfrågor triggas



Ny digital tjänst för 
omprövning

(gäldenär)



3

Val - yrkar påVal - beslut om skuldsanering Förklaring och uppgift om vilka 
saker som har ändrats

21



Personuppgifter förifyllda från 
Personinfo

Finns möjlighet att lägga till filer Summeringssida



Omprövningsprocessen
Vi optimerar vår omprövningsprocess

SYFTE STATUS EFFEKTER KUND



En framtid med digitala utskick!



Vi minskar felaktiga utbetalningar & bidrar till att minska missbruket 
av välfärdsystemen. 

När det finns anledning att anta välfärdsbrott underrättar vi den 
myndighet eller organisation som har fattat beslutet. 

Vi har identifierat två typer av brott som skuldsaneringsenheten 
sannolikt kan stöta på: ekonomisk brottslighet och penningtvätt 
samt välfärdsbrottslighet

Vårt arbete förväntas höja processens kompetens samt generera 
större samverkan med andra myndigheter, kommuner och andra 
aktörer. 

Bekämpning välfärdsbrottslighet
Satsar för att stärka bekämpningen av välfärdsbrott



ARBETE PÅGÅR!

Kundresan
Vi hoppas kunna fortsätta arbetet under 2021



jjjj

Lanseras vid 
årsskiftet!

Målgrupp är de 
som möter 

personer som 
har eller 
riskerar 

ekonomiska 
problem

Dela din kunskap
Webbutbildning i överskuldsättning

https://vimeo.com/461788542
https://vimeo.com/461788542/18e6e601e1


RIV MURARNA

Självskattning

Bekämpning välfärdsbrott
Samverkan

Kundresa

Förebyggande

BUS-kontakt



Kronofogden

Stort grattis till 25 år!


	KRONOFOGDEN
	VERKSTÄLLIGHETEN
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	SKULDSANERINGEN
	Läget på skuldsaneringen
	Inkomna skuldsaneringsärenden
	Sökande som har fått ekonomisk rådgivning
	Unga sökande�En ny kundgrupp hos oss! Unga & snabba sökande
	Unga vuxna och skuldsanering�Stickprovsundersökning
	Unga vuxna och skuldsanering�Stickprovsundersökning
	Unga vuxna och skuldsanering�Stickprovsundersökning
	Självskattningstestet�Planerad lansering  början av 2021
	Ny digital tjänst för omprövning�(gäldenär) ��
	Val - yrkar på
	Personuppgifter förifyllda från Personinfo
	Omprövningsprocessen�Vi optimerar vår omprövningsprocess
	En framtid med digitala utskick!
	Bekämpning välfärdsbrottslighet�Satsar för att stärka bekämpningen av välfärdsbrott
	Kundresan�Vi hoppas kunna fortsätta arbetet under 2021
	Dela din kunskap�Webbutbildning i överskuldsättning
	RIV MURARNA
	Stort grattis till 25 år!

