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Sammanfattning 

Skatteverkets registrering och handläggning av folkbokföringsadresser fungerar inte på ett till-

fredsställande sätt. Det är enkelt att göra misstag vid flyttanmälningar och riskfritt att medvetet 

anmäla fel adress. En inlämnad flyttanmälan hanteras normalt på automatiserad väg och Skat-

teverket fattar beslut om folkbokföring i enlighet med anmälan utan någon kontroll eller krav 

på verifikation. Det har medfört att det finns fel i registret och Skatteverket har inte någon metod 

för att hitta felen eller få reda på hur många fel som finns. Andra myndigheter och privatperso-

ner litar på de felaktiga uppgifterna vilket leder till inkräktande problem för de boende på adres-

sen. Skatteverket tar lång tid på sig att rätta felen vilket leder till ännu fler anmälningar och 

frågor kring hanteringen. 

Samtidigt har Skatteverket, liksom lagstiftaren, inte identifierat att fel i folkbokföringen leder 

till allvarliga problem i vardagen för många personer. Det finns därför inte heller någon analys 

av vilket ansvar myndigheterna har för dessa problem. Utifrån EU:s dataskyddsförordning, 

GDPR, kan det konstateras att enskilda har en rätt till sin adress vilket leder till rättigheter för 

de registrerade och skyldigheter för myndigheten som är personuppgiftsansvarig. Europakon-

ventionen uppställer också ett krav på att Sverige ska tillförsäkra enskilda ett skydd för sitt hem 

och sitt privatliv. Med anledning av de fri- och rättigheter som aktualiseras och de europarätts-

liga regelverken till skydd för dessa riskerar Sverige och Skatteverket att flertalet skadestånds-

anspråk och sanktionsavgifter görs gällande framöver. Handläggningen av folkbokföringsa-

dresser måste ändras så att det grundläggande registret över befolkningen återigen kan hävdas 

vara rättssäkert. 
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Abstract 

The Swedish Tax Agency is responsible for the civil registry (records of the population) which 

includes where, i.e. on which address, a person is to be registered. However, the Agency has 

not carried out its assignment satisfactory. A person can easily make a mistake when notifying 

the Agency of a change of residence and there are no risks associated with deliberately reporting 

an incorrect address. The authority makes an automatic decision in accordance with the report, 

without any verification, which is why errors occur in the registry. When other authorities and 

individuals trust the incorrect information in the civil registry it leads to problems for the proper 

residents at the address. It is problematic that the Swedish Tax Agency has no method of finding 

the errors in the registry itself and instead mostly relies on notifications of errors from individ-

uals.  

Furthermore, when an error has been pointed out to the Swedish Tax Agency it takes too long 

to correct it, which leads to even more notifications and issues regarding the administration of 

the registry. In addition, the Swedish Tax Agency, as well as the legislator, has failed to identify 

that errors in civil registry lead to serious problems in people’s everyday life. Therefore, there 

is no analysis of the authorities’ responsibilities for these problems. Based on the EU General 

Data Protection Regulation, GDPR, an individual’s right to its address can be construed, which 

entails rights of the data subjects and obligations on the authority responsible for personal data. 

The European Convention on Human Rights is also relevant as the state is required to ensure 

individuals protection for their home and their privacy. Sweden and the Swedish Tax Agency 

risk being subject to claims and sanctions in the future, especially concerning the rights and 

freedoms brought into effect and the European legislation that protects them. The handling of 

the civil registry must change so that the records of the population once again can be relied 

upon with legal certainty.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Folkbokföring är den grundläggande, löpande registreringen av alla som bor i Sverige. Begrep-

pet folkbokföring ersatte år 1991 de tidigare begreppen kyrkobokföring och mantalsskrivning.1 

Enligt 1 § 3 st. folkbokföringslagen (1991:481, FOL) hanteras folkbokföringen idag av Skatte-

verket som tog över ansvaret från kyrkorna 1 juli 1991.2 Folkbokföring innebär fastställande av 

en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden 

som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings-

verksamhet (FdbL) får förekomma i folkbokföringsdatabasen (1 § 1 st. FOL). Termen folkbok-

föring innefattar alltså mer än bara bosättning. I folkbokföringsdatabasen registrerar Skattever-

ket en mängd personuppgifter. Fokus för den här uppsatsen är adressen, dvs. på vilken adress 

en person ska vara folkbokförd (tidigare mantalsskriven), och Skatteverkets ärendehandlägg-

ning kring ändringen av uppgiften.  

Det primära målet med folkbokföringen är att bistå samhället i stort med uppgifter om fysiska 

personer i Sverige.3 Ändamålet med behandlingen av folkbokföringsuppgifterna går att utläsa 

ur 1 kap. 4 § FdbL. I förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket (SKVF) framgår 

att ”[u]ppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familje-

rättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åt-

gärder” (2 § 2 st.). Uppgiften om att en person är folkbokförd såsom var en person är folkbok-

förd ligger alltså till grund för ett antal rättigheter och skyldigheter i samhället. Folkbokföringen 

utgör underlag för bl.a. statistik, beskattning, röstning, utbetalningar från samhällets trygghets-

system, skolplikt, forskning och samhällsplanering. Myndigheter förväntar sig att folkbokfö-

ringen är korrekt och lägger den ofta till grund för sina beslut.4 Folkbokföringen har därmed en 

omfattande samhällsbetydelse och uppgifterna får en bred användning.5  

Skatteverket sköter folkbokföringen med hjälp av IT-system och automatiserade beslut vilket 

gör det enkelt för den enskilde att ändra sin adress. Andra myndigheter får reda på den nya 

                                                 
1 Prop. 1990/91:153, om ny folkbokföringslag m.m., s. 3; SOU 2009:75, Folkbokföringen, s. 120. 
2 Prop. 1990/91:153, s. 81–82; SOU 2009:75, s. 120. 
3 SOU 2009:75, s. 121. 
4 Vid bedömningen av en persons bosättning är folkbokföringen utgångspunkten om inte särskilda omständigheter 

talar däremot (RH 2003:60, RÅ 2004 ref. 21). Folkbokföringen har en vägledande betydelse, men i slutändan är 

det alltid upp till den beslutande myndigheten som ska göra bedömningen (SOU 2017:05, Svensk social trygghet 

i en globaliserad värld, s. 522). 
5 SOU 1988:10, Rätt adress, s. 45–46; SOU 2017:37, Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, 

upptäcka och beivra, s. 289. 
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adressen via automatiska förfaranden.6 Eftersom folkbokföringen är grundläggande för hela 

samhället är det särskilt viktigt att rättssäkerheten värnas. Att Skatteverket ska utföra sina upp-

gifter på ett rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt sätt framgår också av Skatteverkets in-

struktion (10 § SKVF). Riksrevisionen, som har till uppgift att granska statlig verksamhet enligt 

13 kap. 7 § regeringsformen (1974:152, RF),7 har nyligen publicerat en granskningsrapport 

kallad ”Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke inom effektivitetsrevisionen”.8 

Sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv är resultatet av granskningen bekymmersamt: 

”Riksrevisionen konstaterar att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen 

innehåller en rad brister. Den övergripande slutsatsen är därför att kvalitetsarbetet i dagsläget inte 

bedrivs på ett effektivt sätt. Med tanke på att folkbokföringen har stor betydelse för många viktiga 

funktioner i samhället betraktar Riksrevisionen detta som allvarligt.”9 

Enligt Riksrevisionen finns det effektivitetsbrister i kvalitetsarbetet. Om uppgifter i ett grund-

läggande register såsom folkbokföringsdatabasen kan ändras snabbt, medan kvalitetskontrollen 

av korrektheten av uppgifterna är eftersatt finns det anledning att ifrågasätta både effektiviteten 

och rättssäkerheten.  

1.2. Ämnesval 

Varför har då det här ämnesvalet gjorts? Även om folkbokföring är något som berör alla så är 

det ett område som få (jurister) intresserat sig för. Folkbokföringen är viktig, men också något 

som tas för givet. Jag har arbetat på Skatteverket i skatteupplysningen med folkbokföringsfrå-

gor. Därigenom har en grundläggande kunskap och erfarenhet erhållits som underlättat arbetet 

med uppsatsen. På Skatteverket besvarades bl.a. frågor gällande flytt, men det inkom även en 

hel del klagomål och anmälningar om fel i folkbokföringen. Många samtal handlade om pro-

blem som på olika sätt störde deras vardag och som uppstått på grund av felen. Då och då fick 

jag ta del av anmärkningsvärda berättelser som fick mig att betvivla folkbokföringssystemet 

som det ser ut idag. 

                                                 
6 Skatteverket, Folkbokföring, www.skatteverket.se/privat/folkbokföring.4.18e1b10334ebe8bc800039.html, häm-

tad 2017-12-12. 
7 Se även lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen och lag (2002:1022) om revision av statlig verksam-

het m.m. 
8 Riksrevisionen, Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke, RIR 2017:23, 2017-10-16, dnr: 3.1.1-2016-

1588, Riksdagens interntryckeri, Stockholm, 2017. Rapporten har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, som 

syftar till att främja en utveckling där staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen uppnår effektivitet enligt 

4 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. 
9 Riksrevisionen, 2017, s. 6. 
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Folkbokföringssystemet bygger på både ärlighet och tillit. Skatteverket utgår från att varje per-

son själv tar ansvar för att meddela Skatteverket om en ändring. Systemet är inte byggt för att 

hantera fel och brister och har inte tagit höjd för medvetet fusk och utnyttjanden av systemet. 

Vad händer då om någon anmäler fel folkbokföringsadress eller inte gör en flyttanmälan alls? 

Skatteverket tar varje år emot omkring 60 000 underrättelser om möjliga fel i folkbokförings-

registret.10 Det är inte brottsligt att folkbokföra sig på fel adress, något som tidigare varit fallet.11 

Som systemet ser ut idag är det endast personen som är felaktigt folkbokförd som också anses 

ha ett ”problem”. I praktiken drabbar felet däremot även den enskilde som bor på adressen, 

något som sällan uppmärksammats.12  

Som systemet är idag kan en person skriva sig på en annan persons adress utan att denne får 

reda på det. Den enskilde har inte någon ”rätt till sin adress”. Det står alla fritt att folkbokföra 

sig på en befintlig adress, trots att det redan bor en familj där.13 Familjen får då enligt folkbok-

föringen en ”inneboende”, vilket kan få följder såsom att försäkringskassan drar tillbaka famil-

jens eventuella bostadsbidrag. Familjen kan höra av sig till Skatteverket och klaga. Skatteverket 

tar då upp en anmälan för bosättningskontroll och berättar att handläggningstiden är lång, minst 

sex månader. Under tiden finns inga rutiner eller system som meddelar andra myndigheter att 

en person har anmälts som felaktigt folkbokförd.  

Det kan konstateras att det inte bara är bidrag som riskerar att bli indraget. Om en kriminell 

person är skriven i en lägenhet kan polisen bedriva spaningsverksamhet utanför, vilket kan kän-

nas integritetskränkande för familjen eller personen som faktiskt bor där. Det går även att skriva 

sig på en adress, ringa en låssmed och visa upp sin folkbokföring för att bli insläppt i lägenheten 

eller huset.14 Om en person med skulder är skriven på en adress kan Kronofogden knacka på 

och ta med sig hela sitt kraftpaket med utmätningsförfaranden.15 Trots att personen som faktiskt 

                                                 
10 Riksrevisionen, 2017, s. 46–47. 
11 SOU 2017:37, s. 360–362. Finns dock förslag på ändring, mer nedan.  
12 Se dock enskilda motioner som uppmärksammat problem för enskilda: Staxäng, Lars-Arne och Cederfelt, Mar-

gareta (båda M), Motion till riksdagen 2017/18:2823, En rättssäker folkbokföring och adressändring; Cederfelt, 

Margareta (M), Motion till riksdagen 2017/18:1229, Fastighetsägares rätt till folkbokföring på dennes fastighet; 

Ling, Rasmus och Börjesson, Agneta (båda MP), Motion till riksdagen 2017/18:2775, Medgivande vid folkbokfö-

ring i annans bostad. 
13 Finns exempel på att en person folkbokförts i Sagerska palatset: SVT nyheter, Skatteverket: Vem som helst kan 

folkbokföra sig hos Stefan Löfven, www.svt.se/nyheter/inrikes/skatteverket-vem-som-helst-kan-folkbokfora-sig-

hos-stefan-lofven, 2017-06-09, hämtad 2018-04-07. 
14 SVT nyheter, Lätt att ändra adress – och ta sig in annans bostad, www.svt.se/nyheter/inrikes/latt-att-andra-

adress-och-ta-sig-in-annans-bostad, 2016-03-21, hämtad 2018-04-07. 
15 Kronofogdemyndigheten, Handbok – Utmätning, KFM 901, utgåva 7, 2015, kap. 4–5; se även NJA 1989 s. 682 

som stadgar att staten har bevisbördan för att gäldenären är sammanboende och RH 2005:46 där det framgår att 

folkbokföring har betydelse som bevisning. 
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bor i lägenheten, och som innehar kontraktet, påpekar att folkbokföringsadressen för den andre 

personen är fel så tar det tid att få till en ändring. Under utredningstiden finns det inget stöd för 

den enskilde från Skatteverkets sida.16 

På senare tid har brister inom folkbokföringen trots allt uppmärksammats. Skatteverket yrkade 

på ett större budgetunderlag inför 2017 för att kunna förstärka bosättningskontrollerna och var-

nade för att kontrollerna annars tvärtom skulle behöva minskas till en låg nivå med negativa 

konsekvenser till följd.17 Med anledning av Riksrevisionens rapport kom Skatteverket ut med 

en internrevisionsrapport med tillhörande åtgärdsplan.18 Under våren 2018 har Skatteverket 

upprättat en preliminär handlingsplan.19 Det finns också förslag på ändring av FOL.20 Folkbok-

föringen kommer genomgå en reformering och jag har möjlighet att bidra till underlaget. 

De utredningar och rapporter som finns kring folkbokföringen innehåller diskussioner om sam-

hällsproblem i stort. Konsekvensanalyserna tar sikte på problem som kan uppstå för andra myn-

digheter, men analyser om följder och problem för enskilda saknas.21 Det väcker frågan om 

folkbokföringsfelets konsekvenser i själva verket är betydligt värre än vad som hittills konsta-

terats. Från den enskildes perspektiv blir den centrala frågan om det finns en ”rätt till sin 

adress”, särskilt med anledning av EU:s dataskyddsförordning22 (GDPR). Det finns inte heller 

någon analys utifrån till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Även RF och Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) är av intresse. Frågan är om Sverige 

bryter mot någon av bestämmelserna i dessa regelverk och vilka konsekvenser det i så fall skulle 

få. 

                                                 
16 Se fler exempel: Upsala nya tidning, Fick sin hemadress kapad - okänd hade "flyttat in", www.unt.se/ny-

heter/uppsala/fick-sin-hemadress-kapad-okand-hade-flyttat-in-4556178.aspx, 2017-02-24, hämtad 2018-04-07; 

Göteborgs posten, Främling kapade pappans adress, www.gp.se/nyheter/vastsverige/framling-kapade-pappans-

adress-1.135489, 2015-09-06, hämtad 2018-04-07; Mitt i Stockholm, Låg skatt lockar fler att skriva sig i Solna, 

mitti.se/nyheter/lag-skatt-lockar-fler-att-skriva-sig-i-solna/, 2014-11-25, hämtad 2018-04-07. 
17 Skatteverket, Budgetunderlag för Skatteverket för räkenskapsåren 2017 - 2019, 2016-02-29, dnr: 131 63843-

16/122, s. 1, 9–10. 
18 Skatteverket, Internrevisionsrapport. Folkbokföringen, dnr: 131 95469-17/1211, Solna, 2017-10-09. 
19 Skatteverket, Handlingsplan 2018–2020 för Folk- och fastighetsavdelningen, Solna, 2018-03-14. 
20 Se bl.a. prop. 2017/18:145, Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kva-

liteten i folkbokföringen.  
21 Se dock en kort konsekvensanalys för enskilda som handlar om att enskildas förtroende för folkbokföringens 

tillförlitlighet kommer att öka (prop. 2017/18:145, s. 127). 
22 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Den grundläggande tesen för uppsatsen är att folkbokföringen innehåller brister. Syftet med 

folkbokföringen är att uppgifterna i databasen ska vara korrekta och att samhället därför ska 

kunna lita på uppgifterna. Det får med andra ord inte finnas felaktiga uppgifter i databasen. 

Hittills har rättssäkerhetsfrågor inom folkbokföring uteslutande handlat om samhällseffekter 

och inte utifrån enskilda individers perspektiv. En ambition med uppsatsen är därför att anlägga 

ett nytt synsätt och analysera om Skatteverkets hantering av folkbokföringen i förlängningen, i 

och med att andra myndigheter litar på uppgifter som kan vara felaktiga och kan leda till kränk-

ningar av fri- och rättigheter för enskilda.  

Det övergripande syftet med uppsatsen är alltså att ifrågasätta om folkbokföringen är rättssäker 

eller så rättssäker som det krävs med hänsyn till europarätten. Med anledning av Riksrevision-

ens kritiska rapport och utifrån egna erfarenheter är tesen att folkbokföringen i stort inte upp-

rätthåller en tillräcklig rättssäkerhet. Därför är det också intressant med en analys om folkbok-

föringshanteringen kan förbättras och hur. Syftet har en bred ansats för att visa på dels vad som 

behöver beaktas inom ramen för rättssäkerhet, dels för att ge en helhetsbild av bristerna i folk-

bokföringen ur framförallt enskildas perspektiv. 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

1) Hur ser den rättsliga regleringen ut gällande: 

a) Vilken som är rätt folkbokföringsadress och gällande förfarandet kring anmälan om flytt 

inom Sverige? 

b) Skatteverkets hantering av flyttärenden, särskilt med tanke på automatiserade beslut? 

c) Personuppgiftsbehandling, särskilt med hänsyn till GDPR?  

2) Vilka slags fel finns inom folkbokföringsdatabasen och vilka problem uppstår därmed för 

enskilda individer?  

3) Finns det en rätt till sin adress? Kränker Sverige enskilda personers fri- och rättigheter? I så 

fall vilka? Vad innebär det för Sverige? Hur påverkar GDPR den bedömningen? 

4) Är folkbokföringen, och framförallt handläggningen av flyttärenden, bosättningskontroller 

och FOL, rättssäker?  

5) Kan förfarandet kring folkbokföringsadresser bli mer rättssäker utan att effektiviteten för-

sämras avsevärt? I så fall hur? 



13 

 

1.4. Avgränsning 

Uppsatsen är skriven för jurister, tjänstemän vid Skatteverket och även för verksamhetsutveck-

lare. Den skrivs för lagstiftaren i vidsträckt bemärkelse; Skatteverket, domstolar och advokater 

eller andra ombud. Det förutsätts en förståelse för rättsordningen, men ambitionen är ändå att 

vara noggrann i metodavsnitt och källhänvisningar så att inget tas för givet.  

Som redan nämnts är folkbokföring ett brett område, men fokus i uppsatsen ligger på vilken 

adress en person ska vara folkbokförd på och hanteringen kring detta. Övriga personuppgifter 

inom folkbokföringen kommer inte behandlas. För att få ett tydligt fokus i arbetet är det även 

viktigt att begränsa arbetet till ärenden om flytt inom Sverige. Hantering av in- och utvandringar 

samt specialregleringar för flytt, såsom flytt av barn, är i nuläget manuell medan förfarandet 

vid flyttanmälningar inom Sverige har ett viktigt inslag av automatiserad behandling, dvs. att 

beslut tas utan inblandning från någon person. Med anledning av det kommer flyttförfaranden 

som normalt behandlas manuellt endast behandlas kortfattat. 

En intressant aspekt hade kunnat vara att undersöka varför det uppstår fel i folkbokföringen. En 

sådan undersökning är alltför omfattande och faller inte inom syftet med uppsatsen, varför det 

väljs bort. Istället hänvisas till redan befintliga undersökningar. Bl.a. har Skatteverket gjort en 

kartläggning 2006.23 

Uppsatsen skrivs under en period, våren 2018, då flera regelverk reformeras och ändras. En lag 

som ändras är bl.a. förvaltningslagen (1986:223, gFL) som från och med den 1 juli 2018 kom-

mer ersättas av den nya förvaltningslagen (2017:900, nFL).24 Eftersom det i uppsatsen behand-

las hur ärenden har hanterats, hur ärenden hanteras idag och samtidigt hur ärenden bör hanteras 

i framtiden så görs hänvisningar till båda regelverken där det är möjligt.  

Även när det gäller regelverken kring behandling av personuppgifter genomförs förändringar 

under tiden för uppsatsskrivandet. Vid hantering av personuppgifter i Sverige gäller sedan tidi-

gare EU:s dataskyddsdirektiv25 som genomförts med personuppgiftslagen (1998:204, PuL),26 

men från och med den 25 maj 2018 ersätts direktivet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

Med anledning av EU:s dataskyddsreform27 så har ett flertal svenska rättskällor ändrats och 

                                                 
23 Skatteverket, Kartläggning av folkbokföringsfelet, Solna, november 2006. 
24 Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag. 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
26 Prop. 1997/98:44, Personuppgiftslag. 
27 SOU 2017:39, Dataskyddsutredningen, kap. 4. 
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PuL har upphävts och ersatts av en ny dataskyddslag (DSL)28, allt för att komplettera, anpassa 

och genomföra GDPR.29  

1.5. Material och metod 

Ämnet folkbokföring kan hänföras till ett antal rättsområden såsom offentlig rätt (förvaltning), 

EU-rätt (fri rörlighet), mänskliga fri- och rättigheter (RF, Europakonventionen, EU-stadgan), 

skatterätt (samma handläggande myndighet) och rättsinformatik (automatiskt beslutsfattande 

och hantering av personuppgifter).  

Inom olika rättsområden kan det vara lämpligt att utgå från olika rättsvetenskapliga metoder, 

vilket ska utvecklas nedan. Det är min avsikt att uppsatsens frågeställningar ska lösas på ett 

vetenskapligt och metodiskt tillvägagångssätt. För att ett arbete ska anses vara vetenskapligt så 

förutsätts kunskap, vilket Jareborg påpekar. Jareborg skiljer även mellan vetenskaplig forskning 

och annan forskning och menar att forskningen kan vara vetenskaplig om den antingen sker 

med en vetenskaplig metod eller med ett vetenskapligt syfte.30  

Metod är ett visst sätt att arbeta systematiskt och rationellt för att dels identifiera vilket material 

som ska användas, dels för att använda materialet.31 Inom juridisk metodlära finns det inte nå-

gon enhetlig begreppsbildning eller användning, varför utgångspunkten nedan blir att förklara 

vad som görs i uppsatsen och varför (avsnitt 1.5.1). Såsom Korling och Zamboni poängterar 

finns det inte endast en juridisk (rättsvetenskaplig) metod utan en flora av metoder och möjliga 

argumentationslinjer som jurister kan tillämpa.32 Vilken eller vilka metoder som kan sägas an-

vändas för att besvara syftet i uppsatsen diskuteras i ett fristående avsnitt (5.1.2). 

1.5.1. Hur uppnås syftet? 

Utgångspunkten för jurister i det vardagliga arbetet och i ett rättsvetenskapligt arbete är rättskäl-

lorna.33 Rättskälleläran behandlar för det första vilka källor en jurist ska utgå ifrån när denne 

fastställer gällande rätt. För det andra kan rättskälleläran även sägas omfatta rättskälleprinciper, 

                                                 
28 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218). 
29 Prop. 2017/18:105, Ny dataskyddslag; Prop. 2017/18:95, Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull 

och exekution till EU:s dataskyddsförordning; m.fl. 
30 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1, på s. 1–2. 
31 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 39. 
32 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 18. 
33 Se mer om rättskällorna: Ramberg, Christina, m.fl., Rättskällor – en introduktion i kritiskt tänkande, 1 u., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2017; Bernitz, Ulf, m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 14 

u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. 
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dvs. principer om lag- och rättsfallstolkning och principer som tillämpas vid normkollision.34 

De sedvanligt accepterade rättskällorna är lagstiftning (och andra författningar), lagförarbeten, 

rättspraxis (eller prejudikat) och doktrin.35  

Den första frågeställningen handlar om att fastställa eller rekonstruera gällande rätt, vilket görs 

med hjälp av rättskälleläran. Gällande rätt inom folkbokföring, grundläggande förvaltningsrätt 

och grunder för automatiskt beslutsfattande liksom personuppgiftsbehandling utreds och pre-

senteras.  

Inom folkbokföring är lagstiftningen tydlig och det finns inte några särskilt svåra bedömningar 

som gör att praxis behöver fylla ut. Därför blir FOL utgångspunkten för att besvara frågeställ-

ningen. Vilken adress en person ska vara skriven på är en folkbokföringsfråga som Sverige har 

egen auktoritet att bestämma över. Det finns alltså ingen inblandning från exempelvis EU. Me-

toden för att finna eller rekonstruera gällande rätt kan därför sägas vara klassisk eftersom inga 

andra rättskällor än de traditionellt svenska blir aktuella.  

Gällande rätt inom förvaltningsrätt och automatiskt beslutsfattande tar sin utgångspunkt i gFL 

och nFL, men även andra lagar och förordningar jämte förarbeten är av vikt. Avsnitten om 

personuppgiftsbehandling har en annan utgångspunkt eftersom det är EU-rätt som är domine-

rande. Fram till den 25 maj 2018 gäller ett EU-direktiv, som har genomförts i nationell rätt, och 

efter det datumet gäller en EU-förordning, som blir direkt tillämplig.36 Utredningen om person-

uppgiftsbehandling kommer därför beröra både EU-rättsliga källor och inhemska. Främst är 

GDPR och DSL i fokus, men även förarbetena behandlas. Hur GDPR kommer falla ut i prakti-

ken i och med olika tolkningsmöjligheter är svårt att svara på innan rättsfall från EU-domstolen 

kan klargöra olika frågeställningar.37 Med anledning av att det är mycket som står på spel för 

de personuppgiftsansvariga38, bl.a. på grund av höga sanktionsavgifter, så har det skett ordent-

liga förberedelser på bred front vilket gör att det rättsliga materialet är stort trots att GDPR ännu 

inte har trätt i kraft. 

                                                 
34 Sandgren, 2015, s. 40; Ramberg, m.fl., 2017, s. 13. 
35 Sandgren, 2015, s. 40; Kleineman, Jan, kap. 2 – Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 21; 

Jareborg, 2004, s. 8. 
36 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

2 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 177–178. 
37 SOU 2017:39, s. 124; Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 49. 
38 En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans 

med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (art. 4.7 GDPR). 
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Den andra frågeställningen handlar om att identifiera vilka fel som finns i folkbokföringsdata-

basen och vilka problem som därmed uppstår eller har uppstått för enskilda individer. Den 

första delen bygger till stor del på statistik som hämtas från Skatteverkets källor såsom årsre-

dovisningar och rapporter. Även Riksrevisionens rapport om folkbokföringen är av vikt. Den 

andra delen bygger mer på kvalitativ empiri. Inom ramen för uppsatsen har ett urval av anmäl-

ningar om fel i folkbokföringsdatabasen granskats. Det rör sig om alla anmälningar från en-

skilda personer, omkring 600 stycken, mellan den 27 november 2017 och 1 december 2017 

(härefter Anmälningarna). Anmälningarna samt tillhörande problem för anmälaren ligger till 

grund för att besvara frågeställningen.39 Det görs således inte en juridisk utredning i avsnittet.  

Den tredje frågeställningen berör själva analysen i uppsatsen; Finns det en rätt till sin adress? 

Rättighetsskyddet i Sverige står på tre ben,40 vilket betyder att analysen kan utgå från RF, EU-

stadgan och Europakonventionen. I ett första steg görs en analys utifrån GDPR för att utröna 

om enskilda har en rätt till sin adress och vad den i så fall innebär. I ett andra steg analyseras 

om rättigheten följs i Sverige eller om hanteringen av personuppgifter strider mot någon be-

stämmelse. Med anledning av att myndigheter utgår från folkbokföringen, trots att den kan vara 

fel, uppstår problem för enskilda. I ett tredje steg görs därför en analys om mänskliga fri- och 

rättigheter eftersätts. Själva kärnan i den analysen utgår från Europakonventionen men förhål-

landet mellan inhemsk rätt och europarätt, i synnerhet kopplingen mellan EU-rätten och Euro-

pakonventionen, är av stor vikt. 

En analys utifrån RF hade också kunnat vara intressant, men med anledning av att de europa-

rättsliga förfarandena, enligt EU-rätten och Europakonventionen, är gällande i Sverige blir en 

sådan analys överflödig. Dessutom ger RF ett lägre skydd (1 kap. 2 § 4 st. och 2 kap. 6 § RF) 

och rättsläget kring möjligheten till skadestånd är inte helt fastställt.41 

Europakonventionens rättskällor och struktur utgår från ett prejudikatsystem. Den viktigaste 

rättskällan är avgöranden från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Euro-

padomstolen), med normalt drygt 1 000 domar per år, och särskild tyngd får avgöranden från 

en s.k. stor kammare (eng. grand chamber, GC).42 Ur rättsfallen och doktrin återfinns de många 

                                                 
39 För att skydda anmälaren och den anmäldes integritet kommer ingen närmare hänvisning till diarienummer eller 

liknande göras. Istället görs hänvisningar till författarens egen numrering av ett urval anmälningar. 
40 I enlighet med EU:s rättighetsskydd: Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 6 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2018, s. 143. 
41 Se dock NJA 2014 s. 323, där HD tillerkände XX skadestånd med anledning av att Skatteverket berövat honom 

på hans svenska medborgarskap i strid med grundlagen. Även NN har vunnit skadeståndstalan grundat på samma 

grundlagsbrott (HD, dom meddelad i Stockholm den 5 mars 2018, mål nr: T 2480-17). 
42 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 153–154. 
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gånger avgörande tolkningsprinciper som används i Europadomstolens praxis varav en är sta-

ternas bedömningsmarginal (eng. margin of appreciation). En annan viktig del i Europakon-

ventionens system är att konventionen ses som en slags levande rättskälla (eng. living instru-

ment), vilket innebär att den utvecklas i takt med samhället och ska tolkas därefter.43 Med an-

ledning av ny teknik och ett nytt integritetsskydd inom EU, genom GDPR, finns det utrymme 

för argumentation kring en vidare tillämpning av art. 8 i Europakonventionen om rätten till 

respekt för hemmet och privatlivet. Med stöd av olika rättskällor förs en analys av hur utfallet 

av ett hypotetiskt fall skulle kunna bli vid en prövning av Högsta domstolen (HD), Högsta för-

valtningsdomstolen (HFD) eller Europadomstolen.44 

Den fjärde frågeställningen leder in på en analys utifrån rättssäkerhet och effektivitet. Dels 

analyseras hur Skatteverket rent praktiskt följer förvaltningsrätten i handläggningen av flyttä-

renden och kontroller, dels om FOL bör ändras. I det här avsnittet används mycket av det rätts-

liga material som tagits upp i tidigare avsnitt som grund för analysen. Det handlar om att jäm-

föra om det förfarande som används idag och om lagen står i strid med vad som blivit slutsatsen 

i den tredje frågeställningen. För att besvara frågan om vad rättssäkerhet och effektivitet innebär 

tas en utgångspunkt i doktrin.  

Den femte och sista frågeställningen handlar om möjliga lösningar på problemen som upp-

märksammats. Hur väl överensstämmer Skatteverkets IT-system med gällande rätt? Kan IT-

systemen förändras för att bli mer rättssäkra? Här behöver fler källor än rättskällorna granskas. 

Eftersom jag, liksom de flesta jurister, inte är datavetare kommer IT-systemens bakomliggande 

kod och språk utelämnas. Det viktiga är att se till systemens användning, flexibilitet och ut-

formning. Eftersom detta inte visas i rättskällorna är källhänvisningen annorlunda i det avsnit-

tet. Av betydelse är bl.a. Skatteverkets interna dokument, Riksrevisionens rapport och internet-

källor såsom skatteverket.se.  

Förutom ändring av IT-systemen läggs även förslag på bättre förfaranden fram liksom förslag 

på ändring av FOL. Här blir uppgiften att se till en rimlig lösning som har en balans mellan 

rättssäkerhet och effektivitet. 

                                                 
43 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 156. Mer om tolkningsprinciperna: Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i euro-

peisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5 u., Norstedts juridik, Stock-

holm, 2015, kap. 4. 
44 HD och HFD har i olika avgöranden gjort långtgående tolkningar av Europakonventionen vilket lett till ändring 

av praxis på samma sätt som om Europadomstolen skulle fällt ett avgörande. Se bland andra RÅ 1997 ref. 65, RÅ 

2001 ref. 56, NJA 2006 s. 462, NJA 2005 s. 726 och NJA 2013 s. 502. 
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1.5.2. Vilken metod eller vilka metoder avses? 

I ovanstående avsnitt har förklarats vad som görs för att uppnå syftet. I det här avsnittet följer 

en diskussion om vilken metod eller vilka metoder som avses. 

Ett vedertaget namn för metoden, att fastställa eller rekonstruera gällande rätt utifrån rättskäl-

lorna, är rättsdogmatisk metod.45 Det finns dock ingen samstämmig syn på vad den rättsdog-

matiska metoden faktiskt innebär och var den slutar. Sandgren menar att rättsdogmatiken stan-

nar vid att fastställa gällande rätt och att en friare analys av rätten istället kan kallas rättsanaly-

tisk metod.46 Jareborg däremot, anser att det krävs en analys av rätten för att ett rättsdogmatiskt 

arbete ska anses vara vetenskapligt.47 Kleineman sammanfattar metoden med att när den utövas 

av vetenskapens företrädare innefattar den också en argumentation och en kreativ analys.48 De 

olika författarna har gemensamt att en analytisk framställning ryms inom ett rättsvetenskapligt 

arbete, men de är oense om benämningen på metoden. 

Svårare blir det att konstatera vilken metod som används när även andra källor än rättskällorna 

beaktas. Att europarätten49 är en del av den svenska rättsordningen idag är en självklarhet, men 

trots det så har den en egen självständig metod, kallad EU-rättslig metod,50 som i vidsträckt 

bemärkelse även innefattar förfarandet i Europadomstolen.51 Den EU-rättsliga metoden är för 

många jurister fortfarande svår att tillämpa, i och med andra tolkningsprinciper, rättskällor och 

domstolar. Det kan kännas obekvämt att använda en annan metod än den traditionella, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till att metoderna inte vävts ihop till en enhetlig. Sverige har 

dock fått kritik ett flertal gånger för att inte i tillräcklig mån ha tagit hänsyn till europarätten, 

som de facto står högre än svensk inhemsk rätt.52 En viktig del i analysen utgår från just EU-

rätt och Europakonventionen varför en EU-rättslig metod behöver användas. För egen del anser 

jag att det vore önskvärt att inte separera den EU-rättsliga metoden från den rättsdogmatiska, 

med anledning av att det i princip alltid finns en aspekt som berör europarätten och en fram-

ställning som missar den aspekten kommer innehålla brister.  

                                                 
45 Kleineman, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 21; Jareborg, 2004, s. 4; Sandgren, 2015, s. 43. 
46 Sandgren, 2015, s. 45–47. 
47 Jareborg, 2004, s. 2. 
48 Kleineman, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 44. 
49 Innefattar EU-rätten, rättsordningen inom Europakonventionen och internationella överenskommelser som in-

gåtts av EU (Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 19). 
50 Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011; Reichel, Jane, kap. 5 – EU-rättslig metod, i Korling & Zamboni (red.), 

2013. 
51 Bergström, Maria, kap. 8 – Europaprocess, i Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 319. 
52 Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 34–38. 
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Den sista frågeställningen hänför sig bl.a. till rättsinformatiken, vilket enligt Magnusson Sjö-

bergs definition handlar om samspelet mellan juridik och informations- och kommunikations-

teknik. Metoden kallas rättsinformatisk metod.53 Även inom rättsinformatiken behöver andra 

källor än de traditionellt rättsliga beröras. Frågan här blir, till skillnad från frågan gällande den 

EU-rättsliga metoden, om den rättsliga framställningen blir mindre juridisk bara för att andra 

källor fyller ut i uppsatsen. Min uppfattning är att så inte är fallet. I dagens digitala samhälle är 

det viktigt att kunna väva ihop rättskällorna med annat material då de blir mer och mer integre-

rade i och med digitaliseringen.54 

Med hänsyn till vilket material som beaktas i uppsatsen kan tre specifika metoder anses vara 

aktuella; rättsdogmatisk, EU-rättslig och rättsinformatisk. Det finns också ett tydligt inslag av 

egen analys i uppsatsen. Sammantaget kallas metoden i uppsatsen för rättsanalytisk, med an-

ledning av Sandgrens förklaring om att en rättsanalytisk metod innefattar användning av alla 

former av material i analysen.55 

1.6. Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd utefter frågeställningarna som uppställs under syftet. Den första fråge-

ställningen besvaras i kapitel två till fyra. Andra kapitlet inleder uppsatsen med grunderna inom 

folkbokföring, vilken som är rätt adress och krav vid flyttanmälan. I tredje kapitlet beskrivs hur 

Skatteverket på automatiserad väg hanterar folkbokföringen och vilka regler som myndigheten 

har att förhålla sig till. I fjärde kapitlet redogörs för rättslig reglering gällande personuppgifts-

behandling. Därefter börjar kärnan i analysen från de enskildas perspektiv. Den andra fråge-

ställningen enligt syftet besvaras i kapitel fem. I femte kapitlet presenteras fel i folkbokföringen 

och därmed tillhörande problem för enskilda. Den tredje frågeställningen enligt syftet besvaras 

i kapitel sex och sju. I sjätte kapitlet görs en analys av enskildas rätt till sin adress. I sjunde 

kapitlet lyfts europarättsliga aspekter upp och det görs en analys om Sverige kränker enskilda 

personers fri- och rättigheter i och med hanteringen av folkbokföringen. I åttonde och nionde 

kapitlet diskuteras folkbokföringens rättssäkerhet och möjliga förändringar som kan leda till en 

ökad rättssäkerhet. Den fjärde frågeställning besvaras således i kapitel åtta, medan frågeställ-

ning fem besvaras i kapitel nio. Till sist görs i tionde kapitlet en avslutande reflektion.  

                                                 
53 Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik - Juridiken i det digitala informationssamhället, 2 u., Stu-

dentlitteratur, Lund, 2016, s. 23. 
54 Se mer angående användningen av andra vetenskaper vid rättstillämpning i Gräns, Minna, kap. 15 – Använd-

ningen av andra vetenskaper, i Korling och Zamboni (red.), 2013. 
55 Sandgren, 2015, s. 45. 



20 

 

2. Folkbokföringens rättsliga grunder 

Vilken adress en person ska vara folkbokförd på är för det mesta en okomplicerad fråga. Bero-

ende på en persons boendesituation blir däremot lite olika bestämmelser tillämpliga (avsnitt 

2.1). När en person flyttar ska denne göra en flyttanmälan. Vad som gäller kring anmälan och 

på vilket sätt den kan göras beskrivs i den följande framställningen (avsnitt 2.2). 

2.1. Rätt adress 

Folkbokföring innebär bl.a. fastställande av en persons bosättning (1 § 1 st. FOL). En person 

ska vara folkbokförd på rätt folkbokföringsort, vilket innebär på den fastighet och i den kommun 

som personen enligt 7 § och 8–13 §§ FOL är att anse som bosatt (6 § 1 st. FOL). Om fastigheten 

som personen bor på innehåller flera bostadslägenheter ska personen också folkbokföras på 

lägenhet (6 § 2 st. FOL). Undantag från 6 § FOL finns gällande person som är utsänd för an-

ställning på utländsk ort i svenska statens tjänst (14 § FOL) och gällande kvarskrivning av 

person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier 

på annat sätt (16 § FOL). Enligt 14 och 16 §§ FOL ska dessa personer och deras familjer vara 

folkbokförda på den senaste folkbokföringsorten, på kommunen, istället för där de nu anses 

bosatta. Enligt ett nytt lagförslag ska kvarskrivning istället ersättas med skyddad folkbokföring 

vilket ska ge ett starkare skydd än kvarskrivning.56 

Enligt huvudregeln är en person att anse som bosatt på den fastighet där personen regelmässigt 

tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin 

dygnsvila (7 § 1 st. 1 meningen FOL). Att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila innebär att 

personen under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i 

samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (7 § 2 st. FOL). Om någon kan anses 

vara bosatt på fler än en fastighet anses personen vara bosatt på den fastighet där han eller hon 

med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § 1 st. andra 

meningen FOL). Om någon istället inte kan anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på någon 

viss fastighet anses personen bosatt på den fastighet till vilken han eller hon med hänsyn till 

samtliga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknytning (12 § FOL).  

Undantag till huvudregeln i 7 § finns i 8–11 och 15 §§ FOL. Om en person flyttar till en adress 

som på förhand är bestämd till en kortare tid än ett år ska det inte leda till ändrad bosättning (8 

§ FOL). Om en person har en viss befattning, tjänstgöring eller är intagen för vård eller liknande 

                                                 
56 Prop. 2017/18:145, s. 7–8 och 45 ff. 
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ska det under vissa förutsättningar inte leda till ändrad bosättning (9 § FOL). Det finns även 

undantag för de som har uppdrag som riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtro-

endevald i landsting (10 § FOL), såsom för statsministerns familjemedlemmar (10 a § FOL). 

Det finns även ett särskilt undantag för en elev som går i grundskola eller gymnasieskola, men 

som inte bor ihop med sina föräldrar (11 § FOL). Det sista undantaget handlar om äldre som 

vistas i annan kommun för service och omvårdnad (15 § FOL). 

I vissa specialfall ska en person inte vara folkbokförd på en viss fastighet och adress. Så är fallet 

om någon till exempel är hemlös.57 Om en persons bosättning inte kan hänföras till en viss 

fastighet, men ändå till en viss kommun med tillämpning av 7–12 §§ FOL så ska personen anses 

bosatt i kommunen (13 § FOL).58 Denne registreras då som på kommunen skriven (4 § FOF). 

Om en persons bosättning med tillämpning av 7–13 §§ inte kan hänföras till en kommun och 

personen inte heller har utflyttat, anses han eller hon sakna känd hemvist (13 a § FOL). Personen 

folkbokförs då under rubriken utan känd hemvist (4 § FOF). Den som oavbrutet under två år 

saknat känd hemvist ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen (21 § FOL). En 

person ska också avregistreras från folkbokföringen om denne anses vara utflyttad enligt 20 § 

FOL. Förenklat anses en person utflyttad om han eller hon kan antas komma att regelmässigt 

tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år (20 § 1 st. FOL). En person blir också 

avregistrerad ur folkbokföringen när denne avlider eller dödförklaras (19 § FOL). Avregistre-

ring innebär inte att en person försvinner ur folkbokföringsdatabasen, utan medför endast att 

personen blir ”inaktiv”. 

 

Figur 1. Vilken adress är rätt? Illustrerar var en person ska vara folkbokförd enligt FOL. 

                                                 
57 En nationell kartläggning gjord av Socialstyrelsen visar att drygt 33 250 personer var hemlösa vecka 14 2017 

(Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, november 2017, s. 16). 
58 Före den 1 januari 2016 skrevs personen i församlingen (prop. 2012/13:120, Folkbokföringen i framtiden). 
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2.2. Att ändra adress 

2.2.1. Flyttanmälan 

Skatteverket tar beslut i ett flyttärende efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns 

skäl till det (34 § FOL). När en person flyttar är denne skyldig att göra en flyttanmälan till 

Skatteverket (25 § FOL). Att anmäla flytt är gratis. Anmälan ska som huvudregel göras skrift-

ligen (23 § 1 st. FOL). Numera är det möjligt att göra de flesta ändringarna via Skatteverkets e-

tjänster på hemsidan skatteverket.se. Via e-tjänsten ”Flyttanmälan”, som införde år 2007,59 är 

det enkelt att ange vilken ens nya adress är. Det är möjligt att identifiera sig och skriva under 

ändringar genom att använda sin e-legitimation60. Alternativet är att anmäla flytt via post till 

Skatteverkets inläsningscentral. Någon särskild blankett behövs inte, men tillhandahålls av 

Skatteverket (blankett SKV 7845). Om anmälan, via blankett eller e-tjänst, är korrekt ifylld så 

fattar Skatteverket vanligen ett automatiserat beslut och ändringen går således igenom i stort 

sett direkt (mer om automatiserade beslut nedan).  

 

Figur 2. E-tjänsten Flyttanmälan 

En förutsättning för att flyttanmälan ska gå igenom är att den innehåller alla formella uppgifter 

enligt 28 § FOL. Namn och personnummer ska anges liksom datum för flytt. En flyttanmälan 

                                                 
59 Riksrevisionen, 2017, s. 37. 
60 Se Skatteverket, Om e-legitimation, www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/omelegitimat-

ion.4.18e1b10334ebe8bc80004811.html, hämtad 2018-05-04. 
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ska göras senast en vecka efter flytt för att anmälan ska kunna gå igenom automatiskt (25 § 

FOL). Om anmälan kommer in senare kommer Skatteverket manuellt besluta att flytten är från 

och med dagen då flyttanmälan kommit in (35 § 1 st. FOL). Det ska även anmälas hur länge 

den nya adressen gäller; tills vidare eller till ett visst datum. Enligt 28 § FOL ska även register-

beteckning för fastigheten och eventuellt upplåtare anges, men i praktiken går flyttanmälan ige-

nom även utan dessa uppgifter eftersom Skatteverket har tillgång till de uppgifterna.61 

För att flyttanmälan ska gå igenom krävs att den nya adressen är registrerad och är valbar. I 

lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) finns bestämmelser om fastighetsregistret som 

ska offentliggöra fastighetsanknuten information (1 § FRL). I registret finns en adressdel (3 § 

FRL) som kommunerna har ett stort inflytande över enligt 4 § 2 st. FRL och förordningen 

(2000:308) om fastighetsregister (FRF). Kommunen har, vid sidan av lantmäteriet, behörighet 

att föra in och ta bort adressuppgifter inom kommunen (59 § och 57 § FRF). Om det finns flera 

bostäder på en fastighet ska även ett lägenhetsnummer registreras (11 § FOL). En bostadslä-

genhet är registrerad enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister (LRL) och är avsedd att helt 

eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (3 § 2 st. LRL). Det är kommunen som 

fastställer lägenhetsnummer för varje bostadslägenhet (11 § LRL) och enligt 5 § 1 st. förord-

ningen (2007:108) om lägenhetsregister (LRF) ska det vara ett fyrsiffrigt nationellt nummer. 

Det är Lantmäteriet som är personuppgiftsansvarigt för fastighetsregistret och lägenhetsregist-

ret (5 § FRL och 4 § LRL). 

Sammanfattningsvis har varje fastighet en belägenhetsadress (56 § FRF) som entydigt anger 

läget för en bestämd plats (3 § 4 st. LRL) och om det finns flera bostäder på fastigheten finns 

även ett lägenhetsnummer. För att alla hushåll ska ha en unik adress ska både uppgift om adress 

och lägenhetsnummer anges vid en flyttanmälan (28 § 1 st. tredje och fjärde punkten FOL). Om 

adressen och lägenhetsnumren finns registrerade i fastighetsregistret och lägenhetsregistret kan 

anmälan gå igenom och behandlas automatiskt.  

2.2.2. Särskild postadress 

Enligt 25 § 2 st. FOL ska en person som ändrar postadress för minst sex månader framåt utan 

att flytta, anmäla det senast in om en vecka efter ändringen. Det kallas att anmäla en särskild 

postadress, dvs. folkbokföringsadressen står kvar medan postadressen ändras. Att anmäla sär-

skild postadress är gratis. Vill någon ha en postadress under en kortare period än sex månader 

                                                 
61 Uppgifterna är inte obligatoriska via e-tjänsten, se figur 2. 
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kan personen istället använda tjänster från en extern aktör. Ett vanligt exempel är tjänsten till-

fällig eftersändning hos Svensk Adressändring AB (Adressändring).62 

En särskild postadress kan registreras om en person av någon anledning inte kan få sin post till 

adressen där personen är bosatt och därmed folkbokförd. I vissa andra fall kan personer också 

vilja få posten till en annan adress än där personen är bosatt, exempelvis om personen har en 

god man som tar hand om personens post. En person som har en särskild postadress har dubbla 

adressuppgifter registrerade i folkbokföringen: en bostadsadress och en postadress. När myn-

digheter och andra som hämtar adressuppgifter från folkbokföringen skickar post används i 

regel till den särskilda postadressen om en sådan finns.63 

En anmälan om särskild postadress ska, precis som en anmälan om ny folkbokföringsadress, 

innehålla formella uppgifter enligt 28 § FOL. Uppgifter som ska finnas med är namn och per-

sonnummer eller samordningsnummer, datum för ändring av den särskilda postadressen, vilken 

den nya särskilda postadressen är och uppgift om hur länge postadressen ska gälla. Om en be-

stämd tid anges kommer den särskilda postadressen tas bort när tiden är slut. Om den däremot 

ska gälla tills vidare krävs att en anmälan om att den särskilda postadressen ska upphöra skickas 

in för att den särskilda postadressen ska sluta gälla. En flyttanmälan tar inte automatiskt bort en 

särskild postadress.  

2.2.3. Spärra obehörig adressändring 

En annan e-tjänst via Skatteverkets hemsida är ”Spärra obehörig adressändring” som tillkom 

under 2016. Alla med en e-legitimation har genom tjänsten möjlighet att anmäla en spärr, som 

innebär att det enda sättet att genomföra en flyttanmälan är via e-tjänsten och genom att identi-

fiera sig med e-legitimation. E-tjänsten infördes för att skydda mot ID-kapningar och adress-

kapningar. Sedan tidigare har det funnits ett säkerhetsbrev som skickas ut till den gamla adres-

sen efter att en person gjort en flyttanmälan. Säkerhetsbrevet uppmanar personen att höra av sig 

till Skatteverket om flyttanmälan inte stämmer eller har gjorts av någon obehörig.64 E-tjänsten 

utökar dock skyddet så det finns innan en ändring istället för efter. 

                                                 
62 Adressändring, Priser, Tillfällig adressändring, www.adressandring.se/private/pricelist, hämtad 2018-03-20. 
63 Skatteverket, Rättslig vägledning, När registreras en särskild postadress?, www4.skatteverket.se/rattsligvag-

ledning/edition/2016.4/330427.html, hämtad 2018-03-20. 
64 Skatteverket, Skatteverkets pressmeddelande 2016-09-29, Ny tjänst skyddar mot falsk adressändring, 

www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2016/2016/nytjanstskyddarmotfalskadressand-

ring.5.361dc8c15312eff6fd2d34d.html, hämtad 2018-04-24. 
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3. Folkbokföringens automatiserade ärendehandläggning 

Skatteverkets handläggning av flyttärenden är i stort automatiserad (avsnitt 3.1). Det finns där-

för anledning att gå igenom vilka förvaltningsrättsliga rättsregler som Skatteverket har att följa 

(avsnitt 3.2 och 3.3). För att upprätthålla säkra register behövs ett kvalitetsarbete (avsnitt 3.4). 

Därefter presenteras vilka möjliga åtgärder som kan användas när fel i folkbokföringen upp-

täcks (avsnitt 3.5). Till sist sammanfattas kapitlet (avsnitt 3.6). 

3.1. Hantering av flyttanmälningar 

Skatteverket tar varje år emot omkring 1,1 miljoner flyttanmälningar. Med anledning av att 

varje anmälning kan avse flera personer så avslutar Skatteverket omkring 1,7 miljoner flyttä-

renden varje år.65 År 2017 kom 63 procent av alla anmälningar in via e-tjänst och i december 

2017 var det 73 procent. Av de inkomna anmälningarna via e-tjänsten hanterades 77 procent 

automatiskt. Av de övriga inkomna anmälningarna, då främst via blankett, hanterades 51 pro-

cent automatiskt.66 

Att ett beslut fattas automatiskt innebär att inga personer är inblandade i beslutsförfarandet, 

utan endast datorer. Datorerna styrs av instruktioner på programspråk i ett IT-system som skap-

ats med algoritmer.67 Programmeringen görs av personer, men fördelen är att arbetet, förenklat 

sett, görs en gång vid programmeringen istället för varje gång ett beslut ska fattas.  

3.2. Allmänt om automatiserad förvaltning 

Ärendehandläggning är hela förvaltningsmyndighetens förfarande av ett ärende, vilken inne-

fattar initialstadiet (när en anmälan lämnas in), beredningsstadiet, avgörandestadiet samt expe-

dierings- och verkställighetsstadiet.68 Att ärendehandläggning kan helt eller delvis automatise-

ras med hjälp av datorer konstaterades redan inför förvaltningslagens tillkomst.69 

                                                 
65 Skatteverkets årsredovisning 2017, s. 161. 
66 Skatteverkets årsredovisning 2017, s. 66; Riksrevisionen, 2017, s. 39; Tony Bergström, jurist/verksamhetsut-

vecklare på Skatteverket, e-post till författaren, 2018-03-29, dnr: 210 141126-18/263. 
67 Seipel, Peter, Juridik och IT: introduktion till rättsinformatiken, 8 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2004, s. 41 

ff. 
68 Warnling-Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 11 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 

35; Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26 u., Liber, Malmö, 2014, s. 84. 
69 Prop. 1985/86:80, Om ny förvaltningslag, s. 57; SOU 2014:75, Automatiserade beslut – färre regler ger tydli-

gare reglering, s. 31. 
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Automation behöver inte endast avse formella slutresultat, utan en mängd olika juridiska ar-

betsprocesser kan bli föremål för automatisering.70 Automatiserade juridiska beslut kan sam-

manfattas med begreppet rättsautomation.71 Rättsautomation ska skiljas från generell, digital 

ärendehandläggning som snarare kan handla om IT-baserad insamling, bearbetning, spridning 

och bevarande av ärendeuppgifter.72 

Om det i processen mot ett juridiskt beslut är bättre med en automatiserad metod jämfört med 

en traditionell juridisk metod så ska den automatiserade användas, enligt Wahlgren. Processen 

ska anses bättre om den ”kan leda fram till snabbare, mer enhetliga, förutsägbara, objektiva och 

operativt effektiva beslut, dvs. resultera i bättre rättssäkerhet och utan negativa bieffekter upp-

fylla alla andra kvalitetskrav den juridiska doktrinen frambringat”.73 Detta står också i linje med 

7 § gFL och 9 § nFL som stadgar att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-

effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Bestämmelsen kan anses tala för att 

ärendehandläggningen bör automatiseras, under förutsättning att författningstexter m.m. enty-

digt kan översättas till kod i datorprogram.74 Samtidigt sätter bestämmelsen stopp för elektro-

niskt beslutsfattande som medför att rättssäkerheten, informationssäkerheten eller persondata-

skyddet åsidosätts.75 

3.3. Handläggning av flyttärenden 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som i sin ärendehandläggning ska följa gFL (1 § gFL) 

och per den 1 juli 2018 nya FL (1 § nFL). Även myndighetsförordningen (2007:515, MF) ska 

följas (1 §). Vid ärendehandläggningen gäller allmänna rättsprinciper, varav flera är kodifierade 

i nya FL. Exempelvis ska legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen beaktas (5 § 

nFL).76 

När en person lämnar en egen flyttanmälan till Skatteverket startas ett ärende som myndigheten 

är skyldig att handlägga och meddela beslut om; anmälan sägs därför ha anhängighetsverkan.77 

Mer specifikt utgörs en flyttanmälan av ett privat anhängiggörande, eftersom anmälan kommer 

utifrån. Skatteverket har även möjlighet att ex officio starta ett flyttärende (31–32 och 34 §§ 

                                                 
70 Wahlgren, Peter, kap. 14 – Automatiserade beslut, i Korling & Zamboni (red.), s. 397. 
71 Wahlgren, i Korling & Zamboni (red.), s. 398; Magnusson Sjöberg (red.), 2016, s. 308. 
72 Magnusson Sjöberg (red.), 2016, s. 256. 
73 Wahlgren, i Korling & Zamboni (red.), s. 398–399 och 401–402.  
74 Se mer om integration av juridik och teknik i Magnusson Sjöberg (red.), 2016, avsnitt 5.3.1. 
75 SOU 2014:75, s. 40–41. 
76 Prop. 2016/17:180, s. 57-64; SOU 2010:29, s. 141–185. 
77 Strömberg & Lundell, 2014, s. 99. 
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FOL), vilket då utgörs av ett publikt anhängiggörande.78 När Skatteverket får in en anmälan om 

annans felaktiga adress anser Skatteverket att det saknas anhängighetsverkan och att myndig-

heten inte är skyldig att meddela beslut. En sådan anmälan föranleder i vissa fall istället en 

publik anhängighetsverkan genom att Skatteverket väljer att starta ett ärende. Rättsligt handlar 

Skatteverket då ex officio trots att initiativet kommer utifrån.79  

I nya FL finns en förtydligande paragraf om vad som är en framställning från enskild och om 

hur ett ärende initieras (19 §).80 

3.3.1. Beslut om folkbokföring 

Ett myndighetsbeslut eller ett förvaltningsbeslut kännetecknas som ett uttalande av en myndig-

het som verkar bestämmande för antingen förvaltningsorganet eller enskildas handlande.81 

Skatteverkets beslut enligt 34 § FOL, om var en person ska vara folkbokförd, är ett myndig-

hetsbeslut eftersom beslutet får verkningar både för Skatteverket och för den enskilde. 

Ett myndighetsbeslut kan fattas av en befattningshavare ensam, av flera gemensamt eller auto-

matiserat (28 § nFL). Att myndigheter kunnat använda ett automatiserat beslutsfattande fram-

kom inte av gFL, men det har alltså förtydligats i nya FL.82 I vissa speciallagar finns det ut-

tryckligt stöd för att automatiserade beslut får fattas, men automatiska förfaranden är förenligt 

med gFL och nFL även utan ett uttryckligt stöd så länge det inte finns författningar som förbju-

der dem.83 

Enligt 21 § MF och 31 § nFL ska varje beslut dokumenteras. Det ska upprättas en handling som 

visar beslutsdatum (p. 1), beslutets innehåll (p. 2), beslutsfattare (p. 3), föredragande (p. 4) och 

vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (p. 5). När 

det gäller beslut som fattas på automatiserad väg har det ansetts att det naturligen inte kan do-

kumenteras vem som fattat beslutet osv. (p. 3–5), varför dessa uppgifter inte behöver ingå i ett 

beslutsdokument.84 Att Skatteverket vid automatiserade beslut inte ska tillämpa 21 § p. 3–5 MF 

framgår också uttryckligen av 39 § SKVF.85 

                                                 
78 Strömberg & Lundell, 2014, s. 100–101. 
79 Strömberg & Lundell, 2014, s. 102. 
80 Prop. 2016/17:180, s. 304–305 och avsnitt 10.2; Magnusson Sjöberg (red.), 2016, s. 309. 
81 Strömberg & Lundell, 2014, s. 60; RÅ 2004 ref. 8 (”Olivoljemålet”); RÅ 2007 ref. 7. 
82 Prop. 2016/17:180, s. 179–180. 
83 SOU 2014:75, s. 49. 
84 Prop. 2016/17:180, s. 185; SOU 2014:75, s. 35–36. 
85 Om något uttryckligt undantag från 31 § i nya FL ska läggas till i en nyare version av SKVF är oklart i skrivande 

stund (januari 2018). Enligt förarbetena borde det dock inte uppstå problem även utan ett uttryckligt undantag. 
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3.3.2. Klagorätt 

Att en enskild har möjlighet att klaga på ett myndighetsbeslut utgör en grundläggande rättssä-

kerhetsgaranti. Särskilt vid digital ärendehandläggning och vid automatiserat beslutsfattande är 

klagorätten av vikt, då det är omöjligt att utforma helt felfria automatiserade beslutsprocesser.86 

Det finns flera möjligheter till ändring av ett fattat beslut. Den enskilde kan överklaga beslutet 

om det gått denne emot på ett inte obetydligt sätt (23 § gFL och 41 § nFL). Dessutom kan den 

enskilde begära rättelse eller omprövning och på så sätt få beslutet ändrat (26–27 §§ gFL och 

36–37 §§ nFL). Även Skatteverket kan initiera en omprövning och ändra ett beslut som på 

grund av ett fel i den automatiserade behandlingen blivit uppenbart fel. Vid digital ärendehand-

läggning och automatiserat beslutsfattande kan det vid felaktiga beslut bli aktuellt att dels om-

pröva det individuella förvaltningsbeslutet, dels ompröva den IT inklusive det datorprogram 

som ligger bakom beslutet.87 

Vem som har klagorätt har inte tydligt angivits i lagen,88 men det framgår att beslutet ska angå 

den som överklagar och dessutom ska beslutet gå denne emot (22 § gFL och 42 § nFL). Av 

HFD:s praxis framgår att även att fler kan ha klagorätt bl.a. den som är intressent, dvs. har ett 

av rättsordningen erkänt intresse i det aktuella målet.89 Att beslutet angår den som har folkbok-

förts på en adress är tydligt, men frågan om någon annan också kan anses påverkad i tillräcklig 

mån diskuteras längre fram i uppsatsen (avsnitt 8.2.3). Oavsett vilket så finns en specialbestäm-

melse gällande överklaganden om flytt i 40 § FOL där det stadgas att beslut får överklagas av 

den person vars folkbokföring beslutet gäller.90 Här finns alltså en uttrycklig begränsning av 

vem som har rätt att överklaga till att gälla endast den person som är direkt berörd av beslutet. 

3.4. Kvalitetsarbetet inom folkbokföringen 

Som redogjorts för ovan går det snabbt och enkelt att få igenom en flyttanmälan och beslutet 

som normalt fattas automatiskt föregås inte av någon egentlig utredning. Däremot har Skatte-

verket ett kvalitetsarbete för att förebygga och åtgärda fel.91 För det första finns ett förebyg-

                                                 
86 Magnusson Sjöberg (red.), 2016, s. 310.  
87 Magnusson Sjöberg (red.), 2016, s. 315. 
88 Prop. 2016/17:180, s. 79. 
89 HFD 2013 ref. 74; HFD 2014 ref. 8; RÅ 2006 ref. 9; Se även Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, 2 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2016, s. 56–58.  
90 Även det allmänna ombudet hos Skatteverket och en kommun som berörs av ett beslut om en persons bosättning 

får överklaga. Gällande barns flytt finns också specialbestämmelse.  
91 Riksrevisionen, 2017, avsnitt 4. 
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gande arbete med olika typer av informationsinsatser och e-tjänster som har till syfte att för-

hindra att fel uppkommer i förväg (avsnitt 3.4.1). För det andra behövs det i vissa fall göras 

kontroller innan beslut om flytt tas (avsnitt 3.4.2). För det tredje kan Skatteverket upptäcka fel 

i folkbokföringen genom olika kontroller och utredningar (avsnitt 3.4.3).  

3.4.1. Förebyggande av fel  

Den förebyggande insatsen handlar för det första om att sprida information och att ge upplys-

ningar om folkbokföringen och de tjänster som finns. Insatsen är relativt liten, men har ändå 

bedömts kunna ge en bra utdelning då det inte krävs så mycket resurser för att sprida informat-

ion. För det andra handlar den förebyggande insatsen om att införa och förbättra e-tjänster så 

att de anmälningar som inkommer är mer kompletta och korrekta från början. Det går till ex-

empel inte att skicka in en flyttanmälan via e-tjänsten om inte alla obligatoriska fält är ifyllda 

eller om en adress är felstavad eller liknande.92  

Utvecklingen av alla IT-system på Skatteverket görs gemensamt, vilket har inneburit problem 

för folkbokföringen då projekt inom beskattningen har prioriterats högre. Vissa punkter på folk-

bokföringens behovsanalys har därför inte kunnat genomföras. Inom folkbokföringen har  

flyttanmälningarna och dess hantering fått sättas åt sidan för andra områden såsom invandring, 

utlämnande av personbevis och dödsfallsintyg. Dessutom har resurser tagits i anspråk under 

2017 för att klara av hanteringen av införandet och göra anpassningar av lagen om personnamn 

(2016:1013) som trädde i kraft den 1 juli 2017.93 

Riksrevisionen har gjort bedömningen att det förebyggande arbetet är viktigt för att få ett ef-

fektivt kvalitetsarbete med anledning av att det kan ge snabbare beslut och minska behovet av 

efterkontroller. Trots att det är svårt att göra en bedömning av effekterna av den förebyggande 

insatsen och hur stora resurser som behövs i det förebyggande arbetet ser Riksrevisionen att 

den når relativt många med liten insats och därmed anses bli effektiv. 

3.4.2. Flyttkontroll 

Det finns en preventiv kontroll av flyttanmälningar kallad flyttkontroll, som görs innan beslut 

tas. Flyttkontroll genomförs främst vid invandringsärenden, men även vid flyttärenden som ex-

empelvis när en vårdnadshavare inte undertecknat en anmälan om flytt för barn eller om det 

                                                 
92 Riksrevisionen, 2017, s. 36–38. 
93 Riksrevisionen, 2017, s. 39. 
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inkommer en flyttanmälan från en person folkbokförd utan känd hemvist.94 Skatteverket har 

också arbetat med en insats kallad ”Begränsa avsiktliga fel”. Inom ramen för det arbetet har 

Skatteverket under ett antal år byggt upp en databas med adresser som utifrån erfarenhet är 

värda att utreda, så kallade granskningsvärda adresser. När en flyttanmälan görs till en gransk-

ningsvärd adress genomför Skatteverket en fördjupad flyttkontroll. Förutom att flyttkontroller 

görs inom den löpande ärendehanteringen så finns det också en insats för att hitta nya adresser 

att lägga upp i databasen.95 

3.4.3. Bosättningskontroll 

I Skatteverkets kvalitetsarbete finns det också en kontroll som går ut på att granska om befint-

liga uppgifter är korrekta, kallad bosättningskontroll, vilket sker efter att ett fel uppmärksam-

mats. Antingen upptäcks felen efter en anmälan96 utifrån eller efter Skatteverkets egna kontrol-

ler.97 Störst fokus läggs dock på anmälningarna.98 

Varje år inkommer ungefär 60 000 anmälningar om fel i folkbokföringen. Flera myndigheter är 

skyldiga att anmäla till Skatteverket när det finns anledning att anta att en person har fel adress 

registrerad i folkbokföringen (2 § FOF).99 Knappt hälften av anmälningarna kommer dock från 

privatpersoner, anonyma tips, företag och kommunala bolag, vilket kallas meddelande från an-

nan i Skatteverkets statistik.100  

Skatteverkets internrevision har tidigare konstaterat brister i kvalitetssäkringsarbetet gällande 

kontrollen,101 vilket ledde till ändring i handläggningen år 2014.102 Alla anmälningar genomgår 

en manuell förgranskning där det görs en bedömning om anmälan är granskningsvärd eller inte. 

Anmälningar som berör övertäckning103 och som utgörs av meddelande från annan har bedömts 

vara viktiga och granskningsvärda.104 Av resursskäl har övriga underrättelser prioriterats bort 

                                                 
94 Riksrevisionen, 2017, 40 och 69–70. 
95 Riksrevisionen, 2017, s. 56. 
96 Kallas även underrättelse eller impuls. 
97 Riksrevisionen, 2017, s. 41. 
98 Riksrevisionen, 2017, s. 45. 
99 Det gäller totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Transportstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden, Migrations-

verket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommun, med undantag för soci-

altjänsten (2 § 1 st. FOF). 
100 Riksrevisionen, 2017, s. 47. 
101 Skatteverket, Folkbokföring – Bosättningskontroll, dnr:533376-13/1211, Revisionsrapport 2014-06-26. 
102 Skatteverket, FBF 2015:2: Urvalsprocessen - Impulser inom bosättningskontroll, dnr: 131 16048-15/1211, 

slutrapport 2015-09-10. 
103 Se avsnitt 4.1. 
104 Riksrevisionen, 2017, s. 48. 
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och avslutats utan utredning.105 Utredningarna har därefter utretts en i taget, med den äldsta 

först. Handläggning av inkommande flyttärenden är prioriterade framför kontrollerna.106 Med 

anledning av det stora antalet anmälningar som kommer in och att utredningarna tar tid, om-

kring två till tre månader107, så läggs anmälningarna så att säga på hög. I slutet på december 

2017 meddelar Skatteverket att de börjar handlägga anmälningar som inkommit i maj 2017 och 

i mars 2018 börjar Skatteverket handlägga anmälningar som inkommit i juli 2017.108 De utred-

ningar som startades i december hade alltså legat i åtta månader medan de som startades i mars 

hade legat i nio månader. Det kan sammantaget handla om ett år från att felet anmälts till att en 

ändring görs. Riksrevisionen har funnit det anmärkningsvärt att kontrollresursen inte ligger på 

en högre nivå, särskilt mot bakgrund av folkbokföringens betydelse.109 

3.5. Åtgärder vid fel i folkbokföringen 

3.5.1. Skatteverkets verktyg 

Så som lagstiftningen ser ut idag finns det endast ett fåtal lagliga åtgärder Skatteverket kan vidta 

vid felaktigheter i folkbokföringen. Skatteverket får förelägga den som kan antas vara skyldig 

att göra en anmälan enligt FOL att lämna en anmälan eller att lämna de uppgifter som behövs 

för bedömningen av personens folkbokföring (31 § 1 meningen FOL). Även en annan person 

får föreläggas att lämna uppgifter som behövs till en bosättningskontroll (31 § 2 meningen 

FOL). Föreläggandet ska vara tydligt utformat (31 § 3 meningen FOL). Vidare får Skatteverket 

förelägga en fastighetsägare, vilket även innefattar en ägare av byggnad (32 § 2 st. FOL), eller 

innehavare av bostadslägenhet, som upplåter en bostad åt någon annan att inkomma med upp-

gifter enligt 32 § 1 st. FOL. Om ett föreläggande enligt 31 eller 32 §§ FOL inte följs får Skatt-

everket utföra ett föreläggande vid vite (37 § 1 st.). 

Om det efter en utredning bedöms visat att en person är bosatt på en annan adress eller att 

personen har sin bosättning utomlands kan Skatteverket besluta om ändring i enlighet med 34 § 

FOL. Detsamma gäller om Skatteverket efter en utredning och trots förelägganden inte kan 

fastställa en persons bosättning. En person som inte kan knytas till en viss fastighet eller till en 

kommun med stöd av 7–13 §§ FOL och som inte heller anses ha sin bosättning utomlands enligt 

                                                 
105 Skatteverket, 2015, s. 5. 
106 Riksrevisionen, 2017, s. 43. 
107 Utredningen går fortare om personen nås och inkommer med en ny adress. 
108 Charlotte Wallgren, folkbokföringshandläggare på Skatteverket, e-post till författaren, 2018-03-22, 

ID:18MBSKV186904; Martina, folkbokföringshandläggare på Skatteverket, e-post till författaren, 2017-12-20, 

ID:17MBSKV727895. 
109 Riksrevisionen, 2017, s. 44.  
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20 § FOL, ska anses sakna känd hemvist (13 a § FOL). Skatteverket har alltså möjlighet att 

ändra en registrerad adressuppgift som bedöms felaktig till ”utan känd hemvist” (4 § FOF). 

Efter två år kan personen avregistreras från folkbokföringen som försvunnen i enlighet med 

21 § FOL.110  

3.5.2. Straffrättslig sanktion 

Frågan om det ska finnas straffrättsliga sanktioner vid folkbokföring har varit omstridd sedan 

länge. Enligt gällande rätt idag finns inget folkbokföringsbrott, då det togs bort år 2013.111 An-

ledningen var dels att en underlåtenhet att fullgöra en anmälningsskyldighet inte ansågs till-

räckligt allvarlig att den motiverade en straffsanktion, dels att straffbestämmelsen tillämpades 

i mycket begränsad omfattning. I en ny utredning har det dock vänt. Med anledning av folk-

bokföringens betydelse för ett stort antal samhällsfunktioner bör den omgärdas av ett skydd. Ett 

förslag om att införa en ny sanktionsbestämmelse, i 42 § FOL, förväntas röstas igenom den 24 

maj 2018 och börja gälla redan den 1 juli 2018.112 Den förslagna lydelsen är:  

”Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring döms, om åtgärden innebär 

fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma 

gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25–27 §§.  

Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller 

annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år. I ringa fall 

ska det inte dömas till ansvar.” 

Av förarbetena till den nya bestämmelsen framgår: ”Det utgör även en tydlig signal om folk-

bokföringsdatabasens centrala betydelse för samhället i stort och innebär att samhället markerar 

allvaret i att inte fullgöra sina skyldigheter i fråga om en så grundläggande och viktig funkt-

ion.”113 

3.6. Sammanfattning 

Skatteverket handlägger ärenden om ny folkbokföringsadress på automatiserad väg. Under 

handläggningen gäller förvaltningsrättsliga bestämmelser och vid automatiserad behandling 

finns vissa specialregler. Skatteverket har även ett kvalitetsarbete som innehåller åtgärder för 

att förebygga fel, kontrollera vissa flyttanmälningar och kontrollera bosättning. Kvalitetsarbetet 

                                                 
110 Mer om åtgärderna i Riksrevisonen, 2017, s. 66–68. 
111 Prop. 2012/13:120, s. 114–115. Se mer SOU 2017:37, s. 359–368. 
112 Prop. 2017/18:145, s. 11. 
113 Prop. 2017/18:145, 116. 
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har dock fått kritik från Riksrevisionen. Vid upptäckta fel i folkbokföringen har Skatteverket 

vissa begränsade möjligheter att vidta åtgärder för att rätta uppgifterna. Det kommer troligen 

införas ett folkbokföringsbrott som kan straffa den som uppsåtligen lämnar fel uppgift till grund 

för beslut om folkbokföring. 

4. Behandling av personuppgifter 

När Skatteverket registrerar och handlägger uppgifter kring folkbokföringsadresser behandlas 

personuppgifter. Nedan följer en utredning av vilka allmänna regelverk som blir tillämpliga 

(avsnitt 4.1), liksom vad som gäller specifikt inom folkbokföringsdatabasen (avsnitt 4.2). Enligt 

GDPR finns det finns särskilda krav gällande korrekta register och säkra IT-system (avsnitt 4.3) 

samt vid automatiserade beslut (avsnitt 4.4). 

4.1. Allmänt om den rättsliga regleringen 

Vid behandling av personuppgifter gäller från och med den 25 maj 2018 EU:s dataskyddsför-

ordning, GDPR. I Sverige gäller även en kompletterande dataskyddslag, DSL (1 §). Syftet med 

GDPR är att införa bestämmelser som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och 

friheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter (art. 1.2 och skäl 1). GDPR syftar 

också till att harmonisera skyddet för personuppgifter inom EU så att det fria flödet av person-

uppgifter inte ska kunna begränsas (art. 1.1, 1.3 och skäl 3, 10, 13).  

GDPR och DSL är tillämpliga på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis 

företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som 

ingår i eller kommer att ingå i ett register (art. 2.1 GDPR). En ytterligare förutsättning är den 

territoriella att den personuppgiftsansvarige är etablerad inom EU (art. 3.1 GDPR och 5 § DSL). 

I GDPR finns ett antal principer uppräknade som ska efterlevas vid behandling av personupp-

gifter (art. 5) och det finns också angivet på vilka grunder personuppgiftsbehandlingen är laglig 

(art. 6.1). En av grunderna, att behandlingen enligt art. 6.1 f är laglig om den utifrån en proport-

ionalitetsbedömning är nödvändig, är inte tillämplig för offentliga myndigheter som fullgör sina 

förvaltningsuppgifter (art. 6.2).114 Ett annat alternativ som kan göra behandlingen laglig, men 

som inte är av intresse här, är att behandlingen grundar sig på ett samtycke (art. 6.1 a).115 

                                                 
114 Vad som avses med myndighet är upp till varje medlemsstat (prop. 2017/18:105, s. 46). 
115 Mer om rättslig grund för behandling av personuppgifter i SOU 2017:39, kap. 8. 
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4.2. Folkbokföringsdatabasen 

Folkbokföringsdatabasen definieras i FdbL som en samling personuppgifter som med hjälp av 

automatiserad behandling används gemensamt i folkbokföringsverksamheten för de i 1 kap. 4 § 

angivna ändamålen (2 kap. 1 §). I databasen registreras bl.a. personers namn, personnummer, 

adress, fastighet, lägenhet och kommun där personen är folkbokförd, maka, make, barn, föräld-

rar, vårdnadshavare och adoption, födelsehemort och födelseort, medborgarskap, civilstånd, när 

en person flyttat till Sverige, avregistrering från folkbokföringen på grund av flytt utomlands 

och dödsfall (2 kap. 3 § FdbL). Alla dessa uppgifter faller in under begreppet personuppgifter i 

enlighet med art. 4.1 GDPR. Skatteverket är personuppgiftsansvarig för folkbokföringsdataba-

sen (1 kap. 5 § FdbL). Den svenska FdbL kompletterar EU:s GDPR (1 kap. 2 § FdbL) och gäller 

före DSL (1 kap. 6 § DSL).116  

I FdbL finns bestämmelser för hur och när Skatteverket får behandla personuppgifter, vilket 

medför att Skatteverket uppfyller de principer som gäller för behandling av personuppgifter i 

enlighet med art. 5 GDPR. Enligt art. 5.1 a ska uppgifter behandlas lagligt, korrekt och öppet. 

Kravet är uppfyllt i och med existensen av FdbL och offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400, OSL).  

Enligt art. 5.1 b ska uppgifterna samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål och behandlas i enlighet med ändamålen. Ändamålen med behandlingen av person-

uppgifter inom folkbokföringen framgår av 1 kap. 4 § FdbL och där stadgas i första stycket: 

”[u]ppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs för 1. samordnad behand-

ling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokförings-

uppgifter, 2. handläggning av folkbokföringsärenden, 3. fullgörande av underrättelseskyldighet en-

ligt lag eller förordning, 4. framställning av personbevis och andra registerutdrag, 5. aktualisering, 

komplettering och kontroll av personuppgifter, 6. uttag av urval av personuppgifter, och 7. tillsyn, 

kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksamheten.” 

Enligt art. 5.1 c ska uppgifterna minimeras i förhållande till ändamålen, vilket måste anses vara 

uppfyllt med anledning av att få uppgifter registreras och att ändamålen är omfattande enligt 

ovan. Art. 5.1 d stadgar att uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Det ställs höga krav 

på att det utan dröjsmål vidtas alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som 

är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas också rättas eller raderas.  

                                                 
116 FdbL har ändrats i stor utsträckning från och med den 25 maj 2018, se prop. 2017/18:95. 
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Art. 5.1 e handlar om begränsat bevarande, men artikeln torde inte få någon direkt inverkan när 

det gäller folkbokföringen eftersom personuppgifter får lagras under längre perioder om de en-

bart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Förutsättningen är dock att de lämpliga 

tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR i övrigt genomförs för att säker-

ställa den registrerades rättigheter och friheter. 

Enligt art. 5.1 f är det till sist viktigt att personuppgifterna behandlas på ett sätt som säkerställer 

lämplig säkerhet så att de skyddas mot obehörig och otillåten behandling samt mot förlust, för-

störing eller skada genom olyckshändelse.  

När det gäller lagligt stöd för behandling av personuppgifter kan Skatteverket stödja sig på art. 

6.1 e: ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led 

i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.”117 Att folkbokföringen är av allmänt in-

tresse framstår närmast som en självklarhet och det framgår dessutom av ändamålet av behand-

lingen enligt ovan och av 2 § 2 st. SKVF att ”[u]ppgifterna i folkbokföringen ska spegla be-

folkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunkt-

ioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder (egen kursivering)”. Utan folkbokföringen 

finns det med andra ord sämre förutsättningar för korrekta beslutsunderlag och åtgärder. Grun-

den för behandlingen enligt punkt e fastställs således enligt nationell rätt (art. 6.3 b). 

Art. 9 i GDPR om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter aktualiseras inte ef-

tersom Skatteverket i folkbokföringen normalt inte behandlar känsliga personuppgifter som av-

slöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller med-

lemskap i fackförening. Det sker inte heller någon behandling av genetiska uppgifter, biomet-

riska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter 

om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. 

Enligt art. 21.1 ska en registrerad ha rätt att göra invändningar mot behandling av personupp-

gifter avseende denne om behandlingen grundas på art. 6.1 e som i det här fallet. Det finns dock 

ett undantag från artikeln i FdbL i enlighet med art. 23 GDPR som medför att artikeln inte är 

tillämplig (3 kap. 1 § FdbL).118 

                                                 
117 Se även 2 kap. 2 § punkt 1 DSL. 
118 Prop. 2017/18:95, s. 82–87, 110. 
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4.3. Krav på ett korrekt register och säkra IT-system 

I och med GDPR finns det ett långtgående krav på att personuppgiftsregister ska vara säkra och 

korrekta. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen enligt 2 a § 2 st. i förordningen 

(2007:975) med instruktion för Datainspektionen och art. 51.1 GDPR. Värt att notera är att 

Datainspektionen, passande nog, ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.119 

I art. 24 stadgas den personuppgiftsansvariges allmänna ansvar. Enligt art. 25 ska den person-

uppgiftsansvarige genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att dataskyddet 

är effektivt. Anpassningen ska ske med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförande-

kostnader och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av va-

rierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter (art. 25.1). 

Med andra ord ska det finnas ett inbyggt uppgiftsskydd i IT-systemen.120 

Enligt art. 32 ska den personuppgiftsansvarige tillse att behandlingen av personuppgifter sker 

säkert. Kravet är att det vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa 

en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de risker som behandlingen medför. 

Det finns också särskilda krav som gäller vid en personuppgiftsincident som definieras som ”en 

säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till 

obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller 

på annat sätt behandlats” (art. 4.12). Om en sådan incident inträffar är den personuppgiftsan-

svarige skyldig att utan onödigt dröjsmål och, om möjligt inte senare än 72 timmar efter att ha 

fått vetskap om den, anmäla det till tillsynsmyndigheten (art. 33). 

Om en personuppgiftsincident inträffar ska det också ges information, utan dröjsmål som hu-

vudregel inom två timmar, till den registrerade i de fall där incidenten sannolikt leder till en hög 

risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Bestämmelserna om personuppgiftsincidenter 

gäller dock inte om en incident rör rikets säkerhet, eftersom ett undantag gjorts i enlighet med 

art. 23 (1 kap. 4 § DSL).121 

Enligt art. 35 ska en personuppgiftsansvarig genomföra en konsekvensbedömning avseende 

uppgiftsskyddet då en typ av personuppgiftsbehandling sannolikt leder till hög risk för fysiska 

                                                 
119 Regeringen, Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten, pressmeddelande den 15 december 2017, 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten/, häm-

tad 2018-05-06. 
120 Se även rättsfall utifrån PuL om Försäkringskassans personuppgiftsansvar (HFD 2012 ref. 21). 
121 Prop. 2017/18:105, s. 32–36. 
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personers rättigheter och friheter. I sannolikhetsbedömningen ska användning av ny teknik och 

med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål särskilt beaktas (art. 35.1). I 

vissa fall finns det krav på en konsekvensbedömning (art. 35.3). 

För att uppfylla alla ovanstående krav och bistå den personuppgiftsansvarige är Skatteverket i 

det här fallet skyldigt att utnämna ett dataskyddsombud (art. 37.1 a) vars uppgifter framgår av 

art. 39. 

Vid överträdelser av GDPR har tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) möjlighet att ta ut en 

sanktionsavgift i enlighet med art. 83 GDPR. Om överträdelsen handlar om den personupp-

giftsansvariges skyldigheter (enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43) så ska sanktionsavgiften 

bestämmas till högst 5 000 000 kronor. Om överträdelsen däremot handlar om de grundläg-

gande principerna för behandling (enligt art. 5, 6, 7 och 9) eller den registrerades rättigheter 

(enligt artiklarna 12–22) ska sanktionsavgiften bestämmas till högst 10 000 000 kronor (6 kap. 

2 § 2 st. DSL). Vid bedömning av sanktionsavgiftens storlek ska art. 83.1–3 GDPR beaktas 

(6 kap. 2 § 1 st. DSL).122 

Om en registrerad lider skada på grund av överträdelser av förordningen föreskrivs även en rätt 

till skadestånd både vad gäller ekonomisk och ideell skada (art. 82 och skäl 146 GDPR och 

7 kap. 1 § DSL). I Sverige har det införts en möjlighet att rikta ett sådant skadeståndsanspråk 

direkt till Justitiekanslern (JK) enligt 3 § i förordningen (1995:1301) om handläggning av ska-

deståndsanspråk mot staten. 

4.4. Krav vid automatiserade beslut 

GDPR har även särskilda krav vid automatiserat beslutsfattande, under förutsättning att förfa-

randet inkluderar personuppgifter (art. 1.1). Enligt huvudregeln i art. 22 GDPR ska den regi-

strerade ha rätt att inte bli föremål för beslut som enbart tagits med automatiserade behandling 

när beslutet har rättsliga följder för personen eller på liknande sätt påverkar den enskilde i be-

tydande grad.123 Det är alltså endast helt automatiserade beslut, utan inverkan från någon per-

son, som omfattas av artikeln. En oberoende rådgivande arbetsgrupp för personuppgiftsskydd 

och integritet inom EU kallad Artikel 29-gruppen124 har tagit fram ett vägledande dokument 

gällande automatiserat beslutsfattande. Där framgår att det krävs att en person som är inblandad 

                                                 
122 SOU 2017:39, s. 277 ff. 
123 I 29 § PUL föreskrivs det sedan tidigare en rätt att få automatiserade beslut omprövade av en mänsklig besluts-

fattare.  
124 Arbetsgruppen grundades enligt art. 29 i dataskyddsdirektivet och dess uppgifter beskrivs i art. 30 i samma 

direktiv. 
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i den automatiska behandlingen också har en faktisk möjlighet att påverka resultatet för att 

artikeln inte ska bli tillämplig. En fabricerad manuell handläggning för att gå runt bestämmelsen 

fungerar alltså inte. Därutöver har vad som menas med rättsliga följder preciserats. Det kan 

handla om en persons legala rättigheter, såsom att få rösta, eller om sådant som påverkar en 

persons legala status.125 

Att Skatteverkets automatiserade hantering av folkbokföringsärenden utgör beslut om folkbok-

föring som endast baseras på automatiserad behandling och får rättsliga följder för personen 

kan utifrån det ovan anförda enkelt konstateras. Ett automatiserat förfarande är ändå tillåtet om 

någon av tre undantagen i art. 22.2 GDPR är tillämpligt.  

Enligt 22.2 a GDPR är automatiserat beslutsfattande tillåtet om det är nödvändigt för fullgöran-

det av ett avtal parterna emellan. Enligt art. 22.2 b GDPR finns ett undantag för de fall där det 

enligt EU-rätt eller nationell rätt är tillåtet att använda ett automatiserat beslutsfattande, som 

exempelvis vid förebyggande av bedrägerier och skatteundandragande (skäl 71). Enligt art. 

22.2 c GDPR finns även ett undantag som gäller då den automatiserade behandlingen grundar 

sig på den registrerades uttryckliga samtycke. 

Det automatiserade beslutet om var en person ska vara folkbokförd utgör inte ett avtal mellan 

den enskilde och Skatteverket och behandlingen grundas inte heller på samtycke. Däremot finns 

det bestämmelser som möjliggör automatiserade beslut inom den offentliga förvaltningen, bl.a. 

i 28 § nFL.126 Undantaget i art. 22.2 b GDPR blir därför tillämpligt och då aktualiseras inte 

heller rätten till personlig kontakt med Skatteverket, som stadgas i art. 22.3 och gäller för un-

dantagen i art. 22.2 a och c. 

Sammanfattningsvis utgör GDPR inte ett hinder för automatiserat beslutsfattande inom folk-

bokföringen och regelverket innebär inte några ytterligare skyldigheter än vad som redan krävs 

vid behandling av personuppgifter. 

  

                                                 
125 Article 29 Working Party on Data Protection (Artikel 29-gruppen), Guidelines on Automated individual deci-

sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 17/EN WP 251, 2017-10-03, s. 9–10. 
126 Prop. 2017/18:95, s. 97–101. 
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5.  Folkbokföringsfelet och problem för enskilda 

Det kan finnas olika anledningar till varför det uppkommer fel i folkbokföringen och folkbok-

föringsdatabasen (avsnitt 5.1). I vilken omfattning det finns fel i folkbokföringsdatabasen är 

däremot oklart (avsnitt 5.2). Med anledning av att myndigheter litar på folkbokföringen, trots 

att den kan vara fel, uppstår det i förlängningen därtill kopplade problem för enskilda (av-

snitt 5.3). 

5.1. Bakgrund till fel i folkbokföringsdatabasen 

Om en person flyttat utan att anmäla det till Skatteverket eller fyllt i fel adress i en flyttanmälan 

uppstår fel i folkbokföringen. Skatteverket benämner fel i Skatteverkets folkbokföringsdatabas 

på grund av att personer är felaktigt folkbokförda som folkbokföringsfelet.127  

Riksrevisionen har i sin rapport från 2017 sammanställt fyra olika kategorier av fel i folkbok-

föringen. Den första kategorin är övertäckning, dvs. att det finns personer som är folkbokförda, 

men som inte ska vara det enligt FOL.128 Den andra kategorin är att personer är folkbokförda 

på fel adress. Den tredje kategorin är undertäckning, dvs. att det finns personer som bor i Sve-

rige, men ändå inte är folkbokförda här. Den fjärde kategorin är felaktiga uppgifter om identitet, 

vilket handlar om att kapade identiteter och därmed hänförliga fel.129 

Det är framförallt den andra kategorin av fel som den här uppsatsen behandlar. Att personer är 

folkbokförda på fel adress kan bero på okunskap, misstag och avsikt. 

Okunskapen kan bestå i att en person som flyttar inte känner till att det ska anmälas till Skatte-

verket.130 Istället kanske personen anmäler till Svensk Adressändring AB att få eftersändning 

av posten till den nya adressen.131 Tidigare fanns det ett samarbete mellan Svensk Adressänd-

ring och Skatteverket vilket innebar att det var tillräckligt att anmäla till Adressändring.132 

Okunskapen kan alltså bygga på en erfarenhet om att flyttanmälan har gått igenom förut och att 

                                                 
127 Skatteverket, 2006, s. 3; Skatteverket, En analys av folkbokföringsfelet, dess kostnader och konsekvenser, Ana-

lysrapport, 2013-04-03, s. 4–5. 
128 Anledningen till att en person inte ska vara folkbokförd kan vara att personen har flyttat utomlands (20 § FOL), 

har avlidit (19 § FOL) eller är försvunnen (21 § FOL). 
129 Riksrevisionen, 2017, s. 23–28. 
130 Skatteverket, 2006, s. 31. 
131 Skatteverket hänvisar till företaget för att få eftersändning av post (Skatteverket, Så får du posten till rätt adress, 

www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/safardupostentillrattadress.4.3810a01c150939e893f18d-

65.html, hämtad 2017-11-30). 
132 Skatteverket, pressmeddelande 2015-02-10, Flyttanmälan direkt till Skatteverket framöver, www.skattever-

ket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2015/2015/flyttanmalandirekttillskatteverketframover.5.d5e04db14b6fe-

f2c86d.html, hämtad 2017-11-30. 
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personen inte har fått information om förändringen. Om en eftersändning har beställts kommer 

posten att komma fram, vilket medför att personen inte misstänker att denne har missat att an-

mäla något till myndigheterna. Det finns även en risk att en person som ska anmäla flytt istället 

anmäler en särskild postadress och även då kommer posten komma fram trots att fel folkbok-

föringsadress är registrerad.  

Fel på grund av okunskap kan även bero på att specialregler inte känns till. Exempelvis ska en 

ungdom som studerar på gymnasiet på annan ort fortfarande vara skriven hos föräldrarna (11 § 

FOL), medan en student på universitet ska skrivas där studenten är bosatt enligt huvudregeln. 

En hemlös person som inte har en adress kan också ha svårt att veta hur denne ska gå till väga 

för att bli rätt folkbokförd.133  

Fel som beror på misstag är oftast harmlösa, men utgör fortfarande ett fel som behöver upp-

täckas och rättas. Det är lätt att uppge fel lägenhetsnummer, vilket är svårt för personen själv 

att upptäcka eftersom det oftast inte leder till problem med att få sin post. Däremot kan det 

upptäckas när en familj söker bostadsbidrag och det är fler skrivna på adressen än vad som 

angetts i ansökan. Om fel gatuadress angetts, exempelvis på grund av felstavning, borde det 

upptäckas när inte posten kommer fram. En familj som flyttar kan även missa att flytta med alla 

barnen till nya adressen, vilket medför att någon eller några i familjen kan vara skrivna på fel 

adress. 

Avsiktliga fel handlar om att någon med uppsåt anmäler en adress som denne inte bor på eller 

att en person avsiktligt inte anmäler en ny adress. Det kan finnas flera anledningar till varför en 

person ser fördelar med att ange fel adress eller inte anmäla alls. Personen kan dra nytta av olika 

förmåner som är kopplade till folkbokföringsadressen, få lägre skatt eller kunna hålla sig undan 

myndigheter.134 Vissa anger även fel folkbokföringsadress för att kunna upprätthålla upplägg 

med bostadslägenheter och det finns till och med exempel på att adresser sålts.135 Ett annat 

allvarligt problem är den organiserade brottsligheten på den svarta hyresmarknaden.136 

Sammanfattningsvis finns det flera möjliga anledningar till varför det uppkommer fel i folk-

bokföringen. Felen uppstår däremot på samma sätt. En anmälan om flytt sker via blankett eller 

via e-tjänst på Skatteverkets hemsida och där kan fel adress fyllas i. Det finns ingen kontroll 

                                                 
133 Skatteverket, 2006, s. 31. 
134 Se en djupare utredning i Skatteverket, 2006, kap. 9. 
135 SOU 2017:86, Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, s. 193–198. 
136 Se Polismyndigheten, Illegal handel med lägenhetskontrakt inom den organiserade brottsligheten i Stockholm, 

dnr: A230.119/2015, Regionala underrättelsesektionen, polisregion Stockholm, 2015. 
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vid ifyllningstillfället (eller vid inskanning om via blankett), annan än att adressen är befintlig. 

Det finns inte heller någon kontroll av om en person – som sålt en lägenhet eller fastighet, blivit 

utmätt eller liknande – också anmält flytt till Skatteverket. Det är därför möjligt att en person 

fortfarande står skriven på en adress som personen flyttat ifrån.  

5.2. Folkbokföringsfelets omfattning 

Hur stort folkbokföringsfelet är finns det inte någon klarhet i. Riksrevisionen har under 2017 

kritiserat Skatteverket för att kunskapen inom myndigheten om kvaliteten i folkbokföringen är 

låg. Riksrevisionen pekar också på att det till stor del saknas kunskap om hur vanligt förekom-

mande felen är och om de konsekvenser som uppstår i samhället till följd av felen.137 Skatte-

verket har i myndighetens interna revision och handlingsplan som togs fram efter riksrevision-

ens kritik bekräftat att det krävs mer kunskap om riskerna inom folkbokföringsområdet.138 

Riksrevisionen har i rapporten tagit upp olika konsekvenser som kommer av fel i folkbokfö-

ringen. Framförallt leder felen till att befolkningsstatistiken inom olika områden blir missvi-

sande och att beskattning och bidragsutdelningar sker på ett felaktigt underlag. En annan kon-

sekvens som tas upp är att felen ger upphov till är felaktiga röstlängder till kommunal- och 

riksdagsval samt folkomröstningar. I analysen av konsekvenser av bosättningsrelaterade fel 

finns det inget som tar sikte på problem som kan uppkomma för de personer som påverkas av 

att någon är felskriven.  

I Skatteverkets analysrapport från 2013 tas liknande problem upp. I rapporten görs en åtskillnad 

mellan begreppen ”konsekvenser” och ”kostnader”. Konsekvenser tar sikte på felaktiga folk-

bokföringsfall, som på ett mer indirekt sätt, kan leda till en konsekvens för samhället. Kostna-

der, å andra sidan, fokuserar på fall där en felaktig folkbokföring, på ett mer direkt sätt, kan 

leda till en oriktig utbetalning ur välfärdssystemen. Rapporten framhåller att fel i vissa sam-

manhang inte kommer att upptäckas och i vissa sammanhang kommer de att bli märkbara. Att 

en person inte är korrekt folkbokförd kan innebära att det inte går att nå personen och att det 

därför blir svårt att fullgöra ett åtagande eller att verkställa ett beslut.139 

Även om det inte finns någon exakt statistik på vilka fel som finns i folkbokföringen finns det 

statistik på hur många underrättelser om fel som inkommit till Skatteverket. I Skatteverkets 

                                                 
137 Riksrevisionen, 2017, s. 6. 
138 Skatteverket, 2018, s. 1. 
139 Skatteverket, 2013, s. 8–9, 43–55. 
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rapport från 2013 betonas att dessa uppgifter endast kan ge en indikation på hur stort folkbok-

föringsfelet är.140 I denna uppsats finns det däremot ett särskilt intresse i hur Skatteverket fullgör 

sitt uppdrag att hantera påstådda fel och hur underrättelser från enskilda personer hanteras. Att 

inte alla underrättelser leder till ändring kan ha förklarliga skäl såsom att det finns dubbletter 

(flera personer eller myndigheter har anmält samma person), att underrättelsen inte har bedömts 

ha någon saklig grund eller så kan det bero på att Skatteverket inte har haft resurser nog att 

utreda alla underrättelser. 

I nedanstående tabell visas statistik mellan åren 2013 och 2017. Tabellen ger en överblick på 

hur många flyttanmälningar som skickats in varje år jämfört med hur många anmälningar som 

inkommit. Dels anges det totala antalet anmälningar, dels anmälningar från privatpersoner m.fl. 

Det framgår också hur stor andel av underrättelserna som har lett till ändring i folkbokföringen 

efter Skatteverkets utredning. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal flyttan-

mälningar* (ca.) 
1 018’ 1 053’ 1 093’ 1 111’ 1 165’ 

Totalt antal 

felanmälningar 
68 878 58 370 58 204 57 457 72 275 

Andel som har 

lett till ändring 
32 % 33 % 29 % 31 % Ej klart 

Antal felanmäl-

ningar  

meddelanden 

från annan** 

27 752 24 233 26 324 25 768 28 618 

Andel som har 

lett till ändring 
39 % 45 % 47 % 48 % Ej klart 

Tabell 1, Statistik.141 

* En flyttanmälan kan avse flera personer. 

**Meddelanden från annan: underrättelser från privatpersoner, anonyma tips, företag och kommunala bolag. 

                                                 
140 Skatteverket, 2013, s. 22. 
141 Riksrevisionen, 2017, s. 47; gällande 2017 års siffror: Tony Bergström, jurist/verksamhetsutvecklare på Skat-

teverket, e-post till författaren, 2018-03-29; gällande antalet flyttanmälningar: Skatteverkets årsredovisning 2015, 

s. 119; Skatteverkets årsredovisning 2017, s. 161. 
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5.3. Problem för enskilda 

När en person är skriven på en adress utan att vara bosatt där (härefter den felaktige), uppstår 

problem för de personer som faktiskt bor på adressen (härefter den boende).  

 

Figur 3. Två personer folkbokförda på samma adress. 

Som nämnts inledningsvis i uppsatsen har jag i min tidigare roll som handläggare på Skattever-

ket, i samband med upptagande av anmälningar av bosättningskontroller, fått ta del av olika 

problem som enskilda har fått utstå på grund av fel i folkbokföringen. Nedanstående problem 

tar dock utgångspunkt i Anmälningarna (se avsnitt 1.5.1). Problemen som framkommer för an-

mälaren i Anmälningarna kan delas in i tre kategorier: inkräktande, särskilt inkräktande och 

problem i förfarandet. Under varje underrubrik nedan framgår mer explicit vilka olika exempel 

som faller under respektive kategorisering. 

5.3.1. Inkräktande problem 

De inkräktande problemen består av olika störningsmoment i vardagen, som både kan begränsa 

personers ekonomi och orsaka obehag. Trots att problemen kan upplevas som mycket jobbiga 

för vissa är de ändå mindre ingripande än de särskilt inkräktande problemen, som beskrivs ne-

dan. 

Ett vanligt problem är att personer blir av med bostadsbidrag. När det blir fler personer i hus-

hållet drar Försäkringskassan automatiskt in bostadsbidragen, eftersom det finns en större eko-

nomi i hushållet.142  

                                                 
142 Anmälningarna nr 6. 
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Ett annat vanligt problem är att den felaktiges post kommer till den boende. För många kan det 

kännas olustigt att få brev från inkassobolag, Kronofogden och liknande. Att ständigt behöva 

återsända den felaktiges post kan i sig vara betungande för den boende.143 Det finns exempel 

på specifika adresser som är extra utsatta och där många personer är felaktigt folkbokförda, 

vilket då medför en ännu större mängd post till de boende. Det finns även exempel där den 

felaktige brutit sig in i postlådan för att komma åt sin post eller helt enkelt hämtat sin post i de 

fall postlådan varit olåst.144 

Bara det faktum att någon okänd person är registrerad som den boendes sambo kan kännas både 

besvärande och kränkande. Informationen dyker upp på flera informationssidor på internet vilka 

hämtar uppgifter från folkbokföringen. 

5.3.2. Särskilt inkräktande problem 

De särskilt inkräktande problemen är av en allvarligare karaktär och upplevs i flera fall som 

integritetskränkande och skrämmande för den boende. De kan bestå i att den boende får besök 

av Kronofogden145 , delgivningsmän146 eller polisen147. Skräckexempel förekommer där poli-

sen bedrivit spaningsverksamhet utanför den boendes lägenhet och en insatsstyrka har sparkat 

in dörren. I en av Anmälningarna framgår att polisen gjort en husrannsakan i försök att få tag i 

den felaktige.148 

Det finns exempel som visar på att den felaktige inte bara är en för den boende okänd person 

utan det kan även vara en familjemedlem. Det är inte ovanligt att en familjemedlem fortfarande 

har sin adress ”hemma” trots att denne flyttat därifrån. I en anmälan som upptagits via telefon 

skriver handläggaren: ”Hennes son befinner sig i ett […] och kriminella kommer ofta och söker 

honom på hennes adress vilket är väldigt obehagligt för henne och hennes dotter.”149 

I en anmälan som har upptagits via telefon skriver handläggaren: ”Tidigare hyresgäst [X] är 

kriminell och avtjänar ett straff i Tyskland enligt nuvarande hyresgäst [S]. På grund av att andra 

kriminella hela tiden söker upp [S] i jakten på [X] känner sig [S] mycket otrygg och säger att 

han vid mer än ett tillfälle hotats till livet av [X:s] kumpaner.”150 

                                                 
143 Anmälningarna nr 1, 10, 11, 17, 18. 
144 Anmälningarna nr 10, 18. 
145 Anmälningarna nr 6, 8, 11, 12. 
146 Anmälningarna nr 11, 12, 19. 
147 Anmälningarna nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 22. 
148 Anmälningarna nr 9. 
149 Anmälningarna nr 3. 
150 Anmälningarna nr 5, 15. 
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I en anmälan från en hyresvärd i ett hus där sju personer är felaktigt folkbokförda, beskrivs att 

de har problem med mycket post och att någon eller några av de felaktiga är eftersökta av polis. 

Värden skriver i anmälan: ”Polis har vid ett flertal tillfällen velat ta sig in i våra hyresgästers 

lägenheter i hopp om att få tag i personer som inte alls bor på platsen [och] som våra hyresgäster 

inte överhuvudtaget har någon koppling till. Vi vill få ett stopp på detta då det både skapar 

irritation och en känsla av osäkerhet i huset.”  

En annan anmälan som en handläggare på Skatteverket tagit upp via telefon beskriver att en 

kvinna vill få den före detta hyresgästen, som tidigare blev vräkt från lägenheten, borttagen från 

adressen. Kronofogden, delgivningsmän och andra kommer till lägenheten för att få kontakt 

med den felaktigt folkbokförda mannen, vilket kvinnan tycker är mycket obehagligt.151 

5.3.3. Förfarandeproblem 

Den tredje kategorin handlar om förfarandeproblem, dvs. problem som upplevs under utred-

ningsförfarandet för den enskilde som fått en person skriven på sin adress. Det kan vara tids- 

och energikrävande att ta kontakt med Skatteverket och få till en ändring av den felaktiges 

adress. Flera personer anmäler igen efter att den förra anmälan inte har lett till någon åtgärd 

eller har tagit väldigt lång tid. Den boende undrar varför denne inte fått ta del av Skatteverkets 

beslut eller kräver att få ta del av det i framtiden.  

En person beskriver i Anmälningarna att hon sedan många månader fått någon annans post i 

sin brevlåda. Hon avslutar anmälningen med följande. ”Tacksam att ni kan informera lämpliga 

myndighet[er] och [vid]ta lämpliga åtgärder. Jag känner mig orolig att få någon annans post 

hemma.”152 Fem månader senare har Skatteverket inte vidtagit någon åtgärd. 

Skatteverket startar alltid sin utredning med att skicka brev till den anmälda personens folkbok-

föringsadress. Skatteverket ställer då ett krav på att de som bor i lägenheten ska skicka tillbaka 

brevet, genom att sätta ett kryss över adressfältet, skriva ”åter avsändare” och lägga tillbaka 

posten i gul brevlåda. Många upplever det som en ytterligare kränkning att Skatteverket ökar 

belastningen på den boende.153 

I en av Anmälningarna mejlar en person och undrar hur det går med ärendet som denne anmälde 

fyra månader tidigare. Personen frågar också vad denne kan få för följder på grund av att en 

                                                 
151 Anmälningarna nr 12. 
152 Anmälningarna nr 1. 
153 Anmälningarna nr 10, 20, 23. 
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annan person är folkbokförd på dennes adress. Skatteverket svarar då: ”Vad jag vet kan det 

uppstå problem i de fall lägenhetsinnehavaren behöver ansöka om socialbidrag och/ eller bo-

stadsbidrag. Förutom detta vet jag inte vad det kan få för följder för dig, förutom belastningen 

av att hantera personens post.” Skatteverkets handläggare förefaller alltså ha insikt om att det 

uppstår problem för de enskilda. I samma mejl svarar handläggaren också att det för närvarande 

föreligger hög arbetsbelastning och att det kan dröja innan utredning startas.154 Att det tar tid 

för Skatteverket att utreda och ändra folkbokföringen för felaktigt folkbokförda medför att 

många anmäler igen och frågar hur det går i ärendet, vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen för 

Skatteverket. 

6. Finns en rätt till sin adress? 

Det finns ett problem med att en person felaktigt kan vara skriven på en annan (boende) persons 

adress utan dennes vetskap eller påverkan. Med anledning av det följer här en analys huruvida 

det finns en rätt till sin adress. I Sverige anses enskilda inte ha någon rätt till sin adress, utan 

endast en skyldighet att vara skriven på en adress.155 Den allmänna uppfattningen verkar dock 

inte överensstämma med detta (avsnitt 6.1). Svaret på frågorna om vem som har en rätt till en 

adress och hur rätten skulle kunna konstitueras är inte helt självklara. Det finns flera möjliga 

lösningar vilket föranleder en diskussion om lämplig utgångspunkt (avsnitt 6.2). Utifrån GDPR 

utreds därefter frågan om en persons folkbokföring utgör en annan persons personuppgift (av-

snitt 6.3) och i så fall vad det får för rättsliga följder (avsnitt 6.4). Avslutningsvis dras slutsatser 

om det anförda och det förklaras vad som menas med att ha en rätt till sin adress (avsnitt 6.5).  

6.1. Den allmänna uppfattningen 

Den lagliga skyldigheten enligt huvudregeln i FOL är att varje person ska vara skriven på adres-

sen som personen bor på. Varje gång en person flyttar ska adressen ändras. I praktiken är det 

dock inte så alla personer agerar. Drivkrafter på bostadsmarknaden gör att vissa agerar emot 

folkbokföringslagstiftningen. En person som har en bostadsrätt eller hyresrätt vill inte gärna 

göra en flyttanmälan därifrån, trots att denne har flyttat ihop med en person i en annan lägenhet. 

På Adressändrings hemsida står det: ”Om du under en längre tid bor på annan adress än din 

                                                 
154 Anmälningarna nr 24. 
155 Slutsatsen dras utifrån att det för enskilda inte finns något skydd av sin adress i varken lag eller förfarande. 
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folkbokföringsadress kan du kostnadsfritt ansöka om en särskild postadress hos Skattever-

ket.”156 Den här informationen står direkt i strid med FOL, men speglar förmodligen hur män-

niskor i samhället agerar och tänker. En adress anses vara viktig för att personen ska kunna få 

sin post. Däremot uppfattas folkbokföringsadressen hänga ihop med hemmet och ägandet oav-

sett om personen är bosatt där eller inte. 

Omvänt uppfattar de flesta personer att ingen annan person ska ha rätt att skriva sig på ”deras 

adress” utan deras tillåtelse. Detta är tydligt i Anmälningarna där flera försöker visa sin rätt till 

adressen, till exempel genom att skicka in bevis på att personen äger lägenheten eller har en rätt 

till den,157 istället för att visa att den felaktige personen inte bor där. 

6.2. Hur kan rätten till adress konstitueras? 

Det är problematiskt att konstatera vem det är som ska ha rätt till adressen och av vilken anled-

ning. Ska kopplingen göras till den som äger lägenheten kan rätten härledas från äganderätten 

i Europakonventionen (art. 1 i första tilläggsprotokollet). Problemet med en sådan utgångspunkt 

är att det kan bli otydligt och svårt att utröna vem som faktiskt har den (ägande-)rätten. Å ena 

sidan kan rätten då sägas höra till hyresvärden eftersom denne äger hyreshuset, å andra sidan 

kan rätten av samma anledning sägas höra till bostadsrättsföreningen. Ska kopplingen istället 

göras till den som ”äger” hyresrätten eller bostadsrätten? Hur väl skulle det i så fall se ut om 

lägenheten sedan är uthyrd i andrahand eller kanske till och med i tredje hand? Enligt den all-

männa uppfattningen verkar en koppling till ägandet eller rätten till boendet vara naturlig i 

många fall, men uppfattningen överensstämmer inte med FOL som anger att folkbokföring 

istället utgår från var en person bor.  

Med hänsyn till FOL är en koppling mellan boendet och rätten till adressen lämplig. Frågan blir 

ändå vilket regelverk som rätten till att adress ska utgå från. Rätten till hem, rätten till korre-

spondens samt rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv stadgas i art. 8 i Europakonvent-

ionen. Rättigheterna enligt art. 8 förefaller vara en naturlig utgångspunkt för rätten till sin 

adress, men det finns ytterligare en möjlighet. Nämligen att utgångspunkten tas i GDPR, förut-

satt att det är fråga om en personuppgift. Om så är fallet finns det redan i det regelverket flera 

rättigheter som kan utnyttjas och som kan sägas konstituera en rätt till sin adress. Fortsättningen 

                                                 
156 Adressändring, Särskild postadress, www.adressandring.se/private/special-address, hämtad 2018-04-02. 
157 Anmälningarna nr 23. 
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i det här kapitlet utgår därför från GDPR och därefter, i kapitel 7, följer en analys utifrån Euro-

pakonventionens art. 8. 

6.3. Kan en persons folkbokföring utgöra en annan persons personuppgift? 

En personuppgift definieras enligt GDPR som varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är ”en person som direkt eller indirekt 

kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikations-

nummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är 

specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kul-

turella eller sociala identitet” (art. 4.1). Vad som anses utgöra en personuppgift är alltså väldigt 

brett.  

I förevarande fall handlar bedömningen om ifall en persons (felaktiga) adressuppgift skulle 

kunna utgöra en personuppgift för en annan person som är skriven på samma adress. Att per-

sonens egen adress utgör en personuppgift, står klart med hänsyn till att uppgiften utgör en 

lokaliseringsuppgift som direkt hänför sig till personens hem. Men nästa fråga är om person B:s 

adressuppgift, och därmed personuppgift, samtidigt kan vara någon annans, person A:s, per-

sonuppgift. För person A syns person B:s identitet kopplad via folkbokföringsdatabasen ef-

tersom det efter en sökning på person A:s adress också blir träff på person B. Via olika hemsidor 

kopplas personerna ihop så att de ser ut att vara sammanboende. Bara genom att ha uppgiften 

om person B:s adress kan person A, i vart fall indirekt, identifieras. Med hänsyn till det anförda 

måste en persons adressuppgift kunna utgöra en annan persons personuppgift. 

 

Figur 4. Personuppgift. 
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6.4. GDPR:s tillämplighet och rättsliga följder  

Den felaktiges folkbokföringsadress är alltså en personuppgift för den boende vilket medför att 

GDPR blir tillämplig. Det har redan konstaterats att Skatteverket i enlighet med GDPR har 

tillåtelse att behandla personuppgifter såsom adresser. Det har också tidigare nämnts att ett av 

syftena med GDPR är ett stärkt integritetsskydd. Utifrån det stadgas flera rättigheter i GDPR 

som återfinns i kap. III med rubriken: ”Den registrerades rättigheter”. Den registrerade i det här 

fallet avser den boende på adressen i fråga. 

För det första har Skatteverket en skyldighet att ge information till den registrerade när en per-

sonuppgift registreras och när den uppgiften inte samlats in från den registrerade (art. 14.1–2). 

Så torde vara fallet när en person B skriver sig på en adress som en annan person A redan bor 

på. Person A får då en ny personuppgift och har rätt till information om det. Det finns visserli-

gen ett undantag från att lämna informationen om den registrerade redan förfogar över inform-

ationen (art. 14.5 a), vilket är omöjligt för Skatteverket att veta med säkerhet och därmed kan 

undantaget inte bli tillämpligt. Informationen ska därför ges senast inom en månad till den re-

gistrerade (art. 14.3 a).158 

En central rättsföljd i det här fallet är att den registrerade ska ha en rätt till rättelse av felaktiga 

personuppgifter som rör denne (art. 16). Rätten innebär att den registrerade i vart fall ska få ge 

ett kompletterande utlåtande. I det här fallet blir det lite komplicerat eftersom samma uppgift 

utgör en personuppgift för två personer (eller fler). Den som redan bor på adressen (person A) 

får en personuppgift när en annan person felaktigt folkbokförs där, men folkbokföringsadressen 

utgör också en personuppgift för den felaktige (person B). Med anledning av att uppgiften bara 

kan vara rätt eller fel så blir resultatet ändå korrekt för båda parter när uppgiften rättas. Enligt 

art. 14.2 c ska information om rätten till rättelse också tillhandahållas den registrerade när upp-

giften samlas in. Det innebär att så fort person B skrivs på person A:s adress, ska person A få 

informationen. 

Rätten till radering bortfaller eftersom Skatteverket utför uppgifter av allmänt intresse (art. 17.3 

b), vilket konstaterats ovan.  

En annan rättighet som kan aktualiseras är rätten till begränsning av behandling av personupp-

giften (art. 18). Vad som menas med begränsning av behandling är inte helt tydligt trots defi-

nitionen i art. 4.3: ”markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen 

                                                 
158 Innan någon information lämnas ut ska en sekretessprövning enligt OSL göras (5 kap. 1 § DSL). 
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av dessa i framtiden”. Enligt art. 18.1 a kan den registrerade kräva att den personuppgiftsansva-

rige begränsar behandlingen av personuppgifter om den registrerade bestrider personuppgifter-

nas korrekthet. Begränsningen ska gälla under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möj-

lighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Det här borde kunna innebära att Skat-

teverket kan bli skyldigt att markera att en personuppgift har blivit anmäld som felaktig, åt-

minstone om det särskilt har yrkats på. Med andra ord ska person A kunna yrka på att person 

B:s adressuppgift ska markeras. Potentiellt skulle alla anmälningar som Skatteverket får in och 

som inte är uppenbart ogrundade, kunna leda till att uppgiften också blir märkt som bestridd. 

Att en person har rätt till begränsning av behandling av en personuppgift ska denne få inform-

ation om i enlighet med art. 14.2 c.  

Viktigt är att poängtera att alla dessa rättigheter för enskilda inte bara tillfaller den boende utan 

också den felaktige. Dessutom finns det en skyldighet för Skatteverket att underrätta mottagare 

av personuppgifter avseende rättelse eller begränsning av behandling av personuppgifter, om 

inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning (art. 19). Det 

borde anses proportionerligt att kräva att Skatteverket meddelar andra myndigheter,159 men det 

skulle vara oproportionerligt för Skatteverket att behöva meddela enskilda. 

6.5. Slutsats – det finns en rätt till sin adress 

Den sammanfattande slutsatsen är att det finns en rätt till sin adress. Min adressuppgift är en 

personuppgift. Att någon annan person är folkbokförd på ”min” adress utgör också en person-

uppgift för mig. Eftersom uppgifter kopplade till min adress utgör personuppgifter så aktuali-

seras GDPR och rättigheter som är kopplade därtill. Utformningen av dessa rättigheter är av 

sådan beskaffenhet att det kan konstateras finnas en rätt till sin adress. 

Frågan är vad den rätten mer specifikt innebär. GDPR konstituerar ingen uttrycklig rätt till sin 

personuppgift, men det finns olika aspekter som medför att den registrerade, i det här fallet den 

boende, har rätt att ha kontroll och ha insyn i hur och varför personuppgiften behandlas enligt 

ovan. Det finns alltså ingen rätt att bestämma om personuppgiften överhuvudtaget ska få finnas 

eller behandlas (ingen rätt till radering), men om personuppgiften exempelvis är felaktig finns 

det en rätt att få uppgiften rättad. På samma sätt kan kopplingen om rätten till sin adress göras. 

Det finns ingen rätt till kontroll över vem som skriver sig på adressen. Däremot om någon 

                                                 
159 Myndigheter har enligt 2 kap. 8 § FdbL direktåtkomst till uppgift i folkbokföringsdatabasen om person- eller 

samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, distrikt och folkbokföringsort 

samt om avregistrering från folkbokföringen.  
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felaktigt folkbokfört sig på en adress har personen som faktiskt bor på adressen en ovillkorlig 

rätt att få information om det och att få den uppgiften rättad osv.  

Rätten till sin adress handlar alltså om att jag, som boende på en adress, har rätt att få inform-

ation om att någon annan folkbokför sig på min adress, eller information om att jag folkbokför 

mig på en adress där någon annan redan är folkbokförd. För det fall en person felaktigt folk-

bokför sig på min adress, eller redan är folkbokförd där, ska jag ha en rätt att få den uppgiften 

rättad.  

7. Kränker Sverige enskilda personers fri- och rättigheter? 

Det här avsnittet utgör en analys av enskildas skydd för fri- och rättigheter ur två aspekter. För 

det första görs en analys om Sverige har en tillräckligt säker hantering av personuppgifter uti-

från EU-rätten; GDPR och EU-stadgan (avsnitt 7.1). För det andra analyseras om problemen 

som uppstår för enskilda, på grund av felen i folkbokföringen, leder till kränkningar av enskil-

das fri- och rättigheter enligt Europakonventionen (avsnitt 7.2). I ett avslutande avsnitt disku-

teras förhållandet mellan EU-rätten och Europakonventionen (avsnitt 7.3). 

7.1. Strider hanteringen av personuppgifter inom folkbokföringen mot EU-rätten? 

7.1.1. Skyddet enligt GDPR 

Innebörden av GDPR och skyldigheter som är kopplade därtill har redogjorts för i tidigare av-

snitt. Det har också konstaterats att en persons folkbokföring utgör en annan persons person-

uppgift och att det finns en rätt till sin adress. Därmed finns det rättigheter för enskilda som 

innebär skyldigheter för Sverige. En analys av hur rättssäker Sveriges hantering av flyttanmäl-

ningar och kontroller är görs längre fram i uppsatsen. Inom ramen för det här avsnittet kan det 

dock konstateras att det i Sverige idag inte görs någon koppling mellan personer och deras 

adresser. Därmed skickas ingen information vare sig till den som flyttar till en adress där någon 

är folkbokförd eller till en person som plötsligt får en annan person skriven på sin adress, vilket 

är i strid med art. 14 GDPR. 

När någon anmäler att en annan person är felaktigt folkbokförd på sin adress tar det för tillfället 

över åtta månader innan anmälan börjar handläggas och upp mot ett år att få uppgiften ändrad. 

Det kan därför ifrågasättas om rätten till rättelse kan anses vara uppfylld. Inte minst av Anmäl-

ningarna framgår vilka typer av problem som fel i folkbokföringen medför för enskilda och 

som kan pågå under hela utredningstiden. Dessa problem kan, enligt analysen nedan, i sin tur 
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utgöra kränkningar av personers fri- och rättigheter. Med hänsyn till att syftet med GDPR är att 

skydda fri- och rättigheter borde det inte vara förenligt med GDPR och art. 16 om rätten till 

rättelse att det tar så lång tid att ändra uppgiften.  

Med anledning av det anförda är det tydligt att Sveriges hantering av personuppgifter inom 

folkbokföringen strider mot enskildas rättigheter som uppställs enligt GDPR.  

7.1.2. Skyddet enligt EU-stadgan  

När Sverige tillämpar unionsrätt är EU-stadgan tillämplig (art. 51.1). Det har konstaterats att 

GDPR, som utgör unionsrätt (en EU-förordning), är tillämplig på folkbokföringshanteringen 

och därför är även EU-stadgan tillämplig. Ett av de grundläggande syftena med GDPR är att 

skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av per-

sonuppgifter (art. 1.2). I art. 8.1 EU-stadgan och i artikel 16.1 i fördraget om Europeiska un-

ionens funktionssätt (FEUF) föreskrivs ett skydd för personuppgifter, vilka också hänvisas till 

i ingressen till GDPR (skäl 1). I art. 8.2 i EU-stadgan konkretiseras skyddet till att personupp-

gifter ska behandlas lagenligt samt att var och en ska ha rätt att få tillgång till insamlade upp-

gifter som rör denne och att få rättelse av uppgifterna. Med anledning av att GDPR förtydligar 

och förstärker skyddet för personuppgifter inom unionen (skäl 11 GDPR), måste en överträ-

delse av GDPR samtidigt innebära en överträdelse av art. 8 i EU-stadgan. 

7.1.3. EU-rättsliga konsekvenser 

En överträdelse av GDPR innebär som konstaterats ovan att det finns grund för individer att 

kräva skadestånd, vilket efter 25 maj 2018 kan göras hos JK enligt 3 § förordningen 

(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Skatteverket blir också, om 

Datainspektionen så kräver, skyldigt att betala en sanktionsavgift på upp till 10 000 000 kronor, 

eftersom överträdelserna rör enskildas rättigheter enligt art. 14 och 16. Sanktionsavgiften som 

påförs ska i varje enskilt fall vara effektivt, proportionellt och avskräckande (art. 83.1 GDPR). 

Det finns också en mängd olika omständigheter enligt art. 83.2 GDPR som ska beaktas när det 

ska bestämmas huruvida en sanktionsavgift ska påföras och vilket belopp som i så fall ska på-

föras. Det framgår av bl.a. punkt a i artikeln att hänsyn ska tas till: ”Överträdelsens karaktär, 

svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella uppgiftsbehandlingens karaktär, 

omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada som de har lidit.” Med 

anledning av att folkbokföringen berör alla bosatta i Sverige, att överträdelsen är systematisk, 

att felen i folkbokföringen drabbar många personer, att problem och skador som uppstår på 
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grund av felen är allvarliga till karaktären och att felen består under lång tid är det inte otänkbart 

med det högsta möjliga sanktionsbeloppet.  

Om Datainspektionen som tillsynsmyndighet inte sätter press på Skatteverket och utdelar sankt-

ionsavgift finns det också risk för att EU-kommissionen vidtar åtgärder mot Sverige för att 

GDPR inte följs. Att inte följa en EU-förordning, såsom GDPR, utgör ett fördragsbrott mot art. 

288 i FEUF. Enligt art. 17.1 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) ska Kommissionen över-

vaka och säkerställa att fördragen och sekundärrätten följs. I det sammanhanget är en fördrags-

brottstalan, som förs enligt art. 258 i FEUF, är ett viktigt styrmedel för kommissionen. För-

dragsbrottsärenden kan initieras efter anmälningar från enskilda, men kommissionen har frihet 

att bestämma om ett förfarande ska inledas vid EU-domstolen eller inte.160 EU-domstolen har 

möjlighet att besluta om interimistiska åtgärder (art. 279 FEUF) och ett fördragsbrott kan leda 

till sanktioner i form av standardbelopp (liknar böter) eller vite (art. 260 FEUF).  

EU-stadgan har ingen egen sanktionsbestämmelse utan en överträdelse ska ses som ett fördrags-

brott och lösas på grundval av allmänna sanktioner inom EU,161 dvs. enligt ovan. 

7.2. Leder fel i folkbokföringen i förlängningen till brott mot Europakonventionen? 

Europakonventionen undertecknades i Rom den 4 november 1950 och ratificerades av Sverige 

år 1953.162 Europakonventionen gäller även som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. En bedömning utifrån Europakonventionen ska alltid göras i det enskilda fallet och 

kan inte endast utgå från en abstrakt prövning av om lag eller praxis är förenlig med Europa-

konventionen (eng. actio popularis).163 Det kan konstateras att det finns fel i folkbokföringsda-

tabasen som i förlängningen leder till problem som påverkar enskilda individer. Nedan följer 

dock en allmän, hypotetisk analys utifrån de olika problem som har diskuterats i uppsatsen.  

Sveriges hantering av adressuppgifter är direkt kopplade till problem som berör personers hem 

och privatliv, varför art. 8 i Europakonventionen aktualiseras. En analys utifrån art. 7 i EU-

stadgan som är motsvarande hade också varit aktuell, men med hänsyn till att praxis från Euro-

padomstolen är mer omfattande görs analysen utifrån Europakonventionen. 

                                                 
160 Bergström, i Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 317–318. 
161 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 151.  
162 Danelius, 2015, s. 17 och 42. 
163 Aksu mot Turkiet [GC], 15 mars 2012, nr. 4149/04, 41029/04, Reports of Judgments and Decisions 2012, para 

50; Burden mot Förenade kungariket [GC], 29 april 2008, nr. 13378/05, Reports of Judgments and Decisions 

2008, para. 33. 
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7.2.1. Skyddet enligt art. 8 i Europakonventionen 

Art. 8 i Europakonventionen handlar om personers rätt till respekt (eller skydd) för privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Termen ”privatliv” ska ha en vid tolkning och utgör 

inte en uttömmande definition.164 

Rätten till respekt för privatliv innefattar ett skydd för personlig integritet.165 Det finns en rätt 

att få leva sitt egna (privata) liv, inklusive en möjlighet för individen att utveckla en social 

identitet.166 I skyddet för privatlivet finns det också en rätt till skydd för en persons rykte, vilken 

förenklat ska balanseras mot yttrandefriheten i art. 10 i Europakonventionen.167 De flesta rätts-

fall berör klagomål som grundas på att felaktiga uppgifter publicerats i tidningsartiklar och att 

staten sedermera inte dömt till ärekränkning eller liknande.168 I fallet A.P., Garçon och Nicot 

mot Frankrike förklaras att art. 8 inte endast skyddar individers fysiska och psykologiska in-

tegritet utan också aspekter av individers fysiska och sociala identitet, såsom könsidentitet eller 

identifiering, namn, sexuell läggning och sexuellt liv.169 

Utifrån de ovan nämnda omständigheterna kan det konstateras att art. 8 om rätten till respekt 

för privatliv skulle vara tillämplig i flera av de fall som finns i Anmälningarna. Att en person 

kopplas ihop med en annan person via folkbokföringsadressen påverkar personens personliga 

identitet och rykte. Det är på grund av folkbokföringsadressen som personen på olika websidor 

visas som om personen har en ”sambo” eller en större familj än vad som faktiskt är fallet. Det 

skulle kunna vara så att vissa personer som läser informationen till och med gör en koppling 

gällande personens sexuella läggning. Den sociala identiteten blir i allra högsta grad påverkad. 

Art. 8 omfattar även ett skydd för hemmet. I McLeod mot Förenade kungariket hade rätten till 

respekt för hemmet kränkts genom att polis berett sig tillträde till en kvinnas lägenhet för att 

hjälpa hennes frånskilde man återta sin påstådda egendom. I alla de fall där staten tar sig in i 

personers hem blir art. 8 om rätten till skydd för hemmet tillämplig. 

Fallet Babylonová mot Slovakien gällde folkbokföringen i Slovakien. Sökanden och hennes 

man hade köpt ett hus och registrerats som permanent boende på husets adress. Mannen som 

                                                 
164 Barbulescu mot Rumänien [GC], 5 september 2017, nr. 61496/08, ECHR 2017, para. 70 
165 Danelius, 2015, s. 377. 
166 Barbulescu mot Rumänien [GC], para. 70. 
167 Danelius, 2015, s. 374 ff. 
168 Se exempelvis White mot Sverige, 19 september 2006, nr. 42435/02. 
169 A.P., Garçon och Nicot mot Frankrike, 6 april 2017, nr. 79885/12, 52471/13 och 52596/13, ECHR 2017, para. 

92. 
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flyttat från adressen hade däremot missat att anmäla det till myndigheterna och vid ett senare 

tillfälle var det inte möjligt enligt slovakisk lag att ändra folkbokföringen.170 Domstolen kon-

staterade att omständigheterna som uppstod på grund av den felaktiga registreringen medförde 

att art. 8 utifrån sökandens rätt till respekt för privatliv och hem var tillämplig. Omständighet-

erna i fallet bestod av att sökanden i olika sammanhang var tvungen att förklara situationen, 

exempelvis för att kunna få bostadsbidrag och för att få bort hushållsavfall (kostnaden för av-

fallet berodde på antalet personer som var boende), att hon fått den andre personens post och 

att hon fått besök av polisen vilket också riskerade hända igen.171 Vid en jämförelse av omstän-

digheterna i fallet och de som uppstår med anledning av folkbokföringsadresserna i Sverige 

idag finns det stora likheter. De ingripande problem som räknas upp i rättsfallet liknar de som 

uppstår för många i Sverige enligt Anmälningarna. En slutsats med stöd av fallet är därför att 

art. 8 om rätten till respekt för privatliv och hem är tillämplig i många av de fall som har tagits 

upp under Anmälningarna, både vad gäller de inkräktande och särskilt inkräktande problemen. 

I vissa fall kan själva registreringen av känsliga personuppgifter omfattas av art. 8.172 När det 

gäller folkbokföringen är det dock inte själva registreringen som är ingripande utan snarare det 

icke befintliga skydd för de fall där registreringen leder till intrång i personens privatliv enligt 

ovan. Det är alltså inte vad staten har gjort som är problemet utan snarare vad staten inte har 

gjort. Frågan som diskuteras i nästa avsnitt är därför om det finns en positiv förpliktelse som 

staten inte upprätthåller. 

7.2.2. Finns det en positiv förpliktelse som staten inte upprätthåller? 

Med anledning av art. 1 i Europakonventionen, att staterna är skyldiga att garantera ett effektivt 

skydd av konventionsrättigheterna, finns det även positiva förpliktelser för en stat att upprätt-

hålla. Gränsen mellan statens positiva och negativa skyldighet kan dock inte ges en exakt defi-

nition,173 utan handlar också om att det kan finnas olika sätt att säkerställa rättigheterna och 

arten av statens skyldighet beror på vilken särskild aspekt av privatlivet som är aktuell.174  

                                                 
170 Babylonová mot Slovakien, 20 juni 1996, nr. 69146/01, Reports of Judgments and Decisions 2006-VIII, paras. 

4–15. 
171 Babylonová mot Slovakien, paras. 49–50. 
172 Danelius, 2015, s. 386 ff. 
173 Jeunesse mot Nederländerna [GC], 3 oktober 2014, nr. 12738/10, ECHR 2014, para. 106. 
174 Von Hannover mot Tyskland (Nr 2) [GC], 7 februari 2012, nr. 40660/08, 60641/08, Reports of Judgments and 

Decisions 2012, para. 104; Söderman mot Sverige [GC], 12 november 2013, nr. 5786/08, Reports of Judgments 

and Decisions 2013, para. 79. 
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Under art. 8 kan positiva förpliktelser uppstå i två typsituationer.175 För det första kan det finnas 

en skyldighet för en stat att vidta åtgärder för att säkerställa skyddet av en rättighet, vilket skiljer 

sig från den negativa skyldigheten om att avstå från att göra ingrepp i strid med rättigheterna. 

Som exempel kan nämnas ett krav på att vidta rimliga åtgärder för att avvärja ett hot mot en 

person eller för att få trakasserier mot en person att upphöra.176 Den andra typsituationen hand-

lar om att en skyldighet kan uppstå där staten ska skydda en individ från överträdelser från 

andra individer, vilket kan handla om att det ska finnas lagstiftning med sanktioner för vålds-

brott och liknande.177  

Prövningen gällande en kränkning av art. 8 på grund av positiva skyldigheter skiljer sig från en 

prövning gällande den negativa skyldigheten. För det första ska det konstateras att artikeln är 

tillämplig, vilket gjorts i förra avsnittet. Efter det är frågan om det kan finnas en skyldighet för 

staten att ge ett skydd för de omständigheter som bedömts under tillämpligheten. När det kon-

staterats att staten har haft en sådan positiv skyldighet, som inte har upprätthållits, återstår en 

avvägning mellan sökandens intressen och det allmännas (eller andra enskildas). I prövningen 

ska statens bedömningsmarginal tas i beaktande. Har ingen rättvis balans mellan intressena 

uppstått har staten kränkt rättigheten enligt artikeln.178 

I fallet Babylonová mot Slovakien konstaterades att, trots att det inte var fråga om ett direkt 

ingripande från statens sida, det kunde vara fråga om en positiv förpliktelse för staten att agera 

för att skydda rättigheter enligt art. 8 även i sfären mellan enskilda.179 Europadomstolen fann 

att omständigheterna som påverkade sökandens rättigheter enligt art. 8 var tillräckligt allvarliga 

för att utgöra en inskränkning av sökandens rätt till respekt för privatliv och hem. Efter en 

avvägning mellan sökandens intressen och statens intressen fann domstolen att inte någon rätt-

vis balans hade uppnåtts. Med anledning av det fann domstolen att Slovakien inte hade en lag-

stiftning som utgjorde ett tillräckligt skydd för sökandens rättigheter enligt art. 8 och att artikeln 

därmed hade överträtts.180 

                                                 
175 Ovey, Clare, White, Robin och Jacobs, Francis Geoffrey, Jacobs & White, the European convention on human 

rights, 4 u., Oxford University Press, Oxford, 2006, s. 243. 
176 Danelius, 2015, 366–367. 
177 Se exempelvis fallet där Sverige fälldes för att inte ha tillräcklig strafflagstiftning i skydd mot att en minderårig 

blivit filmad naken i hemmet (Söderman mot Sverige [GC], paras. 78 och 117.). 
178 Jeunesse mot Nederländerna [GC], paras. 106–109; A.P., Garçon och Nicot mot Frankrike, paras. 97–101. 
179 Babylonová mot Slovakien, para. 51. 
180 I rättsfallet var det också fråga om ifall även en kränkning av äganderätten i art. 1 i tilläggsprotokoll 1 till 

Europakonventionen hade ägt rum, eftersom folkbokföringsfelet medfört att huset inte gick att sälja. Med anled-

ning av att en kränkning redan konstaterats av art. 8 ansågs det inte nödvändigt att göra en prövning om även 

äganderätten kränkts (Babylonová mot Slovakien, para. 57). 
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En skillnad mellan fallet och omständigheterna i Sverige är att det i Sverige inte finns ett hinder 

i lagstiftningen mot en ändring, utan hindret består snarare i att Skatteverket inte har tillräckliga 

kontroller innan och efter beslut om flytt plus att informationen till den boende under utred-

ningen är i det närmaste obefintlig. När Europadomstolen ställer upp ett krav om att staten har 

en positiv förpliktelse, som i fallet Babylonová mot Slovakien, handlar kraven om att Staten ska 

tillse att en person inte blir utsatt för olika rättighetsinskränkningar. Hur eller av vilken anled-

ning en stat misslyckas att uppfylla den positiva förpliktelsen är rimligtvis inte avgörande. Där-

emot kan det på grund av varierande omständigheter aktualiseras olika rättfärdigandegrunder 

från statens sida. När det gäller Skatteverkets hantering av bosättningskontroller är det tydligt 

att det tagit lång tid på grund av för lite resurser i förhållande till antalet anmälningar, vilket 

inte utgör en rättfärdigandegrund enligt art. 8.2 i Europakonventionen.  

Ett av grundproblemen gällande Anmälningarna är också förfarandeproblemen, särskilt att det 

tar lång tid att få en uppgift rättad. I fallet Romet mot Nederländerna konstaterade Europadom-

stolen att ett körkort som anmälts som försvunnet inte återkallats tillräckligt snabbt av myndig-

heterna, vilket lett till att andra personer kunnat missbruka körkortet i stor omfattning. Trots att 

det i målet funnits möjlighet för innehavaren av körkortet att beställa ett nytt (vilket hade lett 

till att det förra hade förklarats ogiltigt) ansåg Europadomstolen att myndigheterna inte längre 

kunde säga sig vara ovetande om att körkortet användes av någon annan. Eftersom myndighet-

erna inte ogiltigförklarat körkortet direkt efter anmälan om att körkortet var försvunnet hade 

staten överträtt rätten till respekt för privatliv enligt art. 8 i Europakonventionen.181 Med anled-

ning av bedömningen i det målet borde också Sverige kunna hållas ansvarigt för att inte ha 

agerat i enlighet med en anmälning om fel folkbokföring tidigare än vad som nu görs. Särskilt 

med beaktande av de problem som följer för de utsatta. 

På grund av felaktiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen utsätts personer för olika inkräktande 

problem. Med hänsyn även till GDPR – ett stärkt integritetsskydd inom EU – kan det konstate-

ras att Sverige inte har uppfyllt sin positiva skyldighet att skydda rätten till respekt för privatli-

vet och hemmet enligt art. 8. Det är inte bara är enskilda som förlorar på folkbokföringsfelen 

utan också det allmänna. Det finns inget legitimt intresse för staten att inte upprätthålla den 

positiva skyldigheten och därmed blir slutsatsen att det i enskilda fall kan konstateras kränk-

ningar av rättigheterna enligt art. 8 i Europakonventionen. 

                                                 
181 Romet mot Nederländerna, 14 februari 2012, nr. 7094/06, paras. 37–44. 
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7.2.3. Skadestånd enligt Europakonventionen 

Om någon har blivit utsatt för en rättighetskränkning i strid med Europakonventionen föreskrivs 

en rätt till skälig gottgörelse i art. 41 i Europakonventionen. Det finns dock inte någon automa-

tisk rätt till ekonomisk gottgörelse enligt artikeln, utan det ska endast utgå om det anses nöd-

vändigt.182 I många fall kan ett konstaterande av kränkningen vara en skälig gottgörelse i sig.183 

När Europadomstolen väl utdömer skadestånd kan den bestå av ersättning för både ekonomisk 

och ideell skada.184 En fråga som har varit omstridd i Sverige har varit huruvida det ska finnas 

en rätt till ideellt skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen.185 Det har funnits stöd 

i praxis, men inte i lag. Sedan den 1 april 2018 finns det dock en utförlig bestämmelse i 3 kap. 

4 § skadeståndslagen (1972:207) om statens och kommuners skadeståndsskyldighet vid fri- och 

rättighetskränkningar, vad gäller personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och ideell 

skada.186 I paragrafens andra stycke finns även en begränsning om att skadestånd endast ska 

utges i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen. 

Viktiga principer som Europadomstolen tillämpar intensivt, bl.a. med anledning av domstolens 

höga målbalanser, är subsidiaritetsprincipen och suveränitetsprincipen.187 De innebär att det är 

konventionsstaterna som har det primära ansvaret för att konventionsrättigheterna respekte-

ras.188 Ett klagomål till Europadomstolen avvisas därmed om inte nationella rättsmedel först 

uttömts (art. 35.1 och art. 35.3). Enligt art. 13 i Europakonventionen finns det ett krav på att var 

och en vars i konventionen angivna fri- och rättigheter har åsidosatts ska ha tillgång till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet.  

I Sverige finns det därför två möjligheter till prövning av skadestånd. För det första finns en 

möjlighet att vända sig till JK med sitt anspråk.189 För det andra finns det en möjlighet att väcka 

                                                 
182 Se bl.a. Scozzari och Giunta mot Italien [GC], 13 juli 2000, nr. 39221/98, 41963/98, Reports of Judgments and 

Decisions 2000-VIII, para. 250.  
183 Se bl.a. F.N. m.fl. mot Sverige, 18 december 2012, nr. 28774/09, ECHR 2012, para. 84; Amann v. Switzerland 

[GC], 16 februari 2000, nr. 27798/95, Reports of Judgments and Decisions 2000-II, para. 94; Hrvatski Liječnički 

Sindikat mot Kroatien, 27 november 2014, nr. 36701/09, ECHR 2014, para. 65; Saunders mot Förenade kungariket 

[GC], 17 december 1996, nr. 19187/91, Reports 1996-VI, para. 89.  
184 Danelius, 2015, s. 60. 
185 SOU 2010:87, Skadestånd och Europakonventionen, s. 229. 
186 Prop. 2017/18:7, Skadestånd och Europakonventionen. 
187 Subsidiaritetsprincipen har även införts i ett femtonde tilläggsprotokoll som ännu inte har trätt i kraft. Det finns 

även ett sextonde tilläggsprotokoll som ger nationella domstolar i högsta instans en möjlighet att begära ett rådgi-

vande yttrande av Europadomstolen i tolkningsfrågor. Inte heller det protokollet har trätt i kraft. 
188 Kudla mot Polen [GC], 26 oktober 2000, nr. 30210/96, Reports of Judgments and Decisions 2000-XI, para. 

152; Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 153. 
189 SOU 2010:87, s. 231; Se bl.a.: JK, beslut den 8 februari 2012, dnr. 2453-11-40, Stockholm; JK, beslut den 27 

november 2012, dnr. 4560-12-40, Stockholm. Jfr beslut som gällde barns bosättning och där grund för rätt till 

skadestånd inte ansågs föreligga (JK, beslut den 15 mars 2017, dnr: 7022-16-40, Stockholm). 
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talan vid allmän domstol. Europadomstolen har flertalet gånger konstaterat att Sverige tillhan-

dahåller effektiva rättsmedel.190 Med den utgångspunkten torde ett förfarande i Sverige kunna 

leda till en gottgörelse och då behöver processen aldrig hamna i Europadomstolen i Strasbourg.  

7.3. Förhållandet mellan EU-rätten och Europakonventionen 

Europakonventionen föreskriver en lägsta nivå för rättighetsskyddet.191 EU-stadgan kan inte 

föreskriva ett lägre skydd än Europakonventionen eller RF, men den kan ge ett mer långtgående 

skydd (art. 52.3 och 53 EU-stadgan). Båda regelverken är nära sammankopplade och Europa-

domstolen och EU-domstolen tar hänsyn till varandras domar och regelverk. Europadomstolen 

tillämpar bl.a. Bosphorus-presumtionen, vilken kortfattat innebär att korrekt implementerad el-

ler tillämpad EU-rätt ska presumeras stå i överensstämmelse med Europakonventionen.192 EU-

domstolen i sin tur har att beakta Europakonventionen när den tolkar EU-stadgan om det finns 

motsvarande bestämmelser (art. 52.3 EU-stadgan). Europakonventionens grundläggande rät-

tigheter ska även ingå i EU som allmänna principer (art. 6.3 FEU). 

Europakonventionens skydd omfattar var och en som befinner sig inom statens jurisdiktion (art. 

1). EU-stadgan gäller däremot endast när staten tillämpar EU-rätt (art. 51.1). I det här fallet blir 

det dock ingen skillnad när det gäller vilka som omfattas av skydden från de båda regelverken, 

eftersom EU-rätten som tillämpas är GDPR vilken skyddar alla vars personuppgifter behandlas 

av en personuppgiftsansvarig inom EU och ibland även när denne är utom EU och den registre-

rade är inom EU (art. 3 och skäl 14 GDPR).  

En viktig skillnad mellan bedömningarna ovan är att GDPR blir tillämplig först efter den 25 

maj 2018. Förfaranden som pågått innan dess kan fortfarande leda till skadestånd utifrån be-

dömningen enligt Europakonventionen. Så som framställningen lagts upp kan EU-rätten an-

vändas gällande registreringen och hanteringen av personuppgifterna, medan Europakonvent-

ionen kan användas för att konstatera kränkningar som uppkommer på grund av felaktiga upp-

gifter. Inget hindrar att båda regelverken aktualiseras i ett och samma fall. 

Sammanfattningsvis kan enskilda därmed kräva skadestånd dels enligt GDPR, dels enligt Euro-

pakonventionen i Sverige genom att vända sig till JK eller stämma i allmän domstol. Dessutom 

                                                 
190 Eriksson mot Sverige, 12 april 2012, nr. 60437/08, ECHR 2012, para. 52; Ruminski mot Sverige (dec.), 21 maj 

2013, nr. 10404/10, para. 44–46; Marinkovic mot Sverige (dec.), 10 december 2013, nr. 43570/10, para. 43–44. 
191 Danelius, 2015, s. 55. 
192 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anomin Sirketi mot Irland [GC], 30 juni 2005, nr. 45036/98, Reports 

of Judgments and Decisions 2005-VI; presumtionen bekräftades i Avotiņš mot Lettland, 23 maj 2016, nr. 17502/07, 

Reports of Judgments and Decisions 2016. Se även Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 157–158. 
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riskerar Skatteverket sanktionsavgifter från Datainspektionen och Sverige riskerar sanktions-

avgifter från EU-domstolen.  

8. Är folkbokföringen rättssäker? 

Rättssäkerhet kan sägas hänga samman med effektivitet, då de korresponderar på så sätt att 

rättssäkerhet inte kan finnas utan någon effektivitet och tvärtom. Begreppens definition och 

innebörd inom folkbokföringen diskuteras nedan (avsnitt 8.1). Som nämnts i inledningen har 

Riksrevisionen i sin granskning av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet funnit att den är 

ineffektiv, vilket inte ifrågasätts i uppsatsen. För att besvara om folkbokföringen är rättssäker 

blir dels frågan om Skatteverkets handläggning är rättssäker så att uppdraget uppfylls (av-

snitt 8.2), dels frågan om FOL och andra författningar är rättssäkra eller behöver ändras (av-

snitt 8.3). Svaret på frågan om folkbokföringen är rättssäker sammanfattas i slutet (avsnitt 8.4). 

8.1. Rättssäkerhet och effektivitet 

Rättssäkerhet och effektivitet är två viktiga element inom ramen för förvaltningsverksamhet. 

Det finns inte en auktoritativ definition av vad som menas med rättssäkerhet. Flera rättsprinci-

per kan däremot sägas ha en nära koppling till begreppet.193 Vid slagning på termen rättssäker-

het i ordbok så framkommer till exempel ”rättsordning som ger den enskilde medborgaren ett 

visst mått av frihet och skydd mot övergrepp (från andra medborgare el. från samhället 

självt)”.194 Ofta skiljs mellan den materiella och formella rättssäkerheten där den formella inte 

ta hänsyn till rättens innehåll medan den materiella beaktar etiska och sociala värden vid till-

lämpning av rätten.195 Zila beskriver rättssäkerheten som ett socialt värde som baseras på den 

speciella vikt som rättssystemet fått i samhället. Om folk i samhället vet att materiella och for-

mella rättsregler följs konsekvent föreligger en tilltro till rättsordningen och därmed också rätts-

säkerhet.196 Rättssäkerheten handlar alltså om oumbärliga moment för att en rättsordning ska 

kunna ha en tilltro. 

Att definiera effektivitet är inte heller självklart, trots att det är en allmän term. Som inlednings-

vis nämnts har Riksrevisionen i uppdrag att granska den statliga verksamheten bl.a. inom ramen 

för effektivitetsrevisionen. Det framgår av lagen om revision av statlig verksamhet m.m. att 

                                                 
193 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: rationalitet, problem, möjligheter, 2 u., Jure, Stockholm, 2014, s. 40–41. 
194 Svenska Akademien (utg.), Svensk ordbok,1 u., Norstedt [distributör], Stockholm, 2009, sökord: ”rättssäker-

het”. 
195 Zila, Josef, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284, på s. 300; se mer Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om 

demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1 u., Norstedts juridik, Stockholm, 1995. 
196 Zila, 1990, s. 289, 299 och 305.  
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”[g]ranskningen ska främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhälls-

intressen får ett effektivt utbyte av sina insatser” (4 § sista meningen) och vidare stadgas i 4 § 

2 st. första meningen: ”Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på granskning av 

hushållning, resursutnyttjande, måluppfyllelse och samhällsnytta.” Det här visar att effektivitet 

är något större än att ett förfarande ska ske snabbt och enkelt, det måste också vara det bästa 

alternativet i det långa loppet.  

Kraven på rättssäkerhet och effektivitet brukar ofta sättas i ett motsatsförhållande, men det är 

snarare så att båda bör uppfyllas i möjligaste mån. Enligt Strömberg och Lundell är garantierna 

för effektivitet och rättssäkerhet så pass nära kopplade att de bör behandlas i ett sammanhang. 

De anför vidare att för uppnå båda målen bör två huvudgrupper av skydd garantera kraven. För 

det första behövs garantier av ett allmänt främjande av rättssäkerhet och effektivitet inom för-

valtningen varvid struktur, insyn, personals ansvar, viten och avgifter riktade mot myndigheter 

samt skadestånd innefattas. För det andra behövs kontrollgarantier i de enskilda fallen där be-

sluts riktighet kan ifrågasättas genom rättelse, omprövning och överprövning av beslut.197 

I och med IT-utvecklingen och med anledning av att det har ställts upp krav på att en stor del 

av förvaltningen ska digitaliseras,198 finns det anledning att bevaka effektiviteten så att förfa-

randen inte endast blir snabba och enkla. Om ett förfarande samtidigt som det är snabbt och 

enkelt uppfyller kraven på rättssäkerhet borde även kraven på effektivitet uppfyllas, med an-

ledning av att det då inte blir ett tapp i hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse.  

En rättssäker och effektiv folkbokföring skulle, utifrån ovanstående definitioner, innebära att 

samhället kan lita på dels innehållet i folkbokföringsdatabasen, dels att Skatteverket i handlägg-

ningen utgår från lagar och författningar och att besluten fattas i enlighet därmed. De principer 

som framförallt får betydelse är legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och principen om 

förutsebarhet. I Skatteverkets beslutsfattande, automatiskt eller manuellt, så ska myndigheten 

följa lagarna, agera objektivt och det ska med anledning av det anförda också gå att förutse 

vilket beslut som kommer fattas. En ytterligare viktig aspekt är att det krävs ett kontrollförfa-

rande, exempelvis i form av överklagande eller omprövning, som fungerar effektivt inom folk-

bokföringen för de fall någon anser att Skatteverket agerat felaktigt utifrån det anförda.  

                                                 
197 Strömberg & Lundell, 2014, s. 165–166. 
198 SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, s. 43; SOU 2014:75, s. 3-4; Se även Riksre-

visionen, Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?, RIR 

2016:14, 2016-06-21, dnr: 3.1.1-2015-0903, Riksdagens interntryckeri, Stockholm, 2016, s. 22. 
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8.2. Genomför Skatteverket sitt uppdrag? 

8.2.1. Handläggningen 

Beslut om folkbokföringsadress utgör en ärendetyp som generellt inte borde behöva någon 

större utredning. Det som i normalfallet ska fastställas är var en person är bosatt, något som 

personen själv också bör kunna uppge för myndigheten. Utifrån dessa omständigheter verkar 

ett automatiskt förfarande, som går snabbt och enkelt, lämpligt. Det ska däremot ställas mot hur 

viktigt det är att folkbokföringsadressen faktiskt är korrekt. 

Som tidigare redogjorts för har Skatteverket organiserat folkbokföringen på så sätt att den en-

skilde anmäler sin flytt via blankett eller via e-tjänst och fyller i vilken adress personen nu bor 

på (ska vara skriven på). Enligt lagen är det dock inte den enskilde som avgör var denne ska 

vara folkbokförd, utan det är Skatteverket som tar beslut i flyttärendet utifrån var det anses att 

personen är bosatt (6 § och 34 § FOL). I och med att Skatteverket använder ett automatiskt 

beslutsfattande, att det inte krävs någon bevisning och att inga kontroller görs av Skatteverket 

vid en flyttanmälan är det dock i praktiken den enskilde som registrerar var denne bor. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att Skatteverket, i och med 34 § FOL, är en beslutande myndighet 

och inte endast en registrerande. Skatteverket har därmed ett ansvar för de uppgifter som regi-

streras, vilket innebär att uppgifters riktighet bör prövas och Skatteverket kan inte ta alla upp-

gifter för godo.  

Enligt officialprincipen ska ett ärende utredas efter vad dess beskaffenhet kräver (23 § nFL). 

Hur stor utredningsskyldigheten är kan dock variera inom olika ärenden.199 Med tanke på hur 

grundläggande folkbokföringen är i samhället, borde utredningen, i och med officialprincipen, 

inte vara alltför knapphändig. Men lösningen är kanske ändå inte att alla flyttärenden ska utre-

das och handläggas manuellt. Det torde istället vara en större utredningsbörda vid ett ärende 

där misstanke om fel föreligger än vid ett flyttärende efter en ny anmälan.  

Antalet underrättelser av fel, eller åtminstone 80 procent av dessa, kan antas spegla antalet fel 

i folkbokföringen.200 Med anledning av att det inkommer omkring 1,1 miljoner flyttanmäl-

ningar varje år och att felen kan antas uppgå till omkring 56 000201 fel är det svårt att motivera 

en manuell handläggning av alla inkommande flyttanmälningar. Det är ju trots allt en väldigt 

                                                 
199 SOU 2010:29, s. 405–406; Prop. 2016/17:180, s. 147–151. 
200 Utifrån att 80 procent av anmälningarna antagits träffa unika personer (Riksrevisionen, 2017, s. 46; Skattever-

ket, 2013, s. 18). 
201 80 procent av 70 000 underrättelser – vilket är lite lägre än antalet underrättelser år 2017. 
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liten andel som blir fel. I det sammanhanget är det dock viktigt att komma ihåg vilka typer av 

problem som uppstår för enskilda på grund av dessa fel. 

En fråga som kan ställas är vad som är viktigast: (a) att ett beslut om ny folkbokföringsadress 

går snabbt eller (b) att ny folkbokföringsadress är styrkt och korrekt. Om alternativ b skulle 

väljas krävs det att hela systemet ändras, vilket i sig skulle ta lång tid och kräva mycket resurser. 

Risken är då också att det tar längre tid för alla att få sin adress ändrad, vilket skulle leda till att 

fler felaktigt har personer folkbokförda hos sig under övergångsperioder. Det skulle också ställa 

till det för posthanteringen. Att beslut om ny folkbokföringsadress går snabbt har stora fördelar, 

men det förutsätter att fel kan förebyggas, upptäckas och rättas. För att ett automatiskt besluts-

fattande ska kunna (fortsätta) användas måste därför IT-systemen som används vid beslutsfat-

tandet vara smart utformat och kontroll- och kvalitetssystemen måste hålla hög kvalité. Med 

anledning av att bosättningskontrollen tar så lång tid som åtta månader och att en så låg andel 

leder till ändring kan inte kvalitetskontrollerna som helhet anses tillräckliga. Skatteverkets 

handläggning kan därmed inte anses rättssäker. 

8.2.2. E-tjänsterna och anmälningsformulären 

Med anledning av att Skatteverket inte gör en manuell handläggning av alla ärenden är det 

viktigt att de e-tjänster och blanketter som används och som ligger till grund för de automatise-

rade besluten är väl anpassade efter lagen och efter olika praktiska situationer.  

Som redogjorts för under andra kapitlet är huvudregeln att en person ska vara skriven på den 

fastighet, lägenhet och kommun som personen bor på. Det finns dock bestämmelser som inne-

bär att en person kan vara skriven på kommunen och inte på en direkt adress. En person som är 

hemlös och bor på gatan vet inte hur en flyttanmälan ska fyllas i, eftersom det enda alternativet 

är att fylla i en adress. Särskilt med beaktande av den föreslagna straffbestämmelsen är det 

viktigt att de e-tjänster och formulär som används är flexibla och i enlighet med de alternativ 

som finns i FOL. Som utformningen av blanketterna och e-tjänsten ser ut idag finns det inget 

sätt att fylla i att en person är folkbokförd på kommun. Personen måste veta att det ska förklaras 

skriftligt och skickas till Skatteverket, utan att en särskild blankett eller tjänst används. Som det 

ser ut nu är systemet inte rättssäkert eftersom tilliten till korrektheten sänks. 

8.2.3. Parts- och bevisfrågor 

Inom ramen för bosättningskontrollerna gör Skatteverket en utredning som avslutas med ett 

beslut. Utredningen startar oftast efter en anmälan om fel i folkbokföringen. Anmälaren har 
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endast i vissa fall underrättas om beslutets utgång och som regel har anmälaren inte beaktats 

och behandlats som part. 

Ett privat anhängiggörande, dvs. att ett ärende startas på initiativ utifrån myndigheten, kan ut-

göras av (a) en anmälan om ett visst sakförhållande eller (b) en ansökan som innefattar en 

begäran om ett visst beslut av myndigheten.202 Ovan har det konstaterats att en flyttanmälan 

utgör ett privat anhängiggörande i form av en anmälan. Frågan är vad som gäller vid en anmä-

lan/underrättelse om fel i folkbokföringen. En person som allmänt skickar in en felanmälan till 

Skatteverket har inget eget intresse i saken och bör därför enligt FL inte anses vara part. Då bör 

det, precis som tidigare konstaterats, inte krävas någon utredning från Skatteverket utan det kan 

ske ex officio. Däremot, om anmälaren bor på adressen där en person hävdas vara fel folkbok-

förd bör anmälan utgöra ett privat anhängiggörande i form av en ansökan. Anmälaren begär då 

att uppgiften ska ändras och denne är berörd av beslutet varför anmälaren i enlighet med FL 

bör anses vara part. Den uppfattningen stärks även av GDPR och att det handlar om en rättelse 

av en personuppgift. 

Det är viktigt att konstatera att anmälaren är part eftersom denne har ett flertal rättigheter. Sär-

skilt intressant är 12 § nFL som stadgar att ett ärende som inleds av en enskild part har rätt att 

skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det handlagts under längre tid än sex 

månader. Bosättningskontrollerna som idag tar längre tid kommer därmed behöva avgöras di-

rekt efter en begäran. En part ska också ha rätt att överklaga beslutet, vilket innebär att anmä-

laren ska kunna överklaga ett beslut efter en bosättningskontroll. 

Med anledning av att anmälaren rättsligt bör kunna tolkas vara part och att anmälaren själv 

anser sig vara part är det orättssäkert när Skatteverket inte agerar i enlighet därmed. 

8.3. Bör FOL och andra författningar gällande folkbokföring ändras? 

Att Folkbokföringen utgör ett grundläggande samhällsregister framgår av både lag och förar-

beten. Som det ser ut idag kan det dock anses finnas ett så pass stort fel att det kan ifrågasättas 

om folkbokföringen är rättssäker, om samhället ska kunna lita på innehållet i folkbokföringen. 

Frågan som kan ställas är om kontroller och annat ska öka så att samhället fullt ut kan lita på 

folkbokföringen eller om myndigheter och andra ska sluta lita på folkbokföringen och sluta 

lägga den till grund för beslut. Frågan som följer av den senare lösningen är vad som i så fall 

                                                 
202 Strömberg och Lundell, 2014, s. 100. 
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ska kunna lita på. Ett grundläggande register behövs och det behövs bara om det är korrekt. 

Skatteverket bör därför öka upp säkerheten i databasen istället för att lagen ska ändras. 

Det finns dock några lagändringar som kan vara behövliga för att öka rättssäkerheten. I 20 § 

1 st. FOL stadgas att en person som flyttar utomlands under minst ett år ska avregistreras. Be-

stämmelsen innebär dock ingen skyldighet för de som exempelvis flyttar utomlands i 9 månader 

och samtidigt säljer sin bostad. Det innebär att lagstiftningen inte skyddar de som flyttar in i en 

lägenhet vars tidigare ägare tillfälligt bor utomlands. Lagen bör därför utifrån rättssäkerhets-

synpunkt ändras så att det finns en skyldighet att göra en flyttanmälan när personen inte är 

boende på en adress längre. I de fallen bör personen exempelvis skriva sig på kommunen under 

tiden, eller under en ny registreringsterm som exempelvis ”ej definierad adress”. 

För att öka rättssäkerheten ytterligare bör en anmälan om ändrad folkbokföring också skrivas 

under på heder och samvete, vilket via e-tjänsten kan göras via e-legitimation. Det är därutöver 

en bra idé om folkbokföringen kan intygas i samband med skattedeklarationen. Då byggs det 

in en säkerhetsventil där alla på heder och samvete intygar att folkbokföringsadressen är korrekt 

årligen.203 Ett sådant förfarande borde också kunna leda till bevisning som medför straff enligt 

det snart nyinförda folkbokföringsbrottet. 

En straffbestämmelse är viktig för rättssäkerheten då den förmedlar att folkbokföringen ska 

vara korrekt. Det kan dock med anledning av folkbokföringens betydelse ifrågasättas om för-

slaget om folkbokföringsbrott är tillräckligt. Förslaget fångar upp de som anmäler fel adress, 

men missar de som inte anmäler någon adress alls. Misstag bör falla emellan, men den viktig-

aste skyldigheten enligt folkbokföringen är att faktiskt anmäla en flytt och det är svårt att kon-

troller att så sker. Om någon som felaktigt varit folkbokförd straffas kan det även innebära en 

känsla av upprättelse för den som har anmält felet. Det kan till och med diskuteras om det inte 

föreligger en positiv skyldighet för en stat enligt art. 8 i Europakonventionen om att straffbe-

lägga åtminstone avsiktligt felaktiga flyttanmälningar för att uppställa ett tillräckligt skydd för 

enskildas privatliv och hem. Eftersom en straffbestämmelse är föreslagen och sannolikt kom-

mer röstas igenom behöver en analys dock inte göras. 

                                                 
203 Har nyligen lagts fram i motion till riksdagen 2017/18:2775. 
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8.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Skatteverkets handläggning, e-tjänster och formulär 

eller FOL inte är tillräckligt rättssäkra idag. Systemet som helhet kan också utifrån bedömning-

arna av GDPR, EU-stadgan och Europakonventionen ifrågasättas gällande rättssäkerheten.  

9. Hur kan rättssäkerheten förbättras? 

Målet med det här kapitlet är att presentera olika lösningar och argumentera för varför de är bra 

eller mindre lämpliga. Ändringar i lag har presenterats ovan, men det finns också flera steg i 

folkbokföringsprocessen som kan förbättras. Dels behandlas hur handläggning innan beslut kan 

förbättras (avsnitt 9.1), dels hur kontroller efter beslut kan förbättras (avsnitt 9.2) och till sist 

sammanfattas förslagen (avsnitt 9.3). 

9.1. Förändra handläggningen innan beslut 

9.1.1. Att ”låsa” adresserna 

Det har sedan tidigare diskuterats kring möjligheten att låsa eller spärra adresser, men det finns 

många praktiska problem som sätter stopp.204 Ett system med låsta adresser, kräver ett system 

över vem som ska ge tillåtelse att skriva sig på adressen. Det är svårt att avgöra om det är ägaren 

eller den boende som ska få godkänna och det blir problem med överlapp när personer flyttar 

in respektive ut. Det kan tänka sig att det kan regleras civilrättsligt som en förutsättning för ett 

köp att den som flyttar ut också godkänner köparens folkbokföring. Även hyresvärdar skulle 

kunna godkänna nya hyresgäster. Det kommer dock innebära att ansvaret överförs från den 

boende till andra parter och det administrativa manuella arbetet flyttas från Skatteverket till det 

civila. Det är möjligt att spärrade adresser kan motverka fel, men det är också troligt att fler fel 

uppkommer. 

Det finns idag ett system där vårdnadshavare kan logga in på Skatteverket och godkänna barns 

flytt med den andre vårdnadshavaren. Det är ganska smidigt med e-legitimationen. Det är dock 

ofta dessa anmälningar leder till manuella handläggningar och fördröjningar av barns flytt ef-

tersom vårdnadshavarna kan få problem med tekniken, glömmer godkänna eller vägrar god-

känna. 

                                                 
204 Riksrevisionen, 2017, s. 38. 
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Att det blir svårare att göra en flyttanmälan är inte önskvärt. Enligt GDPR finns det inte heller 

någon rätt att kontrollera vem som ska skrivas på adressen utan endast att få information, rät-

telse osv. Även med öppna adresser kan rättssäkerheten öka, vilket visas nedan. 

9.1.2. Smartare IT-system 

När det gäller Skatteverkets IT-system som används för de automatiserade besluten borde de 

kunna utformas smartare så att vissa typer av flyttanmälningar inte går igenom automatiskt utan 

sorteras ut för manuell handläggning. Precis som inom beskattningen bör IT-systemen inom 

folkbokföringen alltså kunna plocka ut vissa flyttanmälningar för kontroll. Det kan exempelvis 

handla om att systemen identifierar att många på kort tid flyttat till en och samma lägenhet. Om 

en algoritm skapas mellan lägenhetsnummer och storleken på lägenheten så kan det identifieras 

att för många personer, efter en satt gräns, bor i en lägenhet. Som nämnts tidigare bör även 

anmälningsformuläret ha en större variation i enlighet med FOL vilket IT-systemet då bör iden-

tifiera som specialfall och sortera ärendet till manuell handläggning. Det finns oändliga möjlig-

heter vid programmering av IT-system och väl använda resurser på ett smart IT-system bör 

kunna minska belastningen vid kontrollerna efter besluten. 

9.2. Förbättra kontrollen efter beslut 

9.2.1. Bosättningskontrollerna 

Skatteverkets bosättningskontroller är ineffektiva och oförmånliga för anmälaren. Utredningen 

startas med att brev skickas ut till den felaktiges registrerade adress, med hopp om att personen 

har eftersändning av posten eller liknande. Ett bättre sätt vore att söka personens arbetsgivare 

via beskattningen, ringa upp personen via kontaktuppgifter som getts via deklarationen eller att 

kolla upp personen på sociala medier såsom exempelvis Facebook. Dessa exempel utgör inte 

heller någon inkräktande åtgärd för den boende. Med anledning av att det i nuläget föreligger 

sekretess mellan folkbokföringen och beskattningen får dock inte uppgifter hämtas därifrån i 

utan det krävs lagändring. 

Det har sedan tidigare diskuterats i förarbeten om utvidgade utredningsmöjligheter för Skatte-

verket.205 Exempelvis har Försäkringskassan större utredningsbefogenhet då myndigheten en-

ligt 110 kap. 14 § andra punkten socialförsäkringsbalken (2010:110) har rätt att göra hembesök. 

Enligt en SOU från våren 2017 förtydligas att korrekta uppgifter i folkbokföringsdatabasen 

                                                 
205 SOU 2008:74, Rätt och riktigt, s. 155–159. 
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också förebygger brott. Utredningen kom med flera förslag på ändring av FOL som enligt för-

slaget ska träda i kraft 1 juli 2018.206 En ny 32 a § föreslås ge Skatteverket rätt till besök på den 

adress där den enskilde är, har uppgett sig vara eller kan antas vara bosatt. Ett sådant besök blir 

troligen aktuellt på Skatteverkets egna initiativ efter egen utredning och inte efter en anmälan. 

Exempel på situationer som räknas upp är bl.a. när många personer är folkbokförda i en liten 

lägenhet eller när det misstänks att en fastighet inte är beboelig.207 

Att utreda anmälningar tar redan idag för lång tid och ändå det finns förslag på att fler myndig-

heter ska ha anmälningsplikt. Dessutom utreds idag under tio procent av anmälningarna från 

CSN och Kronofogden.208 Att ändra lagen så fler anmälningar inkommer innan utredningsmöj-

ligheterna förbättrats är inte optimalt. Det kommer leda till att ännu fler anmälningar avslutas 

utan åtgärd, särskilt eftersom det är uttalat att myndigheters anmälningar inte prioriteras. En 

anledning till att myndigheter inte får svar på brev kan vara att personerna undandrar sig för att 

slippa krav från CSN eller Kronofogden.209 Att myndigheterna anmäler när de endast inte har 

fått tag på personer är därför problematiskt och leder till en onödig ökning av belastning för 

Skatteverket. En annan sak vore det ifall myndigheter anmäler när de misstänker att en annan 

adress än den som är registrerad används. 

Frågan som bör ställas här är varför, särskilt med hänsyn till de långa handläggningstiderna, en 

person får stå kvar på en adress trots att denne blivit anmäld. Det är upp till Skatteverket att 

besluta om folkbokföring. Om det inkommer uppgifter som gör det troligt att en adress är fel-

aktig för en person bör en åtgärd ske direkt, i samband med Skatteverkets förgranskning av 

anmälningarna. Då tas ett beslut om ärendet är värt att utreda eller om det ska avslutas utan 

åtgärd. Redan då bör ett steg tas för att skydda personen som anmält genom att markera den 

felaktige personen på något sätt, vilket skulle vara i linje med GDPR och rätten till begränsad 

behandling.  

Ett alternativ är att införa en ny registreringsterm i FOL som exempelvis ”adress ej styrkt” eller 

”utredning pågår” efter att en persons adressuppgift anmälts. Det kan skrivas över den registre-

rade adressen alternativt att det läggs till som ett tillägg. Samtidigt bör ett kontrollbrev kunna 

skickas ut till den person vars adress blivit anmäld som felaktig, på samma sätt som vid en 

flyttanmälan eller via e-tjänst med myndighetspost, så att denne kan bestrida anmälan. Genom 

                                                 
206 SOU 2017:37, s. 52–53. 
207 SOU 2017:37, s. 52 och 349–354. 
208 Riksrevisionen, 2017, s. 51–52. 
209 Riksrevisionen, 2017, s. 52. 
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ett sådant förfarande flyttas bevisbördan, så att personen som hävdar sig bo på en adress får 

styrka det istället för att en person ska styrka att någon inte bor på sin adress.  

Folkbokföringens IT-system för handläggning är i vissa delar föråldrade och i stort ineffektiva. 

I Skatteverkets internrevisionsrapport från 2017 framgår att ”[a]vsaknaden av grundläggande 

it-funktioner för urval, analys och handläggning försvårar allvarligt handläggarnas möjligheter 

att genomföra verksamheten på ett effektivt sätt”.210 IT-utvecklingen på Skatteverket har prio-

riterats inom beskattning och IT-systemen inom folkbokföringen har därför föråldrats.211 IT-

tjänster för inrapportering och maskinella urval vore önskvärt även inom bosättningskontrol-

lerna och Riksrevisionen bedömer att det skulle effektivisera hanteringen av underrättelserna.212 

För att kontrollerna ska kunna göras på ett snabbt och smidigt sätt måste handläggningsverkty-

gen fungera bra. Med anledning av alla anmälningar som ligger på kö i dagsläget bör även 

Skatteverket göra en satsning för att få ordning på balanserna. Bosättningskontrollerna är vik-

tiga för att folkbokföringsdatabasen ska innehålla korrekta adressuppgifter och för att rättssä-

kerheten ska kunna öka. 

9.2.2. Säkerhetsmeddelanden till redan bosatta på adressen 

Redan idag skickas säkerhetsbrev ut till den som ändrar sin egen adress för att ge ett skydd mot 

att någon annan ändrar adressen. I och med att det finns en rätt till sin adress är det rimligt att 

ett automatiskt utskick av information till den eller de som redan bor på adressen, om att en 

annan nu folkbokförts där, vore att föredra då det också skulle uppfylla kraven enligt art. 14 

GDPR. I samma dokument kan då information om hur uppgiften kan bestridas och rättas finnas 

med samt information om att personen kan kräva att behandlingen ska begränsas, vilket också 

krävs enligt art. 14.2 c GDPR. 

Om en person bestrider en personuppgift och kräver att behandlingen ska begränsas bör själv-

klart ett informationsutskick även ske till den vars personuppgifter bestrids. Information till den 

som potentiellt anmält felaktiga uppgifter kan då också medföra att denne självmant inkommer 

med rättelseuppgifter, eller en ny flyttanmälan, så att uppgiften snabbare kan ändras. 

                                                 
210 Skatteverket, 2017, s 8. 
211 Riksrevisionen, s. 39 och 42. 
212 Riksrevisionen, 2017, s. 50–51 och 53. 
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9.3. Sammanfattande förslag 

Tänkbara lösningar på problemen för att öka rättssäkerheten – utan att handläggningen blir för 

långsam – är inte helt enkel. Det är nödvändigt med en helhetslösning och flera mindre änd-

ringar torde kunna leda till ett tillräckligt resultat. Det viktiga är att Skatteverket följer förvalt-

ningsrättsliga bestämmelser i sin handläggning och att resultaten inte strider mot någon bestäm-

melse vare sig den är inhemsk eller europarättslig. Enligt ovanstående analys föreslås samman-

fattningsvis följande. 

Adresserna ska vara ”öppna”, vilket innebär att det går att folkbokföra sig på en adress utan 

bevisning. Beslut om folkbokföring ska även fortsättningsvis normalt kunna ske automatiskt. 

Det är dock viktigt att IT-systemen som används är smarta och kan identifiera vanliga fel redan 

innan beslutet tas. En flyttanmälan ska skrivas under på heder och samvete och folkbokföringen 

bör på samma sätt bekräftas varje år i samband med skattedeklarationen. 

Störst förändringar krävs inom handläggningen av bosättningskontrollerna. Med anledning av 

GDPR och nFL krävs att ett antal processuella förändringar görs. Det är viktigt att information 

skickas till de boende på en adress när någon folkbokför sig där, liksom rättigheter som därmed 

följer. Om den boende anmäler ett fel på sin adress ska anmälaren beaktas som part. I dessa fall 

utgör adressuppgiften för den felaktige en personuppgift för den boende (anmälaren) vilket be-

tyder att ett antal rättigheter för anmälaren finns tillgängliga samt skyldigheter för Skatteverket. 

Handläggningstiden för bosättningskontrollerna ska landa på under sex månader. När en väl-

grundad anmälan inkommer till Skatteverket krävs att den anmäldes adress ändras eller mark-

eras under handläggningstiden för att skydda den boende. Beslutet efter bosättningskontrollen 

ska kunna överklagas även av anmälaren.  

FOL bör ändras så att det inte endast finns en skyldighet att anmäla en flytt när det finns ett nytt 

boende, utan också när en adress inte längre är aktuell av annan anledning (hemlöshet, tillfälligt 

flyttat utomlands osv.). Avslutningsvis är det viktigt för folkbokföringens legitimitet att det 

införs ett folkbokföringsbrott.  

10.  Avslutande reflektioner 

Uppsatsen är framåtsyftande i och med att en utgångspunkt tas i regelverk som ännu inte trätt i 

kraft. Den kan därför ses som en uppmaning om att det krävs att den negativa utvecklingen 

vänds vad gäller korrektheten i folkbokföringsdatabasen och hanteringen av flyttanmälningar 

och underrättelser om fel. Handläggningen av folkbokföringen som det fungerar idag kommer 
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inte vara förenlig med GDPR och därför inte vara tillåten efter 25 maj 2018. Om ingen föränd-

ring sker riskerar Skatteverket sanktioner enligt DSL och skadeståndsansvar mot enskilda dels 

enligt EU-rätt, dels enligt Europakonventionen. 

En rätt till sin adress ligger i tiden, det är dags att Skatteverket tar tag i folkbokföringen på 

allvar. Det är ett samhällsviktigt register som inte längre kan bortprioriteras till fördel för skat-

tesidan. Det är anmärkningsvärt att Skatteverket och lagstiftaren närmast har låtit folkbokfö-

ringen förfalla. Det är lika anmärkningsvärt att enskildas aspekter inte belysts, lyfts upp och 

tagits itu med tidigare. Med allt mer kritik och uppmärksamhet bör en förändring dock inte 

kunna undvikas mycket längre, särskilt inte eftersom det riskerar att bli dyrt.  
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