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Versionshistorik 
Version Datum Ändring 
1.0 2018-08-31 Klar att användas, preliminär till driftsättning 

av tjänsten 3/12. 
1.1 2018-09-20 Ytterligare ett granskningsmöte 
2.0 2018-09-24 Uppdaterat efter kommentarer från Conny. 
2.1 2018-09-25 Rättat listnumreringen (som var felaktig) 
2.2 2018-09-25 Språkgranskning 
2.3 2018-10-10 Ändrat i stycke 4. 

 

Introduktion 

1. Dokumentets innehåll och målgrupp 
Dokumentet innehåller en beskrivning av tjänsten Skuldutdrag och om elektroniskt 
utbyte av information mellan ingivare och Kronofogden.  
 
Dokumentet vänder sig till utvecklare av ingivares verksamhetsprocess och 
utvecklare av system för samverkan med Kronofogdens verksamhetssystem.  
 
Frågor kring handläggning och grunder för beslut i ärenden omfattas inte av 
dokumentet. Dessa frågor behandlas i föreskrifter och handböcker. 

2. Om tjänsten 
Skuldutdrag är en tjänst som Kronofogden tillhandahåller ingivare med behov av 
information om svarandens skuldsituation.  
 
Överföringen mellan ingivaren och oss av Förfrågan om skuldutdrag och 
Skuldutdrag sker genom elektronisk filöverföring. Elektronisk filöverföring används 
för att förenkla och höja kvalitén i överföring och registrering av ärenden.  
 
Detta dokument beskriver samspelet mellan ingivare och oss, från förfrågan till 
leverans av utdrag. 

3. Begrepp och definition 
Begrepp Definition 
SHS Spridnings- och hämtningssystem En standard fastställd av Statskontoret 

för att skicka och ta emot 
meddelanden. 

Personidentitet I detta begrepp ingår personnummer, 
samordningsnummer,  
organisationsnummer eller 
motsvarande 
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Transaktion En filöverföring. I detta fall både 
frågefil och svarsfil. 

4. Kommunikationsflöden 
Översiktlig beskrivning 
Ingivaren och vi kommunicerar med hjälp av transaktioner som överförs via filer. 
 
Tjänsten Skuldutdrag ger ingivaren möjlighet att via inskickad frågefil begära 
information om skuldsituationen för svaranden. 
 
Ingivaren bearbetar ärenden kring personer eller företag, och har i sin verksamheten 
behov av information om aktuella skulder.  
 
Transaktionerna, det vill säga förfrågningarna, packas en eller flera i så kallade 
frågefiler som överförs och bearbetas kontinuerligt.  
 
Den fysiska filöverföringen sker genom SHS/e-Transport, som är ett nätverk för 
filöverföring mellan myndigheter och organisationer. SHS kontrollerar att avsändaren 
är behörig och att överföringen sker på ett säkert sätt.  
 
Ingivaren lämnar frågefiler och hämtar svarsfiler  i e-Transport, som är Skatteverkets 
portal mot SHS. 
 
En transaktion innehåller en fråge- och en svarsfil. Frågefilen innehåller ett antal 
personidentiteter. Svarsfilen innehåller information om skulder för de 
personer/företag som ingår i frågefilen och som finns i vårt register. 
 

 
 
 

1. Frågeställare skickar in en förfrågan om skuldutdrag 
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2. Förfrågan om skuldutdrag läses in under förutsättning att 
frågeställaren har en giltig och aktiv ingivarkod 

3. Vi skickar svarsfil med gäldenärer om valideringen är okej 
4. Vi skickar svarsfil med felinformation om valideringen inte 

är okej 
 

Skuldutdrag 
Svarsfilen innehåller aktuell information av personens/företagets skulder hos oss.  

5. Överföring via e-Transport och SHS 
Vi samverkar med Skatteverket kring överföring av transaktionsfiler till och från våra 
verksamhetssystem. SHS sköter kontroll av behörighet och en säker överföring 
mellan sändare och mottagare.  
 
Mera information om SHS: 
https://www.forsakringskassan.se/wps/poc/?urile=wcm:path%3A%2FContentSE%2F
myndigheter%2Fe-tjanster%2Fshs%2Favtal_-_anslutning%2Favtal_-_anslutning  
 
Skatteverket tillhandahåller webbportalen e-Transport, som erbjuder ett enkelt sätt att 
hämta och lämna filer hos oss.  
 
SHS och e-Transport kräver ett avtal mellan ingivaren och oss, samt ett certifikat. Se 
mera om detta i dokumentet ”Guide att komma igång med elektroniska tjänster”. 

Att lämna filer till oss 
Varje transaktionsfil ska lämnas till oss genom SHS eller e-Transport. Information 
om hur lämningen går till praktiskt finns på Skatteverkets webbplats: 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/e-
Transport.4.914a0a103599d40d58000807.html 

Att hämta filer från oss 
Ingivaren hämtar svarsfilen från oss genom Skatteverkets gränssnitt e-Transport.  
 
Information om filens format finns i dokumenten ”Teknisk beskrivning av respektive 
transaktionsfil”. Någon särskild uppackning av filen behöver inte göras.  
 
Information om hur hämtningen går till praktiskt finns på Skatteverkets webbplats: 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/e-
Transport.4.914a0a103599d40d58000807.html 

Spårbarhet 
För att kunna spåra en returnerad svarsfil till en specifik frågefil, se ”KFM 
Tjänstekontrakt MålGäldenärsstatus”. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/poc/?urile=wcm:path%3A%2FContentSE%2Fmyndigheter%2Fe-tjanster%2Fshs%2Favtal_-_anslutning%2Favtal_-_anslutning%20
https://www.forsakringskassan.se/wps/poc/?urile=wcm:path%3A%2FContentSE%2Fmyndigheter%2Fe-tjanster%2Fshs%2Favtal_-_anslutning%2Favtal_-_anslutning%20
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/etransport.4.914a0a103599d40d58000807.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/etransport.4.914a0a103599d40d58000807.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/etransport.4.914a0a103599d40d58000807.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/etransport.4.914a0a103599d40d58000807.html
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SHS-kontrakt 
Filnamn: Frågefil 
XXX = Är en ingivarkod 
N = Giltig huvudversion  

Frågefil  Filnamn produktion  Filnamn test  
SKULDUTDRAG.FRAGA.V[N].XXX.xml SKULDUTDRAG.FRAGA.V1.XXX.xml SKULDUTDRAG.FRAGA.V1.XXX.xml 

 
Filnamn: Svarsfil 
XXX = Är en ingivarkod 
N = Giltig huvudversion  

Svarsfil  Filnamn produktion  Filnamn test  
SKULDUTDRAG.SVAR.V[N].XXX.xml SKULDUTDRAG.SVAR.V1.XXX.xml SKULDUTDRAG.SVAR.V1.XXX.xml 

Produktnummer 
Produktnumret används vid hämtning och lämning av filer för att identifiera att 
filerna avser våra tjänster. Tabellen nedan anger produktnummer och motsvarande 
produktnamn som används för e-Transport. 
 

Produktnummer produktion  Produktnummer test  
SKV.KFM (produktion) 
uuid = 51a85224-d4a3-0082-4cea-568babeefbce 

SKV.KFM.Test (test)  
uuid = cc790fee-7d68-008c-3c17-5682d2bdff5a 

Svarstider 
Vi läser frågefilen omgående men det kan i normal drift dröja upp till en timme innan 
svarsfilen finns tillgänglig för frågeställaren. 

Kvot per ingivare 
En ingivare kan skicka ett begränsat antal filer per dygn. Varje fil har ett maximalt 
antal förfrågningar om skuldutdrag. 

• Antal filer per dygn = 8 filer 
• Antal fper fil = 2 000 st 

Om något av ovanstående kriterier överskrids genereras inget skuldutdrag och 
frågeställaren får information i svarsfilen om att kvoten har överskridits. 
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