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Inledning 
 
Under år 2009 började Kronofogden arbeta mer strukturerat med omvärldsbevakning och om-
världsanalys. Denna omvärldsanalys är den första som arbetats fram enligt den nya inriktning 
som beslutades i januari 2013. Numera ska arbetsgruppen leverera en analys varje vår, inför myn-
dighetens strategiska planeringsdagar i maj.  
 
Tidigare analysrapporter har varit mer allmänt hållna i fråga om bevakningsområden och för-
djupningsavsnitt. I den nya inriktningen för Kronofogdens omvärldsarbete är tanken att begränsa 
antalet källor och hålla analysen på en mer övergripande nivå. Detta hindrar dock inte att för-
djupningar sker inom särskilt intressanta områden. Analysrapporterna är i första hand avsedda för 
internt bruk och syftar till att beskriva tänkbara effekter på Kronofogdens verksamhet och över-
gripande uppdrag enligt regleringsbrevet.  
 
Precis som i tidigare rapporter väljer vi att redovisa vår ärendestatistik. Vi observerar bland annat 
att allt fler borgenärer tar panträtten kopplad till egendom i anspråk, ett trendbrott värt att notera. 
 
Av årets analysrapport framgår dessutom att hushållens mycket höga belåningsgrad och en tillta-
gande långtidsarbetslöshet kan vara de faktorer i omvärlden som starkast kan påverka Kronofog-
dens uppdrag och verksamhet framöver. Till detta kommer även en oroande utveckling av kon-
sumtionslån och en generellt svag tillväxt i ekonomin även nästa år. Ungdomar fortsätter att vara 
en särskilt utsatt grupp, bland annat på grund av svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden.    
 
Analysrapporten har tagits fram av Axel Eklund, Roger Hällsten, Lena Jonsson, Ante Krizmanic 
och Robert Olsson.  
 
Sundbyberg i april 2013 
 
Lena Bäcker 
Verksamhetschef 
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1. Analysgruppens uppdrag 
Kronofogdens omvärldsarbete syftar till att underlätta myndighetsledningens strategiska plane-
ringsarbete och därigenom skapa en bättre framförhållning. För att åstadkomma detta ska om-
världsbevakningen och omvärldsanalysen i huvudsak fokusera på skeenden på makronivå och 
koppla konsekvenserna av dessa närmare myndighetens grundläggande uppdrag enligt reglerings-
brevet. Analysrapporterna ska ha en balans mellan det externa och interna perspektivet.  
 
1.1 Kronofogdens omvärld 
Vad har vi att förhålla oss till när vi ska försöka bedöma vilka faktorer som kommer att påverka 
Kronofogden och dess verksamhet? I omvärlden finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till. 
En del av dessa faktorer har en större påverkanspotential än andra. Kronofogdens ”omvärldskar-
ta” åskådliggör vad som kan tänkas påverka myndigheten. Som framgår av figuren nedan är om-
världen tämligen komplex och mångfacetterad. 
 

 
 
Det som utgör den egna kretsen kallas för ”invärld”, dvs. Kronofogden som myndighet. Närvärl-
den är Kronofogdens arena, dvs. den näraliggande omvärld där Kronofogden agerar och verkar i 
egenskap av myndighet. Här finns också de aktörer som Kronofogden samspelar med ett i när-
mare perspektiv. Utanför närvärlden finns den stora omvärlden. I den finns alla övriga aktörer 
inom väsensskilda områden; en del närmare, andra långt borta. Händelser i omvärlden har van-
ligtvis först effekt på närvärlden, som i sin tur påverkar ”invärlden”.  
 
1.2 Vad är det som påverkar Kronofogden? 
Teoretiskt sett kan allt som sker utanför Kronofogdens egen ”invärld” påverka verksamheten i en 
eller annan form, men av empirisk erfarenhet vet vi att vissa händelser eller faktorer har större 
påverkansgrad än andra. Det gör det också enklare att försöka få grepp om vad omvärldsbevak-
ningen bör fokusera på.  
 
Rapporten utgår ifrån fyra makrovariabler: Politik, Ekonomi, Samhälle och Teknik (PEST). Un-
der dessa huvudområden finns delområden som bedöms ha inverkan på Kronofogden, dess 
uppdrag och verksamhet.  
 
Politik Politisk styrning och lagstiftning 
Ekonomi Konjunkturcykler, tillväxtanalys och arbetsmarknad 
Samhälle Demografi, sociala faktorer, livsstilsmönster och värderingar 
Teknik Främst digitaliseringen av samhället, Internet och nya betaltjänster 
 
I uppdraget ligger även att bevaka och analysera inflödet av ärenden till Kronofogden.  
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2. Omvärldsfaktorer  
 
2.1 Politik 
 
2.1.1 Snabbare betalningar mellan företag (SFS 2013:55-58) 
Från den 16 mars i år gäller nya bestämmelser som ska medföra kortare betalningstider vid trans-
aktioner mellan näringsidkare. Företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar 
efter det att borgenären lämnat krav på betalning. Myndigheter och offentliga organ får inte avta-
la om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om borgenären uttryckligen har 
godkänt det. Vid en sen betalning har borgenären rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. 
Denna rätt kan inte avtalas bort. Ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.  
 
2.1.2 Två föreslagna lagändringar avseende mobiltelefoni 
På telefoniområdet har regeringen under våren föreslagit några ändringar som ska underlätta för 
konsumenterna. Förslaget innebär följande: uppsägningstiden för abonnemang kortas från tre 
månader till en månad, och sim-kortlåset, som binder mobiltelefonen till en speciell operatör, ska 
låsas upp automatiskt när den första abonnemangstiden löper ut. Det ska dessutom bli mycket 
enklare att byta abonnemang, antingen det gäller mobiltelefon, bredband eller TV. Bakgrunden 
till lagändringarna är det ständigt växande antalet klagomål från konsumenterna.  
 
2.1.3 Förslag till ny lag om skärpta krav på sms-lånebranschen 
För att skydda konsumenterna från oseriösa aktörer på marknaden har regeringen föreslagit att 
snabblåneverksamhet blir tillståndspliktig. Tillstånd ska sökas hos Finansinspektionen och Kon-
sumentverkets sanktionsmöjligheter ska utökas. Med dessa förändringar hoppas regeringen att 
oseriösa aktörer ska försvinna från marknaden. Förändringen har tydlig bäring på ambitionen att 
minska riskerna för den enskilde och därigenom förhindra ökad överskuldsättning bland hushål-
len.  
 
2.1.4 Utredning – Skuldsanering för evighetsgäldenärer (Dir. 2012:30) 
Möjligheten att ansöka om skuldsanering har funnits sedan 1994. Men trots detta finns det fortfa-
rande många som är överskuldsatta. En förklaring till detta är att långt ifrån alla gäldenärer söker 
skuldsanering. Skälen härtill är många. Enligt olika beräkningar skulle tusentals gäldenärer vara 
berättigade till skuldsanering, och därigenom få en möjlighet att komma tillbaka till ett skuldfritt 
liv. Den nuvarande skuldsaneringslagen bygger på att gäldenären är aktiv och själv tar initiativ till 
att lösa problemen. Men eftersom långvarig skuldsättning tenderar att passivisera människor är 
det inte alla som orkar engagera sig. Regeringen har därför valt att tillsätta en utredning för att 
närmare belysa vilka justeringar som kan behöva göras. Regeringen utsåg förra året lagmannen 
Ralf G Larsson att leda utredningsarbetet. Utredningen ska särskilt titta på om kraven på gäldenä-
rerna är rimliga, betalplanens längd och Kronofogdens roll i sammanhanget. Kronofogden bidrar 
med sin expertkompetens. Utredning ska vara klar i oktober 2013.  
 
2.1.5 Utredning – Strategi för att motverka överskuldsättning (Dir. 2012:31) 
I fjol tillsatte regeringen också en överskuldsättningsutredning. F.d. generaldirektören Anna Hed-
borg är utsedd att leda utredningen. Uppdraget är att kartlägga överskuldsättningens orsaker och 
konsekvenser, både för den enskilde men även för samhället. Slutprodukten ska bli en samlad 
strategi för att möta överskuldsättningen i samhället. Kronofogden deltar i utredningsarbetet. I 
oktober 2013 ska utredningen lägga fram sin rapport. 
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2.2 Ekonomi 
 
Den svenska ekonomin fortsätter att vara skakig, precis som ekonomin i omvärlden. Förra årets 
positiva tongångar om den svenska ekonomins utveckling byttes under sommaren och hösten 
2012 ut mot rapporter om försvagad tillväxt och fördröjd återhämtning på arbetsmarknaden. För 
närvarande talas om signaler på viss, om än långsam, återhämtning men det är svårt att veta när 
botten är nådd och konjunkturen vänder uppåt. 
 
Av årets första konjunkturbarometrar från Konjunkturinstitutet (KI) framgår att tillväxten i den 
svenska ekonomin fortfarande är betydligt svagare än normalt. Det är hushållens konsumtion 
som förväntas hålla uppe tillväxten i efterfrågan. Den inhemska efterfrågan lyfter tjänsteföreta-
gen, medan industrin - som är mer beroende av omvärlden genom sin export – har det kämpigt. 
KI trodde i början av mars 2013 att BNP kommer att öka med 1,3 procent under året och att 
reporäntan lämnas oförändrad på dagens nivå. Riksbanken beslöt i april att lämna reporäntan 
oförändrad på 1 procent.  
  
Riksbanken rapporterar i sin Penningpolitiska rapport i februari 2013 om några ljusglimtar – oron 
på finansmarknaderna har minskat och hushåll och företag, både i Sverige och i omvärlden, har 
under den senaste tiden blivit något mer optimistiska om framtiden. Samtidigt är utvecklingen 
stark i tillväxtekonomierna och återhämtningen fortsätter i exempelvis USA. 
 
Det finns även positiva signaler från Swedbank/Ilf:s inköpschefsindex. Där talas det om ökad 
orderingång och ökade leveranstider och man tror att industrikonjunkturen ”bottnade ur” om-
kring det gångna årsskiftet. Många företag är dock fortfarande försiktiga med nyanställningar. 
Även lönerna verkar hållas på en låg nivå, trots resultatet av avtalsrörelsen. 53 procent av landets 
småföretagare har i en undersökning i början av april uppgett att de tänker höja lönerna, 39 pro-
cent att de har för avsikt att låta lönenivån ligga still och 8 procent uppgav att de tänker sänka 
lönerna. 
 
2.2.1 Hushållens konsumtion, sparande, skulder och transfereringar 
Hushållsinkomsterna har haft en positiv trend sedan år 1998 med en genomsnittlig realökning om 
ett par procent. Även Arbetsförmedlingen bedömer att det är den inhemska efterfrågan som 
kommer öka den närmaste tiden, genom att hushållen på sikt väntas öka sin konsumtion. Köp-
kraften bedöms öka successivt under andra halvåret 2013 samt fortsätta uppåt under år 2014. Att 
den privata konsumtionen beräknas öka med 1,2 procent i år och 2,1 procent nästa år kommer 
troligtvis leda till minskat sparande under nästa år. 
 
För närvarande är dock sparandet högt. Enligt SCB:s Sparbarometer har hushållen aldrig någon-
sin tidigare sparat så mycket som under fjärde kvartalet 2012. Den finansiella förmögenheten vid 
kvartalets utgång uppgick till 4 298 miljarder. SCB betraktar sparökningen 2012 som ett försiktig-
hetssparande. Det finns även signaler om att allt fler hushåll väljer att amortera på sina bostads-
lån. På tillgångssidan ökade framförallt försäkringssparandet, bankinlåningen, bostadsrättsande-
larna samt utländska aktier och fondandelar.  
 
Även hushållens belåning når rekordnivåer. Hushållens skuldkvot, dvs. hushållens skulder som 
andel av disponibel inkomst, är för närvarande rekordhöga 160 procent. Vid årsskiftet uppgick 
hushållens totala lån till 2 952 miljarder kronor, varav 59 procent utgjordes av lån i bostadsinsti-
tut, 33 procent i banker och 8 procent för övriga långivare. Det är alltså framför allt boendet hus-
hållen lånar till. Det faktum att bolånekunder som nekats lån av storbanker hänvisas till kreditin-
stitut med högre räntor är oroande. För dessa hushåll blir de fasta kostnaderna varje månad hög-
re, vilket minskar marginalerna och ökar sårbarheten när många räkningar ska betalas. I tidigare 
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omvärldsanalyser har denna fråga belysts och Riksbanken har också diskuterat nivåerna på hus-
hållens skuldsättning. Den höga privata skuldsättningen kopplat till bostadslån har även tagits 
upp av EU-kommissionen.  
 
Beträffande bostadslån har Finansinspektionen jämfört bankernas bolånekalkyler, där det konsta-
teras att bankernas antaganden skiljer sig mycket åt och att en större andel hushåll får mindre 
”kvar att leva på” än bankernas egna beräkningar. Detta är förstås också problematiskt för kun-
der som gör kalkyler utifrån dessa. Finansinspektionens stresstester visar dock att hushåll med 
nya bolån har en god återbetalningsförmåga och generellt sett en god motståndskraft vid ränte-
uppgångar, inkomstbortfall och prisfall på bostäder. Detta kan delvis förklaras av att belånings-
graden ofta överstiger 85 procent vilket skapar medvetenhet om hur nödvändigt det är att amor-
tera ner topplånen för att skapa sig marginaler om något oförutsett skulle hända. 
 
Ett prisfall på 15 procent medför att cirka 11 procent av hushållen får ett bolån som är större än 
värdet på bostaden. Vid ett prisfall på 20 procent får cirka en tredjedel av hushållen en belånings-
grad som är större än bostadsvärdet. Hög amorteringsvilja och eget sparande är viktigt för att 
minska riskerna. Men även vid betydligt högre räntor har hushållen god återbetalningsförmåga. 
Hushållen bedöms ha en säkerhetsmarginal mot prisfall på bostäder främst genom besparingar 
samt att de amorterar ned topplån i snabbare takt.  
 
Fr.o.m. i år gäller nya skatteregler vilket innebär att det blivit gynnsammare att hyra ut fritidshus, 
villor samt bostadsrätter i andra hand. Den största skillnaden blir att hyran riskerar höjas kraftigt 
för andrahandsboende i bostadsrätt. Detta då uthyraren kan debitera motsvarande 4 procent av 
bostadens marknadsvärde per helår, plus hyra. Det här är en effekt som redan fått genomslag i 
storstäderna där hyrorna stigit kraftigt. 
 
2.2.2 Transfereringar och ekonomiskt bistånd 
Nivån på försörjningsstödet bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som det ska täcka med olika belopp för enpersonshushåll och familjer. 
Socialstyrelsen för statistik över utbetalat ekonomiskt bistånd och försörjningshinder, och enligt 
de temporära siffrorna avseende 2012 kan utläsas att den totala andelen biståndsmottagare i be-
folkningen har minskat med 0,1 procentenheter till 4,4 procent jämfört med 2011. Däremot har 
andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt (10–12 månader) eller mycket långvarigt eko-
nomiskt bistånd (tre år eller längre) ökat med 2,6 respektive 2,7 procentenheter till 34,3 respektive 
21,3 procent. En tredjedel av biståndstagarna får alltså sin försörjning genom ekonomiskt bistånd 
under upp till ett år och en femtedel, dvs. ca 80 000 personer, under tre år eller längre.  
 
Diagram 1 Arbetslöshet kontra ekonomiskt bistånd i riket 2001-2016 

 
Källa: SKL, oktober 2012 
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I diagrammet ovan ser man tydligt hur arbetslöshet och ekonomiskt bistånd följs åt. Stiger arbets-
lösheten ökar utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt 
bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Liksom tidigare är andelen långvariga bi-
ståndsmottagare högst i storstadslänen. 
 
2.2.3 Arbetslöshet och arbetsmarknad 
Arbetslösheten är fortsatt hög i Sverige och Arbetsförmedlingen förutspår att sysselsättningen 
vänder ner under 2013 och 2014 och minskar med sammanlagt 40 000 personer. Arbetslösheten 
väntas stiga till 8,4 procent år 2013 och 8,5 procent år 2014.  
 
Fackförbundet Ledarnas årliga Chefsbarometer visar att andelen chefer som tror på nyanställ-
ningar är 20 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan hösten 2010. Andelen chefer som istäl-
let tror att de måste minska antalet anställda är cirka en tredjedel. 
 
Industri och byggverksamhet är branscher som kommer att ha störst förlust av arbetstillfällen. 
Anledningen till att arbetslösheten inte ökar mer är att utbudet av arbetskraft minskar eftersom 
fler väntas börja studera i år. Antalet helårsstudenter har ökat successivt på svenska högskolor 
och universitet och de senaste tre åren har siffran legat runt 285 000 studenter. 
 
Andelen ungdomar mellan 15-24 år som är arbetslösa uppgick till 24,5 procent i februari 2013. 
Den här siffran är hög och har så varit under flera år. I jämförelse med övriga EU-länder skiljer 
sig Sverige åt på så sätt, att arbetslösheten generellt är relativt låg samtidigt som vi har hög ung-
domsarbetslöshet. 
 
Ökningen av antalet varsel har däremot planat ut – färre varslades under februari 2013 jämfört 
med föregående år. Antalet varslade tycks därmed åter ha kommit ned till mer normala nivåer 
efter höstens varselvåg.  
 
För dem utan arbeten har villkoren för att erhålla a-kassa blivit tuffare. Förutom hårdare regler 
om längre anställning och fler arbetstimmar, har möjligheten att förlänga ersättningsperioden 
efter en arbetsmarknadspolitisk åtgärd tagits bort. I slutet på förra året saknade 16 700 personer 
aktivitetsstöd under pågående åtgärd, vilket är en ökning med 88 procent sedan 2010. Deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska program väntas uppgå till 202 000 personer år 2013 och 215 000 perso-
ner år 2014.  
 
Att som arbetslös bli helt utförsäkrad och endast ha möjlighet till försörjningsstöd innebär en 
kraftigt minskad ekonomisk kapacitet för den enskilde individen. Unga personer drabbas hårdast 
vid ökad arbetsbrist eftersom de är på väg in på arbetsmarknaden och är överrepresenterade 
bland visstidsanställda. Deras möjlighet till buffertsparande är därmed mycket begränsad.  
 
Andra utsatta grupper vid ökad arbetslöshet är, enligt Arbetsförmedlingen, personer med högst 
förgymnasial utbildning, utrikes födda, främst födda utanför Europa, personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa personer i åldern 55-64 år. Många 
av dessa riskerar att i förlängningen hamna allt längre ifrån ett arbete. 
 
2.2.4 Företag och företagande 
Allt fler vill vara företagare i Sverige idag enligt Tillväxtverket. Förutom möjligheten att förverkli-
ga idéer och vara mer självständig är orsaken att det kan vara svårt att finna annan sysselsättning. 
Att vara företagare är dock förenat med risker och utöver en bra affärsidé kräver det bland annat 
kunskaper och planering.  
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Nyföretagandet minskar dock för närvarande och det är den svaga konjunkturen som bromsar 
utvecklingen. Under 2012 registrerades elva procent färre företag än under året dessförinnan. Inte 
sedan år 2008 har det skett en minskning i antalet nystartade företag.   
 
Konkurserna ökade under 2012 efter två år av minskat antal konkurser – under första kvartalet 
2013 inträffade 11 procent fler konkurser jämfört med första kvartalet 2012. Det är inom byggin-
dustri, transportsektor, privata tjänsteföretag och partihandel som konkursökningarna är som 
störst. Ökningstakten har avtagit något i mars och hushållens optimism är en stärkande faktor för 
ekonomin. 
 
Kronofogden räknar med mellan 5 och 10 procent fler konkurser 2013 än under 2012 . Den all-
männa uppfattningen i obeståndsbranschen är att konkurserna blir mer ”innehållslösa”, alltså att 
konkursbolagen inte äger sin egendom utan att andra finansieringsformer såsom factoring, sale-
and-lease-back och liknande lösningar har ersatt banklån mot företagshypotek/-inteckning.  
 
Beträffande företagsrekonstruktioner så har antalet åter ökat enligt Bolagsverkets statistik. Ännu 
är antalet dock inte lika högt som under år 2009. År 2012 fattades beslut om 199 företagsrekon-
struktioner och år 2009 245 dito. 
 
Många företag har haft det tufft under ett par år. Har de tömt sina reserver finns risk för brist på 
nödvändigt investeringskapital den dag konjunkturen vänder, om bankerna är restriktiva med 
utlåningen. Framför allt små företag upplever svårigheter att få låna från bankerna. Både krav på 
säkerheter och räntenivåer sägs vara högre och dessutom är det inte ovanligt att stora företag 
skaffar sig kredit från små underleverantörer genom att betala fakturor för sent. Eventuellt kan de 
nya bestämmelserna om kortare kredittider påverka företagens vilja att betala inom trettio dagar.  
 
 
2.3 Samhälle 
 
2.3.1 Demografi – alltfler äldre 
Sveriges befolkning blir allt äldre. Enligt SCB:s statistik har åldersgruppen 65 år och äldre ökat 
med nästan 3 procent årligen sedan några år tillbaka. Prognosen för gruppen unga vuxna (18-25 
år) visar en minskning med 3 procent fram till år 2015. Ålderklassen mitt i livet (36-45 år) kom-
mer att i det närmsta vara oförändrad. En alltmer åldrande befolkning kommer att ställa större 
krav på de offentliga verksamheterna, inte minst sjukvården och äldreomsorgen.  
 
Diagram 2. Befolkning. Utveckling/trend per ålderskategori. Åren 1968-2012 

 
Källa: SCB 
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Urbaniseringstrenden fortsätter med oförminskad kraft. Numera bor fler människor i städer än 
på landsbygden. Även äldre personer lämnar landsbygden och söker sig till tätorter. Urbanise-
ringen medför generellt högre levnadsomkostnader, inte minst kostnaderna för boendet. I av-
folkningskommunerna blir skatterna högre samtidigt som den offentliga servicen minskar. Enligt 
Tillväxtanalys bor drygt hälften av befolkningen i storstadsregionerna och mer än femtio procent 
av inkomsterna finns numera samlade där. Mot bakgrund av decennier av ökad befolknings- och 
inkomstkoncentration är det svårt att se att denna utveckling skulle brytas eller vända framöver. 
Befolkningskoncentrationen inom regionerna i stort kan likställas med en fortsatt urbanisering. 
En prognos för år 2020 visar att en stor del av Sveriges glesbygd kan hamna i ett läge där det går 
en person i arbetsför ålder på en person i de övriga åldrarna. 
 
Samtidigt som den äldre befolkningen mår allt bättre och lever längre, mår många ungdomar 
sämre, inte minst psykiskt. Unga vuxna möter en verklighet som å ena sidan ger dem oanade 
valmöjligheter att förverkliga sig själva och sina drömmar, men som samtidigt stänger dem ute. 
Ungdomar har det fortsatt svårt att komma in på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. 
Risken är stor att många unga vuxna fastnar i ett socioekonomiskt utanförskap. Detta hindrar 
dock inte ungdomar att vara ekonomiskt aktiva och deras konsumtionsbehov tycks inte mattas 
av. Tillgängligheten av olika krediter och lån har förstärkt denna utveckling.  
 
2.3.2 Samhällets individualisering och ökade krav på medborgarna 
Individualiseringen i samhället är en trend som ökat i styrka de senaste åren. En effekt av denna 
mer övergripande trend (s.k. metatrend) är att behovet från medborgarna att få tillgång till infor-
mation, upplysningar och inte minst service från det offentliga utifrån personliga preferenser 
ökar. Detta gör att kraven på tjänsterna förändras. Principen ”one size fits all” kommer inte att 
hålla framöver. Kronofogden, precis som landets övriga myndigheter, behöver fundera på hur 
flexibiliteten kan ökas när det gäller vårt ansvar för service och information till medborgarna. Se 
vidare avsnitt 2.4.2. 
 
Samtidigt som medborgarnas krav på olika offentliga samhällsfunktioner ökar, ökar också sam-
hällets krav på medborgarna. Individualiseringstrenden medför också att antalet val som den en-
skilde medborgaren förväntas göra för egen del ökar i samma takt. Det gäller på flera områden, 
inte minst områden som handlar om hur vår privatekonomi ska se ut nu och i framtiden. Detta 
fordrar ett engagemang och en kunskap som inte finns hos alla medborgare. De som inte gör 
något eget aktivt val fångas i flera fall upp av systemet, men ofta till sämre villkor.  
 
 
2.4 Teknik 
 
2.4.1 Nya betalningsmedel 
Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste 20 åren. Internets framväxt har på många om-
råden förändrat samhället; våra sätt att leva, arbeta, kommunicera och konsumera. Vi går mot ett 
allt mer kontantlöst samhälle och transfereringar sker dygnet runt. Att handla via sin dator, surf-
platta eller mobiltelefon blir allt vanligare och mobila betalningar kommer att växa fram som ett 
allt viktigare betalningssätt i framtiden.  
 
Att de mobila betalningarna är på frammarsch innebär att våra betalningsvanor kommer att för-
ändras. För medborgare med vana av att betala med kort, alltså genomföra köp där pengar inte 
byter hand rent fysiskt, innebär detta kanske inte så stora svårigheter. Dessa är redan vana att 
betrakta pengar på ett mer abstrakt sätt, och har lärt sig ett sätt att förhålla sig till det. Man kan 
dock anta att den nya tekniken är mer svårtillgänglig för personer med mindre vana av kortköp.  
 



  OMVÄRLDSANALYS, APRIL 2013   

 9

Då mobila betalningar kan innebära köp på kredit, finns förstås risker för konsumenten. Dessa 
risker är dock inte unika utan är samma som för andra typer av krediter, som till exempel att kon-
sumenten köper varor som senare inte kan betalas, att kunderna binder upp en stor del av sin 
inkomst i förväg, och att krediter beviljas till personer som inte har en hållbar ekonomi.  
 
Då unga personer ofta är snabba på att anamma ny teknik kan dessa utgöra en särskild riskgrupp i 
detta avseende. För många ungdomar är konsumtion en viktig del av livsstilen och med fler er-
bjudanden och ökade möjligheter till krediter ökar riskerna. Att gruppen dessutom är präglad av 
hög arbetslöshet skulle kunna innebära problem då inkomsterna kan variera över tid och inte 
alltid stämmer överens med de utgifter man har. 
 
2.4.2 Sociala medier - ett steg på vägen 
Den tekniska utvecklingen har även påverkat de offentliga verksamheternas sätt att möta med-
borgarna, så även för Kronofogdens del. Det länge självklara valet av egen webbsida har nu tagit 
steget vidare ut i de sociala medierna, främst Facebook. Kraven från medborgare och kunder har 
lett fram till en ökad självvald exponering på Internet, och denna utveckling kommer att fortsätta 
framöver. Se avsnitt 2.3.2. Nästa steg torde bli en utökad interaktiv elektronisk kommunikation 
med myndigheter enligt principen ”svar direkt”. Inte minst ungdomar och unga vuxna förefaller 
ha litet tålamod och intresse av att vänta i telefonköer, eller för den delen vänta på ett skriftligt 
svar via e-post. Kronofogden finns sedan en kort tid tillbaka på Facebook. Chatt i realtid blir 
nästa steg att ta.     
 
Individualiseringen i samhället är kanske mest märkbar i den yngre generationen, födda efter 
1990. De uttrycker behov och krav som inte känns igen hos äldre generationer. Detta tar sig olika 
uttryck. Förra året uppmärksammade landets akutmottagningar att unga vuxna i högre utsträck-
ning än andra åldersgrupper sökte akutvård för besvär som i flertalet fall inte alls var akuta. Ett 
besök på vårdcentralen hade varit ett betydligt bättre alternativ, både för patienten och för sjuk-
vården. Förklaringen till detta beteende ligger i ungdomarnas sätt att se på sig själva och sina be-
hov. Jag har problem och detta problem vill jag ha löst nu – inte imorgon!  Det är lätt att reagera 
mot ett sådant beteende, men icke desto mindre är det nödvändigt att successivt anpassa tillgäng-
ligheten av olika kanaler för snabb kommunikation mellan medborgare och myndigheter om man 
har ambitionen att hålla en hög nivå avseende service och information till breda delar av samhäl-
let.  
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3. Konsekvenser för Kronofogden 
 
3.1 Kronofogdens uppdrag 
Enligt regleringsbrevet ska Kronofogden verka för att upprätthålla en god betalningsvilja i sam-
hället. Myndigheten ska också identifiera och motverka faktorer som kan leda till överskuldsätt-
ning. Vidare ska Kronofogden verka för att medborgarna och företagen har förtroende för verk-
samheten samt för att det ska vara lätt att göra rätt för sig.  
 
I Sverige är betalningsviljan hög även i internationell jämförelse. Utgångspunkten är med andra 
ord god. Även de som hamnar i ekonomiska svårigheter tycks ha en stark vilja att göra rätt för 
sig, trots att de saknar förmågan att göra detta. Det finns ingenting idag som tyder på att den ge-
nerella betalningsviljan är på väg att försämras. Men viljan att göra rätt för sig kan dock komma 
att förändras. Årligen skickar inkassobolagen ut cirka 7 miljoner kravbrev vilka i sin tur genererar 
dryga miljonen ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hushållen och företa-
gen betalar visserligen sina fakturor, men allt mer sent. Fortfarande utgör antalet inkassokrav en 
mycket liten del av det totala antalet utskickade fakturor, men utvecklingen är värd att bevaka. Att 
en räkning betalas efter förfallodagen behöver nödvändigtvis inte betyda att pengar saknas. Det 
kan också vara en konsekvens av försummelse och många räkningar att hålla reda på. För företa-
gens del har detta lett till ändrad lagstiftning gällande kortare betalningstid och förseningsavgift.   
 
Kronofogdens arbete för att motverka överskuldsättningen i samhället är nu etablerat och visar 
sig inte minst i det faktum att myndigheten fått gehör för sina ståndpunkter även på politisk nivå. 
Regeringen har så sent som förra året tillsatt två utredningar och även lämnat förslag till ny lag-
stiftning inom sms-lånebranschen. Men arbetet med att motverka överskuldsättning står dock 
inför utmaningar. Kreditsamhället skapar beteenden och vanor som innebär risker i privateko-
nomiskt avseende och konsumtionen är en stark drivkraft. Till detta kommer också den höga 
privata skuldsättningen. Det kan bli problematiskt när hushållens ekonomiska motståndskraft 
försämras av ett långvarigt instabilt ekonomiskt läge med hög arbetslöshet – särskilt för unga 
vuxna som inte får fotfäste på arbetsmarknaden, men också för andra grupper som har svårt att 
etablera sig där eller att återkomma dit. Kronofogden arbetar för att stärka och aktivera kunderna, 
och får här draghjälp av andra aktörer. Att ekonomi uppmärksammas och lyfts fram i olika sam-
manhang gör att medvetenheten bland medborgarna ökar.  
 
Bilden av Kronofogden håller på att förändras. Myndigheten har idag ett större förtroende bland 
medborgarna än för tio år sedan, vilket i mångt och mycket är en konsekvens av det arbete som 
genomförts på flera plan. Inte minst rapporteringen inom massmedia har ändrat karaktär. Förtro-
endestärkande faktorer är bra bemötande, rättssäker myndighetsutövning, hög kvalité på hand-
läggningsarbetet, trovärdighet och god service.  
 
Det ska vara lätt att göra rätt för sig. Tillgången till information och vägledande service är i detta 
sammanhang viktigt. Här finns några utmaningar att beakta. Med en större åldrande befolkning 
följer nya kundbehov och kundkrav för myndigheten. En annan omständighet att förhålla sig till 
är trenden av ett växande krav från medborgare och företag på individualiserad information och 
service. Slutligen är tillgängligheten och möjligheten att få ett snabbt svar viktigt för att öka för-
troendet hos kunderna.   
 
3.2 Inflödet av ärenden och gäldenärer  
I detta sammanhang ska även bedömas vilka omvärldsfaktorer som påverkar inflödet av ärenden 
och gäldenärer och som därmed berör verksamheten i stort. 
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Det totala antalet pågående gäldenärer, alltså antalet gäldenärer som finns i våra register, har ökat 
något över tid från 478 737 år 2008 till 507 061 år 2012, alltså med 5,9 procent. Under samma 
period har landets befolkning 15 år och äldre ökat med 3 procent. Landets befolkning prognosti-
seras öka till 10 miljoner invånare år 2017. I och med att befolkningen ökar är det ingen djärv 
gissning att antalet gäldenärer registrerade hos Kronofogden också fortsätter öka. Till detta till-
kommer det faktum att vi konsumerar allt mer och möjligheterna att beviljas krediter är många. 
Kronofogden bör vara beredd på att ta emot ett ökat antal gäldenärer, vilket också innebär ett 
ökat antal ansökningar om betalningsförelägganden och ett ökat antal kundkontakter via Kund-
service, liksom ett ökat antal kontakter med borgenärer. 
 
Dessutom är både ungdomsarbetslösheten och den långvariga arbetslösheten hög. Även om vi 
inte kan se någon tydlig parallell koppling mellan arbetslöshet och Kronofogdens volymer (se 
nedan) ska man ha i åtanke att det sannolikt är en viss fördröjning mellan dessa två. Det är inte så 
att det rasar in ansökningar om betalningsförelägganden eller att man hamnar i Kronofogdens 
register som gäldenär bara för att man blir arbetslös. De flesta gör allt för att göra rätt för sig. De 
har kanske buffert, nätverk och/eller kunskaper som gör att de klarar av en övergång och kan 
anpassa utgifter efter inkomster. Ju längre en person är utan inkomst desto större är dock riskerna 
för att hamna på obestånd. Fortsätter arbetslösheten att ligga på höga nivåer över tid kommer 
sannolikt antalet ärenden att öka. 
 
Diagram 3. Arbetslöshet och Kronofogdens volymer, åren 1990-2012 

 
Källa Kronofogden och SCB (ILO) 
 
Diagram 4. BNP-utvecklingen och utvecklingen av betalningsförelägganden 

 
Källa: SCB och Kronofogden 
 
Det finns heller ingen starkare koppling mellan BNP-utvecklingen och de betalningsföreläggan-
den som myndigheten handlägger. Att BNP går ner innebär alltså inte att antalet ansökningar om 
betalningsförelägganden per automatik ökar. När dessa variabler ställs mot varandra över en läng-
re tid ser man att antalet ansökningar om betalningsförelägganden haft kraftigare svängningar. 
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Den topp som noteras år 1992 beror på den kris som rådde då och nedgången år 1994 är sanno-
likt en återgång till mer normala förhållanden, vilket styrks av den gröna volymkurvan. Att an-
sökningarna om betalningsförelägganden åter ökade år 2009 beror sannolikt på den internationel-
la finanskrisen hösten 2008.  
 
Det kan finnas en koppling mellan konsumtionslån och inkomna ansökningar om betalningsföre-
läggande och enskilda mål. I diagrammet nedan illustreras en trendlinje för konsumtionslån och 
antal inkomna mål. Det är tydligt att både ansökningar om betalningsförelägganden och konsum-
tionslån ökar över tid.  
 
Diagram 5. Inkomna BF och e-mål 2002-2012 jämfört med  
konsumtionslånens utveckling 

 
Källa: Kronofogden och SCB 
 
En annan sak som kan utläsas ur Kronofogdens register är att allt fler borgenärer idag tar panträt-
ten kopplad till egendom i anspråk, så kallad betalningsfastställelse i pant (BFA-mål). Det är ett 
trendbrott värt att notera (se diagram 6). Inte sedan 1990-talet har vi haft så höga volymer avse-
ende betalningsfastställelse i pant som nu, inte ens under krisåren 2008-2009. Innebär det att fler 
hushåll har så pass små marginaler att de inte klarar av bostadslånen? Även om amorteringsviljan 
ökar amorteras det inte lika mycket som tidigare, utan hushållen betalar ofta bara av räntekostna-
derna. Och som noterats ovan är hushållens skulder klart större idag än tidigare. Många hushåll 
belånar även sina villor, och prisfall eller förändrade räntor eller inkomster kanske får kreditgivar-
na att agera snabbare än tidigare. De hushåll som utöver sina bolån även behöver betala på stora 
konsumtionslån ligger särskilt i riskzonen. 
 
Diagram 6. Utvecklingen av Betalningsfastställelse i pant (BFA) 

 
Källa: Kronofogden (PLEX) 
 
Att beviljas krediter är idag relativt enkelt och skulle man som kund nekas lån hos en aktör finns 
andra att vända sig till. De bolånekalkyler som finns tillgängliga kan i vissa fall få låntagaren att tro 
att kostnaden blir lägre än vad den faktiskt blir. Allt för lättvindig belåning är ett problem och 
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med tanke på hushållens belåningsgrad finns risk för att fler kommer att få problem att klara av 
ekonomin framöver, i synnerhet vid oförutsedda händelser som påverkar den privata ekonomin. 
Företrädare för Riksbanken nämner amorteringskrav och hårdare utlåningsregler som alternativ 
för att hindra allt för stor privat skuldsättning.  
 
Även om antalet BFA ökar syns inget statistiskt samband mellan hushållens kraftigt ökande bo-
stadslån och ärendevolymerna hos Kronofogden, vad gäller fastighetsförsäljningar. Antalet för-
säljningsärenden har varit relativt stabilt i cirka tio år medan bostadslånen ökar successivt under 
samma period (diagram 6 och 7). 
 
Diagram 7. Antal försäljningsärenden och bostadslån (trendlinje) 

 
Källa: Kronofogden och SCB 
 
Det kan vara intressant att närmare undersöka orsakerna till ökningen av antalet BFA-mål. Kan 
det vara stigande bostadspriser, bolånetaket eller helt andra faktorer som styr utvecklingen? En 
ökning av antalet BFA-mål kan framöver leda till ett ökat antal försäljningsärenden. 
 
När det gäller inflödet av ansökningar om betalningsförelägganden återstår att se vad förslaget till 
ny lagstiftning inom snabblånebranschen får för effekter på inflödet av nya ärenden. Det troliga 
är dock att stramare regler i form av bland annat tillståndsplikt kommer att få konsekvenser i 
branschen och förhoppningsvis stramas kreditgivningen åt ännu mer. Det faktum att sms-
låneföretagen nu själva organiserar sig kan leda till en viss självsanering i branschen.  
 
I och med att regeringen valde att inte gå vidare med förslaget att avskaffa TV-avgiften och istäl-
let lösa finansieringen via skattsedeln, kommer Kronofogden att fortsatt ta emot ett stort antal 
gäldenärer med obetalda TV-avgifter. Till detta kommer även det faktum att Radiotjänst nu debi-
terar avgifter för innehav av smarta telefoner, surfplattor samt bärbara datorer. Bara under måna-
derna januari och februari i år hade 6 000 fler hushåll registrerats för TV-innehav.  
 
Diagram 8. Ej gallrade gäldenärer med skuld registrerad hos Kronofogden  

 
Källa: Kronofogden 
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Av diagrammet ovan kan man utläsa att det finns många gäldenärer som varit i Kronofogdens 
register länge, utan att ha klarat av att betala av sina skulder. Och även om gäldenären lyckats 
betala av sin första registrerade skuld har nya tillkommit efterhand, och gäldenären har därför inte 
gallrats. I Kronofogdens register finns dessutom personer som inkom 1994-95 där den ursprung-
liga, första, skulden ännu inte betalats tillbaka. De pengar som gäldenären betalar in varje månad 
via till exempel löneutmätning täcker grundavgifter och delar av räntekostnaderna, men själva 
kapitalbeloppet minskar långsamt eller inte alls. De gäldenärer som befunnit sig under längre tid i 
Kronofogdens register torde i flera fall vara kvalificerade för skuldsanering.  Kronofogden har 
nyligen genomfört ett utredningsarbete som har identifierat att drygt 25 000 gäldenärer skulle vara 
kvalificerade för skuldsanering enligt gällande regelverk.  
 
Ralf G Larssons utredning om skuldsanering för evighetsgäldenärer kan betyda vissa lättnader för 
gäldenärer att få skuldsanering. Om utredningen omsätts i skriven lag torde därför antalet skuld-
saneringsansökningar öka om något eller några år. Då kan en stor mängd evighetsgäldenärer i 
Kronofogdens register komma att försvinna genom att de beviljas skuldsanering.  
 
Vad regeringens utredning avseende överskuldsättning kommer att landa i är oklart. Utredningen 
ligger dessutom på en mer övergripande strategisk nivå. I nuläget är det därför svårt att dra några 
slutsatser kring vilka konsekvenser utredningen får.  
 
 

Kronofogdens uppdrag och verksamhet 
Stödjande faktorer Neutrala faktorer Försvårande faktorer 
Ev. förändrad skuldsaneringslag  Snabb teknikutveckling Hushållens ökade skuldsättningsgrad 
Lag: Snabblån Förändrad demografi Konsumtionskrediternas utveckling 
Lag: Mobiltelefoni Förändrade kundkrav Ökad långtidsarbetslöshet 
Överskuldsättningsutredningen Lag: Snabbare betalningar Förväntad svag tillväxt i ekonomin 
Ökat fokus på privatekonomi Urbaniseringen Ev. ökat antal konkurser 
Ökat sparande/amortering Individualiseringen i samhället Svårare för företag att låna 

 
Tabellen ovan illustrerar översiktligt faktorer (utan inbördes rangordning) som påverkar uppdra-
get och verksamheten i stort. De faktorer som är neutrala kan verka åt båda håll, till exempel kan 
teknikutvecklingen å ena sidan stödja myndigheten i kontakten med kunderna men också innebä-
ra ökad risk för skuldsättning (nya betalningsmedel).   
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4. Kronofogdens ärendestatistik 
Inflödet av mål, ärenden och gäldenärer till Kronofogden förändras från år till år och eventuella 
variationer är intressanta då det kan signalera förändringar som är värda att beakta för myndighe-
ten såväl som för andra samhällsaktörer.  
 
I tabellen nedan anges hur läget ser ut för myndighetens olika verksamhetsgrenar. Alla värden 
anger inkomna ärenden, som nya ansökningar, skulder, konkurser, brev och telefonsamtal. 
  
Tabell 1. Kronofogdens ärendeinflöde. Åren 2007-2012. Prognoser t.o.m. år 2015.  

 
Källa: Kronofogden 
 
Antalet kontakter med myndighetens kunder fortsätter alltjämt att öka för Kronofogdens Kund-
service. De inkomna telefonsamtalen har ökat för varje år. Samtidigt ökade volymen av inkom-
men e-post och passerade därmed 100 000-strecket. I och med att kontaktuppgifterna till Kund-
service finns med på alla utskick som görs, och att myndigheten nu möter kunder i fler och nyare 
kanaler, kan vi anta att dessa kontakter kommer att fortsätta öka kommande år. Myndigheten 
håller på att bygga upp en organisation som ska klara av att ta hand om allt fler frågor från kun-
derna.  
 
Som tillägg till tabellen ovan kan nämnas att det totala antalet gäldenärer vid utgången av år 2012 
uppgick till 507 061 vilket var 2,3 procent fler än vid utgången av år 2011. Närmare 6 procent av 
Sveriges befolkning över 15 år har en eller flera skulder registrerade hos Kronofogden.  
 
Diagram 9. Inkomna BF, e-mål och a-mål åren 2007-2012 

 
Källa: Kronofogden 
 
Även antalet inkomna ansökningar om betalningsförelägganden ökar igen och förväntas fortsätta 
öka med närmare 10 procent fram till år 2015. 
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Samtidigt som både antalet gäldenärer och antalet ansökningar om betalningsförelägganden har 
ökat har det genomsnittliga antalet mål per gäldenär minskat (från 4,43 till 4,34 ärenden/gäldenär; 
-2 procent). Även antalet inkomna skulder till det offentliga, så kallade allmänna mål (a-mål), har 
minskat men förväntas liksom skulder till privata borgenärer öka de kommande åren, bland annat 
på grund av befolkningsökningen och en tilltagande privatkonsumtion på kredit. 
 
När det gäller inkomna ansökningar om skuldsanering hamnade dessa på drygt 9 000 under år 
2012 vilket var lägre än prognostiserat. Det är dock 616 fler ansökningar än året dessförinnan. 
Under inledningen av år 2013 är antalet inkomna lägre än under inledningen av år 2012, men det 
är omöjligt att i dag veta vilken riktning det tar för helåret. Antalet omprövningsärenden ökade 
också under år 2012.   
 
Slutligen beträffande inkomna konkursärenden väntas dessa öka med 5-10 procent under inneva-
rande år.  
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5. Källhänvisning 
 
Till grund för redovisning av omvärldsfaktorerna i avsnitt 2 och 3 har fakta hämtats från följande 
källor: 
 
Kronofogdens interna verksamhetssystem 
Regering och riksdag 
Konjunkturinstitutet 
Riksbanken 
Statistiska centralbyrån 
Tillväxtanalys 
Sveriges kommuner och landsting 
Tillväxtverket 
Socialstyrelsen 
Arbetsförmedlingen 
Swedbank 
Ledarna 
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