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Prolog 
Sedan en halv timma kurar Nino vid färjelä-
get. Det regnar och är bara några få plusgra-
der. Hon ser hoppfullt på när hamnpersona-
len i Riga förbereder ombordstigningen. 
Nästan en vecka har passerat sedan hon tog 
farväl av sina föräldrar och syskon i den lä-
genhet i Tbilisi där hon vuxit upp. Hon är 23 
år gammal och hoppas på en framtid i Sve-
rige. På internet har hon lyckats köpa vad 
svenskarna kallar ett ”samordningsnum-
mer”. Numret ska ge någon slags identitet 
och öppna dörrarna till arbetsmarknaden. Flera av hennes vänner befinner sig 
redan i Sverige och livnär sig utan arbetstillstånd på tillfälliga städjobb. 

Några timmar senare lägger färjan till i Värtahamnen. Inget regn i Stockholm 
men minusgrader. Nino sveper sin slitna kappa runt kroppen och gör sig redo 
för gränskontrollen. I fickan ligger passet från hemlandet. Hon är redo att an-
söka om asyl om det skulle bli nödvändigt. Det blir det inte. Polismannen, som 
denna sena kväll bemannar terminalen, vinkar bara fram Nino och de övriga 
passagerarna. Hon är inne.   
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DEL I: BERÄTTELSENS BÖRJAN OCH SLUT 

I denna del fastslås att korrekta och tillgängliga personuppgifter är en premiss 
för många av de tjänster som såväl privata företag som statliga och kommu-
nala myndigheter erbjuder. Men medborgarnas interaktion med Skatteverket 
är emellanåt omständlig och systemets svagheter ger utrymme för fusk och 
kriminalitet.  

Vid sidan av samhällets intressen har Skatteverket egna skäl till förändring. 
Folkbokföringen har levt ett undanskymt liv i skuggan av beskattningen och 
bygger fortfarande på en traditionell varu- eller fabrikslogik. Värde skapas 
självständigt och med minimal interaktion med medborgare och andra aktörer. 
IT-systemen är föråldrade, handläggningen är tungrodd och det är svårt att 
kontrollera inrapporterade uppgifter. Men år 2017 tas ett efterlängtat initiativ till 
förnyelse. 

År 2020, efter tre och ett halvt års försök till förnyelse, har folkbokföringen visat 
sig vara lika trögrörlig som många andra tjänstesystem. Förbättring har skett 
men trots en betydande investering så är i stort sett IT-systemen, problemen 
och aktörernas vardag ännu som förut.  
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Urmodig men högaktuell verksamhet 
Folkbokföringen har gamla anor och historiskt har den tjänat delvis andra syf-
ten. Idag är bilden av ett kundregister, för såväl förvaltningen som för många 
företag, inte missvisande. 

Men verksamheten är eftersatt och i detta kapitel introduceras folkbokföringen 
som en samhällsutmaning med koppling till bland annat invandring och krimi-
nalitet. Som för så många andra utmaningar finns skilda bilder av problemet 
och olika uppfattningar om hur samhället bör mobilisera och finna lösningar.  

Aktuell samhällsutmaning 
I prologen berättas om Nino som reser mot Sverige med hopp om en ny fram-
tid. Sådan illegal invandring har pågått i alla tider. Globalisering och mer 
öppna gränser har medfört en större osäkerhet kring vilka som befinner sig i 
landet och hur deras närvaro påverkar den svenska arbetsmarknaden och väl-
färden. Många upprörs över att människor från andra länder tycks kunna vis-
tas olovligen i Sverige, mer eller mindre permanent. Verkligheten är komplex 
och vad som är sant eller osant kan alltid diskuteras. Det är detta som gör att 
uppfattningarna är många.  

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle (2019) uppmanar Emma Unevik, ordfö-
rande i Almega städföretagen, regeringen att täppa till kryphålen för den ille-
gala arbetskraften. Hon gör gällande att personer som Nino lätt kan skaffa sig 
ett så kallat samordningsnummer1, vilket skapar problem för arbetsgivarna: 

När en person som man ska anställa har ett så kallat samordningsnummer 
och bankkonto, vilket bankerna endast utfärdar om man redan har haft en 
anställning, vaggas företagare lätt in i en falsk trygghet att personen som ska 
anställas också har ett arbetstillstånd. 

I debattinlägget hävdar Unevik också att många medlemsföretag har svårt att 
komma i kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter, inte minst när 
det gäller att kontrollera huruvida personer har arbetstillstånd eller inte. Enligt 
författaren kan man ha ett samordningsnummer trots att man inte har rätt att 
vistas i Sverige och trots att personens identitet inte är fastställd. Men för 
många aktörer, privata som offentliga, tas samordningsnumren som intäkt för 
en fastställd identitet. Bilden bekräftas av många myndighetspersoner som 
menar att felaktigheterna i folkbokföringen är betydande och får stora konse-
kvenser för välfärden (BRÅ 2016).  

Bakom ett flertal identiteter kan finnas en och samma person… Personen 
ifråga kan sedan begå̊ brott under vissa av dessa identiteter och leva ett ord-
nat liv under andra (ibid).  

1 Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som istället för personnummer ges till den som inte 
är eller har varit folkbokförd i Sverige. 
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I Svenska Dagbladet (2019a) berättar en gränspolis om ”spökpersoner” som 
blir allt fler (figur 1). Han menar att polisen är chanslös att stoppa inflödet. 
Trots att personerna vare sig har rätt att vistas i landet eller får jobba så gör de 
det. De saknar alla former av skyddsnät och risken att bli utnyttjad är påtaglig. 
Men situationen har också en kollektiv dimension med uteblivna skatteintäk-
ter och annan kriminalitet. I ett svarsmejl till tidningen skriver ansvarigt stats-
råd Magdalena Andersson (s):  

De samordningsnummer vi har idag fungerar inte optimalt och därför har vi 
nu också tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över systemet i syfte 
att göra det säkrare och mer tillförlitligt. 

En trygg och säker hantering 
av identiteten hos den som vis-
tas i ett land utgör ett funda-
ment. I samband med terror-
dådet på Drottninggatan år 
2017 blev det tydligt även för 
allmänheten att en och samma 
person kan uppträda under 
olika identiteter. Dessutom, att 
många olika människor kan 
uppträda under ett och samma 
namn. Vem var egentligen 
Rakhmat Akilov?  

I en motion till riksdagen 
(2017/18:1310) hävdar Mikael 
Oscarsson (kd) att personer 
bakom 512 samordningsnum-
mer står som ägare av sammanlagt 28 897 fordon. Personerna betalar, enligt 
Oscarsson vare sig skatt, försäkring eller parkeringsböter. I en interpellation 
till statsrådet Magdalena Andersson (s) (2019/20:176) hävdar samme riks-
dagsman att det finns en adress i norra Stockholm där sammanlagt 2000 per-
soner varit skrivna under en tvåårsperiod. Han menar att det för tillfället är 
500 personer som bor där, enligt folkbokföringen.  

I en annan interpellation (2019/20:334) till statsrådet Magdalena Andersson 
(s) ställer Maria Malmer Stenergard (m) en fråga: ”Vad gör regeringen och mi-
nistern för att så fort som möjligt få stopp på det missbruk av samordnings-
nummer som har förekommit i flera år?” I det skriftliga svaret konstaterar
statsrådet:

[…] Med detta sagt vidhåller jag att samordningsnumren inte fungerar opti-
malt idag. Identitetskontrollen vid tilldelning av samordningsnummer vari-
erar och vid en ofullständig identitetskontroll finns risker med en utbredd 
användning och acceptans av numret i samhället. Regeringen och Skattever-
ket har därför vidtagit en rad åtgärder. Skatteverket arbetar kontinuerligt 

Figur 1: I Svenska Dagbladet (2019a) rapporterar polisen om
”spökpersoner” som blir allt fler.
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tillsammans med andra myndigheter för att samordningsnummer ska tillde-
las på ett effektivt och rättssäkert sätt. […] 

Avslutningsvis vill jag även nämna att regeringen i budgetpropositionen för 
2020 har föreslagit att Skatteverkets anslag ökas med 45 miljoner kronor 
2020 för att höja kvaliteten i folkbokföringen. För 2021 beräknas anslaget 
ökas med 60 miljoner kronor och för 2022 beräknas anslaget ökas med 50 
miljoner kronor. I och med tillskottet kommer Skatteverket bl.a. kunna upp-
täcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. 

Ansvaret för problemen faller tungt på Skatteverket som enligt regeringens 
förordning (2017:154, 2 §) är ansvarigt för frågor om folkbokföring och person-
namn. Myndighetens ska se till att uppgifterna i folkbokföringen är korrekta: 

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet 
och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett kor-
rekt underlag för beslut och åtgärder. (ibid) 

Frågan om samordningsnummer är med andra ord en del av en större debatt 
kring olika brister med koppling till folkbokföringen. Bland annat har rege-
ringen vid upprepade tillfällen uppmanat myndigheten att kvantifiera och rätta 
det sammantagna ”folkbokföringsfelet”. Vi återkommer såväl till det faktum 
att felets definition och storlek vid denna tid är oklar, som till debatten om hur 
felaktigheter ger utrymme för fusk och kriminalitet2. Redan här kan det dock 
konstateras att trycket är starkt på Skatteverket att komma till rätta med det 
sammantagna ”folkbokföringsfelet”. 

Verksamhet med anor 
I Sverige sträcker sig traditionen att registerhålla persondata åtminstone till-
baka till 1500-talet. Men i ett internationellt perspektiv är det ännu ovanligt 
med en löpande och samordnad registrering av befolkningen av det slag vi har 
i Sverige. Med några få undantag är det bara i de nordiska länderna det finns.  

Historiskt har de svenska befolkningsregistren haft delvis olika syften. Såväl 
ägande som nyttjande av registren har varit en förutsättning för den kyrkliga 
och den världsliga makten. Fram till år 1991 var det kyrkans ansvar och en på-
tagligt lokal praktik. På pastorsexpeditionen förvarades de kyrkoböcker som 
innehöll aktuella och historiska uppgifter om församlingens medlemmar. Det 
ursprungliga syftet var så gott som uteslutande att tjäna som underlag för 
prästens yrkesutövning, inte minst i samband med katekesförhören. Sedan 
länge har även möjligheten att beskatta medborgaren varit central. Det är först 
i nutid som diskussioner påbörjats om individens rätt till sina egna uppgifter. I 
globaliseringens tidevarv utmanas även själva föreställningen om en nationell 
folkbokföring, eftersom den utgår från idéer om nationalstaten och dess grän-
ser.   

2 Folkbokföringsfelet definieras på sidan 16 och debatten om detsamma skildras från sidan 46. 
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Skatteverket har haft ansvar för den svenska folkbokföringen sedan 1991. Mer 
eller mindre bokstavligt flyttade kyrkoböckerna från pastorsexpeditionerna till 
de lokala skattekontoren. Då bestod skatteförvaltningen av den centrala myn-
digheten Riksskatteverket (RSV) och ett antal självständiga och geografiskt av-
gränsade myndigheter runt om i landet.  

För att hantera de nya arbetsuppgifterna skapades IT-systemet Poff. De tidi-
gare arbetssätten från kyrkan flyttade med till skatteförvaltningen och lade 
grunden för det nya systemet. Utifrån dessa arbetssätt skapades också det nat-
ionella dataregister där folkbokföringens uppgifter lagras, som en form av digi-
tal kyrkobok. I dag finns där uppgifter om bland annat personnummer, namn, 
adress, födelseort och civilstånd. Sammanfattningsvis kan sägas att dagens 
folkbokföring handlar om var privatpersoner bor och deras civila relationer.  

Arbetet med att ta emot inkommande ärenden och registrera dessa är fortsatt 
en uppgift som utförs på många olika platser i landet. Men genom Skattever-
kets enmyndighetsreform och därpå följande centralisering finns inte längre 
någon lokal förankring när det gäller arbetet med att föra bok. Istället har det 
skett en koncentration av olika ärendeströmmar, där flytt och invandring är de 
två största. Det är nu ärendets karaktär som avgör på vilken plats det hand-
läggs. Under 2000-talet utvecklades IT-systemet Folke som ett stöd för hand-
läggarnas arbete och ett komplement till Poff. Systemet öppnade upp för att 
utveckla elektroniska tjänster och maskinell handläggning. Fortsatt handläggs 
ändå en stor del av ärendena helt eller delvis manuellt, av cirka 700 personer 
på heltid.   

För att andra ska ha tillgång till relevanta uppgifter från registret har Skatte-
verket skapat Navet och SPAR. Via Navet sprids uppgifter till andra myndig-
heter och kommuner genom kontinuerliga speglingar av registret. På det här 
sättet bidrar data från folkbokföringen till handläggningen inom så vitt skilda 
områden som brottsutredning, sjukersättning och kommunal äldreomsorg. 
Många företag, som banker och e-handelsföretag, är kunder till Statens perso-
nadressregister (SPAR) som uppdateras varje dag med nya uppgifter från folk-
bokföringen. Mot en avgift kan de på så vis säkerställa korrektheten i sina 
kund- och adressregister.  
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Efterlängtat program för förnyelse 
Skatteverkets arbete med att åtgärda problemen med folkbokföringen inleds 
under början av år 2017. I detta kapitel redovisas den interna problembilden så 
som den beskrevs i dokument och i samband med intervjuer vid den här ti-
den3. Men beskrivningen innehåller också uppfattningar om vilken riktning 
det kommande utvecklingsarbetet bör ta. 

Med inställningen att ”det ska vara lätt att göra rätt” hade Skatteverket utveck-
lats till en av Sveriges mest uppskattade myndigheter. Exempelvis hade man 
inom beskattningsverksamheten ersatt pappersdeklarationen med ett färdigt 
deklarationsförslag, som kunde godkännas med ett klick. Genom att underlätta 
de skattskyldigas värdeskapande hade förtroendet för myndigheten ökat och 
skattefelet4 minskat.  

Inom verksamhetsgrenen folkbokföring var utvecklingen inte lika tydlig. De 
IT-system som beskrevs i föregående kapitel följde föråldrade arbetssätt. Tek-
niken var i vissa fall så gammal att supporten hade upphört. Även dokumentat-
ionen var bristfällig. Därtill kom de påbyggnader och provisorier som gjorts 
under åren och som hade ökat systemens komplexitet. Komplexiteten gjorde 
att få, om ens någon, av de anställda förstod systemens konstruktion. Verk-
samheten var kort sagt sårbar (Skatteverket 2015b). 

Av den tidigare beskrivningen kan det förstås att folkbokföringen är en av de 
mest strategiska resurserna i välfärdssystemet. Fel i folkbokföringen ger följd-
fel i andra delar av samhället. Sjuka kan exempelvis bli hänvisade till fel vård-
givare och skatten kan komma att betalas till fel kommun. Felaktiga folkbokfö-
ringsuppgifter öppnar som sagt var dörren till välfärdssystemen, vilket kan ut-
nyttjas av kriminella (SOU 2008:74; BRÅ 2015). Därför var det besvärande för 
Skatteverket att folkbokföringsfelet vid den här tiden tycktes omfattande men 
var okänt till sin storlek.  

Problembilden anno 2017 
Vid sidan av den debatt som vid den här tiden fördes om samordningsnummer 
och fel i folkbokföringen så har Skatteverket interna skäl till förnyelse. Den be-
gränsade IT-utvecklingen gör handläggningen tungrodd. Även samarbetet med 
andra aktörer går trögt. Exempelvis är det bara CSN som valt att rapportera 
upptäckta fel i elektroniskt format till Skatteverket. Resten av de 70 000 fel-
rapporter som årligen inkommer från myndigheter och medborgare hanteras 
fortfarande på blanketter som måste skannas före handläggning.  

Vid ändring och nyregistrering av folkbokföringsuppgifter saknas ofta både tid 
och förmåga att proaktivt skikta, riskvärdera och göra urval för kontroll. Kvali-

3 Hur data samlats in redovisas i appendix 1 
4 Skillnaden mellan vad personer och företag ska betala i skatt och vad de faktiskt betalar. 
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tetskontrollen utförs istället mest som en reaktiv efterkontroll, det vill säga ge-
nom att korrigera fel som upptäcks av andra. Uppgifterna jämförs då med data 
som samlas in manuellt via sökverktyg5 eller förfrågningar6. Men sökningarna 
tar tid och mindre än 50 procent av alla felrapporter åtgärdas. Folkbokfö-
ringen, som av tradition har setts som en registrerande verksamhet, har små ̊ 
resurser och få möjligheter att göra kontroller (BRÅ 2016). Därtill kommer att 
det ofta är utsiktslöst att kontrollera var människor faktiskt bor. Eftersom 
många ärenden aldrig hanteras kan det antas att andelen dubbletter (onödig 
efterfrågan7) bland felsignalerna är betydande. Ärendebalanserna är stora och 
sjukskrivningstalet hos de anställda är flera procentenheter högre än inom 
verksamheten som helhet (Skatteverket 2017c). Ett skäl till stressen kan vara 
att antalet inkommande ärenden ligger utom medarbetarnas kontroll medan 
den övriga verksamheten i större utsträckning hanterar sådant som den själv 
har initierat (Skatteverket 2017b). 

Den interna problembild inom folkbokföringen som ovan redovisats kan sam-
manfattas med att 

• IT-stödet ger inte förutsättningar för utveckling 
• automationen är begränsad och stor del av arbetet utförs manuellt på 

papper 
• kvalitetskontrollen sker reaktivt i efterhand och är svår att utföra 
• det råder relativt hög sjukfrånvaro bland personalen 
• andelen onödig efterfrågan kan antas vara stor. 

Personer på strategisk nivå inom Skatteverket ansåg även att folkbokföringen 
byggde på en utdaterad fabriks- eller varulogik. De menade att verksamheten 
var utformad efter en idé om att skapa värde självständigt, på initiativ av men 
på avstånd från medborgare och andra myndigheter. Idén rimmade illa med 
den tjänstelogik8 som skulle prägla utvecklingen enligt myndighetens viktig-
aste styrdokument, Skatteverkets inriktning (Skatteverket 2017e). Inrikt-
ningen innebär att myndigheten inte ska skapa värde åt andra aktörer. Myn-
digheternas tjänster ska istället utformas för att underlätta det värde som 
andra aktörer skapar med Skatteverkets resurser. Skillnaden kan tyckas se-
mantisk men är avgörande för hur myndighetens tjänster ska utvecklas: 

Den som flyttar har kanske kontakt med en fastighetsmäklare, den som han-
terar ett dödsfall har kontakt med en begravningsbyrå, den som driver före-
tag använder ett affärssystem och den som säljer aktier gör det kanske via en 
nätmäklare eller bank. Kunden har valt en situation eller miljö för att hen 

 
5 Fastighetsinformation, Retriever, Bilregistret etc.     
6 Till Skatteavdelningen, andra myndigheter, företag och privatpersoner. 
7 I en tidigare studie av inkommande telefonsamtal, mejl och besök påvisades att värdeskapande ofta 
misslyckas. Nya försök i samma ärende utgör en ”onödig efterfrågan” som förbrukar Skatteverkets re-
surser (Fransson & Quist 2016). 
8 Tjänstelogik (Service Dominant Logic) är ett centralt perspektiv inom tjänsteforskningen som etable-
rades av Vargo & Lusch (2004). Det innebär att värdeskapande sker genom interaktion mellan aktörer 
och resurser, snarare än genom tillverkning och utbyte av färdiga produkter. 
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har behov av att göra eller uppleva något. Det är i denna situation vi ska se 
till att förutsättningar finns för kunden att fullgöra sina skyldigheter och ta 
tillvara sina rättigheter. Detta ska vara möjligt att göra som en integrerad del 
av det kunden ändå gör, med minimalt extra besvär. När kunden sköter sitt 
ska det finnas en möjlighet att sköta myndighetskontakterna ”på köpet”. 
(Skatteverket 2017e)  

Utvecklingen i det övriga samhället gör att många numera förväntar sig att 
slippa omständliga pappersblanketter. När någon dör, gifter sig eller flyttar så 
tas det för givet att folkbokföringen justeras, mer eller mindre automatiskt. 
När någon föds så bör det ingå ”i paketet” att hen också blir folkbokförd. 

Även fortsatt måste nog Skatteverket räkna med att hantera vissa ärenden ma-
nuellt och det finns förstås förvaltningsrättsliga aspekter att beakta. Inrikt-
ningen innebär dock att folkbokföringen så långt som möjligt bör integreras 
som en naturlig del och som en resurs i de tjänster som andra aktörer erbju-
der.  

Om Skatteverkets resurser integreras med andras kommer medborgarnas livs-
händelser att dokumenteras samtidigt och på den plats de händer. Folkbokfö-
ringen blir inte en separat händelse, inte ett separat ärende. Uppgifterna om 
ändringen behöver inte hanteras särskilt, fyllas i och skickas in utan kan i stor 
utsträckning hämtas ur befintliga data i andra system. Blir det fel någonstans 
så blir det fel överallt. Det är ett problem att felen på så vis sprids men detta 
ökar också chanserna att felet upptäcks. Blir det rätt så blir det rätt, hos alla. 
Utrymmet för fusk och misstag minskar och detsamma gäller problemet med 
efterkontroller. Genom att data hämtas vid källan blir det, enligt inriktnings-
dokumentet, oftare rätt från början, vilket är en grundläggande princip vid all 
kvalitetssäkring:  

Det önskvärda ”default-läget” är att det blir rätt, digitalt och automatiskt, 
och att möjligheterna till fusk och fel försvåras. (Skatteverket 2017e) 

Slutligen skulle naturligtvis även problemet med ärendemängden och persona-
lens sjuktal minska. Som ett alternativ kan de väsentligt färre ärendena ge be-
tydande besparingar genom färre personal. 

Många tidigare försök 
Skatteverkets interna problembild är alltså bredare än vad som framgår av de-
batten om samordningsnummer och fel i folkbokföringen. År 2017, när förny-
elsearbetet inleddes, var den interna och bredare problembilden etablerad se-
dan länge. Den byggde på intern och extern dokumentation och var oomtvis-
tad.  

…området [är] i stort behov av förändring och utveckling såväl som hur vi 
möter kunderna som våra interna processer och it-stöd. Utvecklingsarbetet 
behöver bedrivas utifrån kundperspektiv och tjänsteorientering för att 
kunna hitta bra och effektiva lösningar att få in information som säkrar våra 
register (Skatteverket 2017a). 
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Två gemensamma nämnare för de många historiska försök som gjorts för att 
komma tillrätta med problemen tycks dels vara uthållighet och dels en avsak-
nad av ekonomiska muskler. Folkbokföringen har som sagt levt ett ganska un-
danskymt liv, i skuggan av myndighetens mera kända uppdrag inom beskatt-
ning. Därtill kommer organisationens geografiska spridning (som ärvts från de 
tidigare och mera självständiga regionerna) vilken försvårat varje kraftsamling 
(Riksrevisionen 2017). Försvårande har även den organisatoriska uppdelning 
varit som funnits mellan verksamhet, utveckling och systemförvaltning (Skat-
teverket 2015a). Historiskt har det inte heller förelegat något egentligt externt 
tryck på förändring. De kritiska rapporter, interpellationer och andra doku-
ment som tidigare citerats är relativt sentida. 

Förnyelsen startar som ett program 
Vår berättelse börjar när det äntligen blivit dags för den stora kraftsamlingen. 
Mera pengar är på gång men till att börja med har åtta miljoner kronor avsatts 
för 2017. Under våren har en förstudie genomförts som i mångt och mycket be-
kräftar den kända problembilden (Skatteverket 2017a).  

I ett internt presentationsmaterial fastslås att utvecklingen ska drivas i projekt 
under ett gemensamt program som ska kallas Dina uppgifter – till nytta för 
dig och samhället. I programmet ska lärdomar dras från tidigare utvecklings-
försök figur 2).  

Det är arbetet med den tänkta förnyelsen av folkbokföringen som beskrivs och 
diskuteras i denna publikation. Skatteverkets ambitioner och steg kommer att 
belysas. Men också det faktum att förändringen bör förstås i relation till en på-
gående samhällsutveckling. Det kommer visa sig att det är många olika aktörer 
som är betydelsefulla för de kommande årens händelser och icke-händelser. 
Innan vi ger oss i kast med händelseutvecklingen tas ett kronologiskt språng 
fram till berättelsens slut.  
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Figur 2: I det nya programmet ska lärdomar dras från tidigare utvecklingsförsök (Skatteverket 2017d) 
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Nyttan av drygt tre års arbete 
I denna publikation följer vi under tre och ett halvt år, som sagt, Skatteverkets 
strävan att förnya folkbokföringen, från januari 2017 till juni 2020. Efter ett år 
kom det ett betänkande från Expertgruppen för digitala investeringar (SOU 
2018:72). I detta lyftes satsningens visionära ansats fram som något löftesrikt: 

”Dina uppgifter” är en investering som har potential att i grunden förändra 
hur folkbokföringsuppgifter säkras och hur dessa uppgifter överförs mellan 
myndigheter och andra intressenter.  

I skrivande stund, på hösten 2020, så  fortsätter folkbokföringens förnyelse. 
Numera är det stationer som passeras. Det program som inleddes för tre år se-
dan är vid det här laget nedlagt. Utvecklingen bedrivs nu enligt det agila9 kon-
ceptet SAFe. Det för med sig att ett antal utvecklingsteam arbetar i koncentre-
rade ”sprintar” om två veckor i taget. Var tionde vecka kallar man till stormöte, 
där ett drygt hundratal personer samlas för att planera insatserna under den 
kommande tioveckorsperioden. Temat för bildspelen vid dessa planeringsmö-
ten är en tågresa (figur 3). Riktningen för den kommande sträckan, de kom-
mande tio veckorna, är något som återkommande diskuteras. 

Under den tid som förnyelsen av folkbokföringen pågått har stora resurser sat-
sats. Mer än 200 miljoner kronor har förbrukats. Men i organisatoriska sam-
manhang blir det inte alltid som man tänkt sig. Tempot är just nu högt och det 

9 Agil (lättrörlig, flexibel) systemutveckling är ett alternativ till den traditionella ”vattenfallsmetoden” 
med fastlåsta projektplaner och byråkratisk dokumentation. 

Figur 3: Temat för bildspelen vid dessa planeringsmöten är en tågresa. 
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finns både riktning och energi. Så goda förutsättningar har inte funnits under 
hela perioden. Tvärtom har arbetet kantats av uppehåll, riktningsförändring 
och omtag. Som så ofta vid förändring har det förekommit slitningar, både i 
sak och person. Nyckelpersoner har kommit och gått och författarna bakom 
denna text hör till det fåtal som varit med från början.  

Folkbokföringen har också varit på mångas läppar. Det har hänt mycket i sam-
hället med relevans för myndighetens arbete. Intresset har ökat och mycket 
har tyckts och skrivits, även utanför Skatteverkets väggar.  

Trots omfattande utvecklingsresurser är det relativt mycket som är sig likt från 
tiden före studien. Men saker har förbättrats och här följer tre exempel.  

Exempel 1: Vid livets slut 

Att människor dör och begravs är en fråga för folkbokföringen. Historiskt har 
det legat på landets begravningshuvudmän att fylla i ett intyg efter kremering 
eller gravsättning och skicka in det till Skatteverkets central för inskanning.  

Från och med slutet av 2019 och framåt gäller en ny ordning som genom ett 
API10 ger andra aktörer möjlighet att interagera med Skatteverkets systemre-
surser. När aktören registrerar aktiviteten i sitt eget verksamhetssystem så 
skickas automatiskt ett elektroniskt meddelande till Skatteverket. Det vore för-
stås önskvärt att även automatisera den efterföljande handläggningen. Men 
det är ändå ett framsteg att Skatteverket och begravningsbranschen nu inte-
grerar sina resurser. Begravningshuvudmannen slipper skriva ut och skicka in 
intyg och myndigheten slipper skanna dokumenten före handläggning.  

Exempel 2: Beräkning av folkbokföringsfelet 

Under studieperioden har myndigheten också utvecklat formerna för att be-
räkna folkbokföringsfelets storlek. I en intern promemoria (Skatteverket 2020) 
beskrivs hur myndigheten i samarbete med SCB har svarat upp mot regering-
ens önskan om en kvantifiering av felet.  

Folkbokföringsfelet definieras som förekomsten av fel i folkbokföringsregistret 
i förhållande till lagstiftningens krav. Felet delas upp i tre kategorier. Övertäck-
ningsfel innebär att det finns individer som är bokförda i registret, trots att de 
inte ska vara det. Motsatsen, dvs individer som inte är folkbokförda trots att de 
enligt lagen borde vara det, kallas undertäckningsfel. Den sista och största ka-
tegorin utgörs av individer som är bokförda med felaktig adress och kallas i 
modellen för felaktig bokföringsadress.  

10 Ett Application Programming Interface (API) är ett gränssnitt (protokoll) genom vilket maskiner 
kan interagera och utbyta information.  
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Folkbokföringsfelet uppskattas omfatta 1,9 procent av befolkningen, eller ca 
195 000 personer11. Noterbart är att personer som vistas i landet utan laglig 
rätt per definition inte ingår i folkbokföringsfelet. Detsamma gäller personer 
med samordningsnummer som vistas i landet tillfälligt.  

Exempel 3: Minskning av folkbokföringsfelet 

Oftare och på andra sätt än tidigare ber myndigheten medborgare att bidra 
med kunskap om sin egen situation.  

Varje år går ett stort antal deklarationer ut till de skattskyldiga. En korrekt 
kommuntillhörighet i folkbokföringen är viktigt eftersom storleken på skatten 
delvis beror på i vilken kommun man bor. I en pilotstudie 2018 uppmanades 
mottagaren att kontrollera och vid behov ändra sin adress. Trots att adressen 
sedan länge varit viktig för rätt skattesats så saknades tidigare denna egenkon-
troll. Pilotstudien krävde samverkan mellan två av Skatteverkets verksamhets-
grenar. Åtgärden låter självklar men krävde en ansenlig insats. Det finns ännu 
inget beslut på att permanenta denna lösning.  

E-tjänsten Visa folkbokförda på samma adress vänder sig till personer som är
över 18 år och folkbokförda i Sverige. Sedan våren 2020 går det att se vilka
andra som är folkbokförda på ens egen adress. Det går också att anmäla even-
tuella felaktigheter direkt till Skatteverket.

En annan lösning har också nyligen lanserats, med komplikationen att det 
krävs anslutning till den digitala brevlådan ”Mina meddelanden”. Myndig-
heten har där skapat en funktion som påminner den folkbokförde om att an-
mäla flyttning. 

Att detta har bidragit till ett minskat folkbokföringsfel är rimligt att anta. Med-
borgarna har mött upp myndighetens ambitioner och i större utsträckning än 
förväntat inkommit med önskemål om korrigeringar. Trots den ökade ärende-
mängden har myndighetens handläggare hunnit med att korrigera. 

Ovan gavs tre exempel på att det omfattande utvecklingsarbetet resulterat i 
konkreta förändringar. Därutöver äger, som sagt, mycket rum i skrivande 
stund, inte minst vad gäller att komma till rätta med den historiska skulden 
avseende IT-systemen.  

”Att utveckla för att avveckla” är ett uttryck som numera används flitigt inom 
förnyelsearbetet. Det som ska avvecklas är framförallt Poff, det vill säga det sy-

11 Uppskattningen gäller för år 2017, vilket är det senaste år som SCB kunnat beräkna, givet de data 
som samlas in. I rapporten finns också en uppskattning bakåt i tiden. Felet bedöms ha legat på ungefär 
samma nivå när det gäller andel av befolkningen, strax under 2 procent, under perioden 2012-2017. 
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stem som skapades när folkbokföringen separerades från kyrkan. De olika ut-
vecklingsteamen kan dock inte helhjärtat ägna sig åt detta. De befintliga Folke 
och Poff kräver nämligen viss handpåläggning och putsning för att möta aktu-
ella krav. Men en ökande delmängd av kapaciteten ägnas åt att ta fram ny 
funktionalitet. Någon beskrev det som en skämd gammal tårta till vilken det 
först skapas en ny tårtbit. Därefter skär man bort motsvarande bit från den 
gamla Poff-tårtan och ersätter med den nya. Och därefter en till och en till, tills 
det blivit en ny tårta som är något annat, nytt och mera aptitligt än Poff. 

Under de passerade åren har frågor som ”vilka krav ska vi ställa på ett nytt sy-
stem?” och ”hur ska vi ta oss från det nuvarande läget till det framtida?” varit 
ständigt närvarande. Bland svaren på den senare frågan har både ”köpa nytt” 
och ”bygga själv” funnits med. Under hösten 2019 genomfördes ett omfattande 
strategiskt arbete där olika alternativ klargjordes och ställdes mot varandra. 
Under våren 2020 fattade Skatteverkets ledning beslut om att arbetet med att 
utveckla för att avveckla skulle bedrivas genom en mix av inköpta produkter, 
öppen källkod och egenutvecklad mjukvara — ovanpå öppen källkod.  

Skatteverkets problembild omfattar som sagt var mycket mer än vad som ut-
trycks i den offentliga debatten. Ändå har det nu pågående arbetet med att ut-
veckla för att avveckla en tydlig koppling till debatten om samordningsnum-
mer. Myndigheten går före med samordningsnummer för att ”spåra” och på så 
vis bereda marken för förbättringar även inom andra områden. Genom att ar-
beta med ett avgränsat område så blir det lättare att senare byta ut andra tårt-
bitar i Poff. Arbetet som läggs ned ska senare komma till nytta vid avveckling 
inom andra områden. Skälet till varför just samordningsnummer går före av-
handlas ingående längre fram i texten. Men ett viktigt skäl är den tidigare 
nämnda debatten och ett nytt lagkrav som träder i kraft vid årsskiftet 2020-
2021.  

Sammantaget är det svårt att kortfattat ge en rättvis och heltäckande bild av 
var folkbokföringen befinner sig efter sommaren 2020. Någon annan hade sä-
kert framhållit delvis andra saker. Hursomhelst är det mycket arbete som åter-
står.  

Trots viss nyutveckling är ärendesystemen i stort sett desamma som för tre och 
ett halvt år sedan. Utanför Skatteverket är det få som märkt av någon bety-
dande förändring och på insidan är situationen i princip densamma. Sjukskri-
vingarna är fortsatt bekymmersamma för avdelningen. Få utvecklingsleveran-
ser har landat i handläggarnas vardag och inflödet av nya ärenden är fortsatt 
högt. Under våren 2020 var ärendebalanserna och handläggningstiderna så 
besvärande att målstyrning på kvantitet infördes. Det är fortfarande svårt att 
hinna med alla de fel i folkbokföringsregistret som påtalas av andra myndig-
heter.  
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DEL II: SKEENDET I TRE PARALLELLA AKTER 

Tidigare beskrevs såväl utgångsläge som resultat av dryga tre års utveckling. 
Vad som däremellan hände ska nu skildras på tre sätt med vissa omtag och 
perspektivbyte emellan.  

Gemensamt i de tre beskrivningarna är att synsätten är många. Spänningar 
uppstår mellan individer med skilda perspektiv och ståndpunkter. En del per-
soner är riskbenägna medan andra undviker det okända. En del har överblick 
medan andra ser delar. En del bryr sig och känner ägarskap medan andra har 
annat att ta hand om. Många har även en professionell identitet och en befatt-
ning som får dem att bevaka vissa ståndpunkter. Men för att förnya folkbokfö-
ringen måste aktörerna vara överens.  

I den första akten, om programmets uppgång och fall, skildras konsekven-
serna av de interna förhandlingar som ständigt fördes kring vad som skulle ut-
vecklas. Räcker det att folkbokföringens IT-system förnyas? Kanske behöver 
även personalens arbetssätt förändras? Och mycket av folkbokföringen borde 
väl kunna utföras av andra samhällsaktörer, i samband med medborgarskap, 
flytt, bröllop, begravning och andra livshändelser?  

I akt två, där berättelsen återges ur ett annat perspektiv, fokuseras hur utveckl-
ingspersonalen hamnar i strid med form och formalia och de ideal som präg-
lar styrningen. För att finansiera utveckling kan det exempelvis krävas en mål-
beskrivning. Men går det att beskriva en framtid som, trots att den är önskad, 
är avlägsen och okänd? 

I den tredje akten fokuseras hur förnyelsearbetet påverkas av en fejd mellan de 
tre statsmakterna. Mediala och politiska trätor om invandring och kriminali-
tet gör att det kränger och svänger. De uppmärksammade missförhållandena 
föranleder många yrvakna att börja styra. Helhetsgreppet går förlorat och en-
samt kan inte Skatteverket tillgodose alla krav. 
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Första akten: Programmets uppgång och fall 
Under våren 2017 inleddes förnyelsen av folkbokföringen. Arbetet skulle dock 
komma att påverkas av motstridiga interna krafter. Först bedrevs det som ett 
program, lite vid sidan av ordinarie verksamhet. Sedan kläddes det om till hela 
avdelningens förnyelseresa. Däremellan fanns både kris och stiltje. På ytan är 
det utvecklingsarbetets form som nu diskuteras. Men till stor del handlar det 
om vilken riktning utvecklingen skulle ta. 

Det formades såväl en arbetsgrupp som en styrgrupp. Tanken var, som sagt, 
att de kommande årens arbete skulle bedrivas i programform.  

I direktivet, som författades under våren 2017, förklaras att med ett program 
skulle det gå ”att säkra helheten och arbeta strategiskt” (Skatteverket 2017f). 
Som exempel på områden inom vilka programmets projekt skulle kunna initie-
ras nämns:  

• invandring där etableringsprocessen är omständlig och kräver många
besök. Den del i processen där Skatteverket är inblandat, tilldelningen
av personnummer, behöver förenklas för att ske snabbt och korrekt.

• flytt inom Sverige som ska effektiviseras med digitala resurser som ska
utvecklas gemensamt med mäklare och andra aktörer och testas på pri-
vatpersoner.

• civila relationer som i framtiden ska hanteras helt digitalt. Bara om ma-
skinerna finner skäl till manuell kontroll ska en handläggare kopplas in.

Därtill slås det fast att gamla sanningar och arbetssätt ska ifrågasättas och att 
utvecklingen ska styras i tjänstelogisk riktning: 

Kunderna […] ska kunna hantera sin situation, där de befinner sig just nu, i 
sin vardag. […] Området behöver förändra sina tjänster för att vara integre-
rade med samhället. […] (ibid.) 

Dokumentet präglas också av en systemsyn som innebär att folkbokföring be-
skrivs som ett samhällsfenomen, snarare än som en verksamhet inom Skatte-
verket. Förnyelseresan skulle till stor del behöva sträcka sig ut i samhället, 
långt utanför Skatteverkets lokaler. Det förutsattes att andra myndigheter och 
privata aktörer skulle bidra genom att låta sina resurser integreras i ett tätare 
värdeskapande: 

Utgångspunkterna för hela utvecklingsarbetet är att utgå från kundens livs-
situationer och i samarbete med andra myndigheter och privata aktörer ut-
forma tjänsteorienterade lösningar (ibid.).  

I en text från april 2017 slås fast att utvecklingen är beroende av andra aktörer. 

För att genomföra förbättringar/utveckling behöver vi arbeta tillsammans 
med andra myndigheter såsom t.ex. Migrationsverket, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Sveriges alla kommuner, Universitet och Högskolor. Vi 



26 

behöver också knyta kontakter med andra aktörer som kan erbjuda kun-
derna en del av tjänsterna exempelvis, begravningsentreprenörer, vigselför-
rättare, studentbostäder, mäklare med flera. (Skatteverket 2017c) 

I arbetsgruppen deltog — förutom programledaren som tidigare visat framföt-
terna vid liknande uppdrag och gavs en central roll — tre projektledare, fyra 
områdesarkitekter, en avdelningsarkitekt, en verksamhetsutvecklare, en pro-
gramcontroller och en kommunikationsstrateg. Alla i programmet var rekryte-
rade på deltid. I direktivet angavs även att verksamhetsutvecklaren och de tre 
projektledarna skulle ingå i programledarens ledningsgrupp.  

Under ett tidigt möte med styrgruppen, i maj 2017, förs det fram att förank-
ringen utanför Skatteverket är bristfällig. Det diskuteras också att de effektmål 
som anges i direktivet har en intern slagsida och att de mest beskriver Skatte-
verkets vinster. Vinsterna för tjänstesystemet12 som helhet är otydliga. eSam13, 
regeringskansliet och statens koncernstyrning förs på tal och kanske borde nå-
gon extern ingå i styrgruppen? Mötet beslöt att allt detta måste anstå till se-
nare.  

Förnyelsen inleds 
Under hösten 2017 påbörjas arbetet inom programmet med att fyra projekt 
startar upp. Det är Att invandra, Att flytta, Kontrollstrategi och verktyg samt 
Automationer. Under denna period kämpade deltagarna i arbetsgruppen, både 
med att själva kunna se och att visa andra de innovativa lösningar som tjänste-
logiken utlovade. Det var svårt och tog tid att tänka nytt. Och hur skulle man 
gå tillväga? 

Inom exempelvis Att flytta fanns planer på en behovsinventering. Kanske 
borde man medlyssna på de ärenden som kommer in till Skatteupplysningen 
eller följa handläggare på ett servicekontor14? Mycket kom att handla om data-
insamling från nyanlända, studenter, skolungdomar och andra som tradition-
ellt hade betraktats som kunder, snarare än som medskapande aktörer. Ef-
tersom tanken var att ”finnas där medborgaren är” togs även kontakter med 
andra myndigheter och privata organisationer. Ett samtal med ett elbolag be-
skrevs som ”det mest intressanta hittills”. Men en undran var hur det kan bli 
lätt och attraktivt för privata aktörer att samverka med Skatteverket. Vad är in-
citamentet? 

12 Tjänstesystem är ett begrepp inom tjänstelogiken som beskriver hur olika aktörer utbyter kunskap, 
information, resurser och praxis för att gemensamt skapa värde och uppnå gemensamma mål (Vargo 
et al., 2008). 
13 eSam är ett program för samverkan mellan 27 statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och reg-
ioner (SKR). Syftet är att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner 
och företag samt att mera effektivt använda myndigheternas resurser. 
14 På landets statliga servicekontor ges medborgare och företag vägledning och information kring de 
tjänster som erbjuds av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattever-
ket.  
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Inom Invandring handlade det mest om ett webbgränssnitt för immigranter. 
En interaktionsdesigner kopplades in och prototyper testades på immigranter i 
SFI-undervisning och på andra som besökte ett servicekontor. Men söktrycket 
från de nyanlända var hårt och inom Migrationsverket försökte de att hålla hu-
vudet över vattenytan. Vid årsskiftet hade samverkan ändå kommit så långt att 
Migrationsverket hade prioriterat ett projekt om ”korrekta register”. En ge-
mensam workshop planerades i januari 2018.  

Svårast var det kanske inom Kontrollstrategi och verktyg vars inriktning 
mycket tydligt hade formats utifrån den befintliga fabrikslogiken. Ändå är man 
tidigt klar på att minska efterkontrollen till förmån för att få det rätt från bör-
jan. Såväl internt som externt skulle det kunna uppstå stora vinster om andra 
aktörer själva kunde rätta felaktiga uppgifter. Och ”Försäkringskassans hand-
läggare är ju faktiskt bättre skickade än Skatteverkets att validera barn- och fa-
miljeuppgifter”. 

Vad gäller Automationer så påverkades de redan under oktober månad 2017 
av bestämda uppfattningar från inflytelserika personer inom folkbokföringen 
som inte bjudits in till förnyelsearbetet. Efter ett inledande intresse för tjänste-
logiska lösningar handlade det nu om fabrikslogisk automatisering av befint-
liga ärendeflöden. Budskapet var att innan det kunde bli tal om att ”att gifta 
sig” och andra tjänstelogiska livshändelser så måste handläggningen rational-
iseras. Tolv ärendeslag skulle skärskådas för att avgöra vilka som kunde auto-
matiseras och vilka som krävde fortsatt manuell handläggning. Först efter det 
att programmet krävt fortsatt förtroende var ordningen återställd. Återigen 
skulle Automationer inte handla om automatisering utan om att hitta andra 
aktörer att samarbeta med kring livshändelser. Nya projekt bildades om att 
förlora en anhörig, att bli förälder, att gifta sig och att skilja sig.  

I november hade programmet som helhet trillat isär i nio skilda projekt. Men 
inte heller dessa var riktigt orubbliga. Exempelvis visade sig ansatsen med livs-
händelser vara komplicerad. Den utländske medborgare som gifter sig använ-
der helt andra resurser än vad en svensk gör. Borgerlig och kyrklig vigsel är två 
andra alternativ. Projektet Att gifta sig visade sig snart bestå av åtminstone 
fyra (2x2) skilda situationer.  

Entusiasmen växer i takt med att de tjänstelogiska polletterna trillar ned. I no-
vember bestämmer programledningen att inget projekt primärt ska utgå från 
Skatteverkets behov av rationalisering. Interna vinster förväntas men allt ska 
nu utgå från kund och samverkan med andra.  

Men i december utsätts även Kontrollstrategi och verktyg för påtryckningar 
om att hålla sig på hemmaplan. De tjänstelogiska idéerna om minskad efter-
kontroll trängs nu ut, så även idén om att andra myndigheter själva ska rätta 
felaktiga uppgifter. Vad som istället ska göras i de fem projekten inom området 
är att 1) underlätta medborgarnas självrättning på Mina sidor 2) underlätta för 
myndigheter att rapportera fel 3) riskbedömningar och urval för kontroll 4) att 
kontrollera data vid registrering, istället för i efterhand och 5) att kunna mäta 
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folkbokföringsfelet. I januari 2018 presenteras projektets förstudierapport av 
vilken det framgår att området nu ska benämnas Kontroll & kvalitet.  

Vid sidan av dessa krafter, som inom programmet uppfattades som ett mot-
stånd mot den tjänstelogiska inriktningen, hade alltfler röster även höjts för att 
det krävdes en ”målarkitektur”. Redan före sommaren 2017, bara ett par dagar 
efter det att programdirektivet var färdigt, hade en berörd chef skickat syn-
punkter via mejl till tolv personer: programledaren, medlemmarna av styr-
gruppen och andra. Huvudbudskapet var att resurser måste reserveras för ett 
arbete med målarkitektur, både vad gäller verksamheten och applikationerna!  

Men den tekniska förvaltningen av IT-systemen sker vid IT-enheten15 i Umeå 
och begreppet målarkitektur var i det här skedet obekant för många inom ut-
vecklingsenheten i Solna. Ett par år senare berättar en då centralt placerad 
person att: 

Jag har brottats otroligt mycket med de här frågorna. Men på den översta 
nivån, alltså på strategisk nivå, ska [målarkitekturen] beskriva myndigheten 
om tre till fem år. Jag har själv ställt mig frågan, i vilka termer då? Och svaret 
jag då får är ”allt”. Det är organisationen, arbetssätten, processerna, tekni-
ken. Det är på något sätt processerna för hur vi ska jobba då. 

Skatteverkets personal bar förmodligen på skilda uppfattningar om vad IT-
begreppet målarkitektur egentligen innebar. Försvårande var de många vari-
anter som anger att det efterfrågade dokumentet avser en viss nivå eller del av 
verksamheten. Medan vissa bara efterlyste en ”målarkitektur” så frågade andra 
exempelvis efter en ”applikationsmålarkitektur”16. 

Oavsett begrepp så tycktes omgivningen inte tolerera att programmet inte 
kunde säga hur den framtida verksamheten skulle se ut. Det fanns även syn-
punkter på utvecklingsarbetets riktning och från Umeå kom frågor om IT-
enhetens perifera roll i programmet.  

Efter ett halvår, vid årsskiftet 2017–18, måste programledningen ägna mycket 
tid åt att bemöta kritik. Återstoden av detta kapitel ägnas åt den kris som ledde 
till att programmet först begravdes, för att sedan återuppstå i ny form. I den 
nya formen skulle utvecklingsarbetet vara mera inriktat på interna vinster. 

Handdukar kastas in 
Samtidigt som resan startar i programmet så genomgår Skatteverket en omfat-
tande omorganisation. En viktig förändring är att den produktionsavdelning 
som tidigare inrymt såväl beskattning som folkbokföring upphör. Genom att 
skapa en ny avdelning (Folk- och fastighetsavdelningen) där folkbokföringen 

15 Skatteverkets IT-avdelning består av ett antal enheter. Den enhet som tillsammans med folkbokfö-
ringens tjänsteutvecklingsenhet förvaltar och utvecklar folkbokföringens IT-system benämns fortsätt-
ningsvis ”IT-enheten”. 
16 I den fortsatta framställningen håller vi oss till begreppet målarkitektur. 
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placerades tillsammans med bl.a. fastighetstaxeringen så flyttade handlägg-
ningen närmare dem som planerar och utvecklar. Avdelningen får också en ny 
chef, som tar plats i programmets styrgrupp.  

I oktober 2017 utser regeringen en ny generaldirektör för Skatteverket. Hon 
ärver såväl den nya organisationen som utvecklingsprogrammet inom folkbok-
föringen. Redan i februari 2018 blir det tydligt att generaldirektören, med egen 
gedigen erfarenhet av stora utvecklingsprocesser, visar intresse och ställer frå-
gor. Inifrån programmet berättas: 

Nu har vi också fått en GD som vi måste jobba på att övertyga. För hon vill 
jättegärna göra det här som… vi tror hon börjar luta åt att hon vill göra det 
som en intern effektivisering.  

Hon vill hela tiden veta vad vi ska göra, hur vi ska göra. Hur vi ska få ned 
visionen till strategier och verkstad. Vi säger att det växer sakta men säkert, 
men det nöjer hon sig inte med, tyvärr. 

Två personer ur ledningsstaben fick generaldirektörens uppdrag att hjälpa av-
delningschefen, såväl med programmet som med den övriga verksamheten. De 
skulle försöka förstå vad som pågick. Sedan länge hade det efterlysts en över-
gripande plan över vad som skulle ske i olika steg och vilken målarkitektur 
programmet såg framför sig. Inte minst behövdes det en plan för effekthem-
tagning. Förvisso kunde det hävdas att en sådan plan faktiskt fanns men vad 
som förväntades var kronor och ören, gärna i närtid.  

Förväntningar hade även uttryckts om att den operativa verksamheten skulle 
centraliseras. Det var inte ändamålsenligt med sex geografiskt indelade en-
heter och folkbokföring på 19 orter. Och för att kunna banta verksamheten är 
det viktigt med automatisering. Det borde exempelvis gå att minska handpå-
läggningen inom ”Att flytta” som står för cirka 60 % av verksamheten. En del 
övrigt att önska fanns även vad gäller organisation, ledning och styrning, kom-
petensförsörjning och kultur. Det vore även på sin plats med en attraktiv be-
rättelse om framtidens folkbokföring. 

Avdelningschefen tog tag i saken. Enligt den plan som utarbetades skulle de 
sex enheterna minskas till två. Folkbokföringen skulle överge ett antal orter 
och personalstyrkan skulle snabbt minska.  

Åtgärderna sågs som en bra början. Dock krävdes det en tydligare beräkning 
och plan för effekthemtagning, även en tydligare beskrivning av vad som skulle 
utvecklas och i vilken takt och likaså hur alla juridiska frågor skulle hanteras. 
Planen behövde finnas före sommaren, inklusive hur ledningen av program-
met skulle förstärkas.  

Strax före sommaren 2018 börjar det luta åt att programmet kommit till vägs 
ände. Chefen för tjänsteutvecklingsenheten, tillika programägaren, är den 
första att kasta in handduken. Vid en programdag i september presenterar av-
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delningschefen enhetschefens ersättare, för att sedan lämna mötet. I sitt anfö-
rande framför ersättaren att programmet och programledningen har gjort ett 
fantastiskt arbete men att det gått lite trögt. Utvecklingsarbetet ska fortskrida 
men programformen måste upphöra. Det krävs ett ”tydligare ägarskap i lin-
jen”. På det sättet ska kontaktvägarna breddas och förenklas så att effektmål 
kan nås. Därefter håller en av myndighetens strateger ett brandtal för tjänste-
logiken, men det finns en tveksamhet i rummet rörande den framtida rikt-
ningen. Efter programdagen slutar även programledaren och, en månad se-
nare, avdelningschefen. Av programmets tolv medarbetare återstår tre projekt-
ledare. I november utses enhetschefens ersättare även till avdelningschef, för 
att inneha båda rollerna fram till den 28 februari 2019.  

Omtag med ny bemanning 
Behovet att förnya folkbokföringen kvarstod och arbetet måste nu omorganise-
ras. Det skulle dröja innan det gick att ta nya tag, så hur skulle utvecklingen 
bedrivas under tiden? Manfallet gjorde att nya personer måste rekryteras och 
frågan gick till medarbetare inom avdelningen som inte tidigare hade givits ut-
rymme att delta:  

Då blev vi raskt inkallade att försöka göra något av resterna. Första månaden 
försökte vi läsa in oss, för det var ingen överlämning alls, folk bara slutade. 

Behov och idéer från verksamheten prioriterades: 

Vi har stora balanser, så därför har vi en tendens att prioritera den interna 
effektiviseringen.    

Vi rättar upp sånt vi måste göra för att systemen är för gamla eller måste 
underhållas. 

Riktningen blev nu en annan: 

Den ansats som man hade inom programmet var ju med ett oerhört starkt 
kundfokus. Och jag upplevde att när det lades ned så slog pendeln väldigt 
hårt åt andra hållet. 

Ändå pågick viss nyutveckling. Det sades att vad som skulle prioriteras var 
”snabbvinnare”, tex att privatpersoners flyttanmälan hanteras automatiskt. El-
ler att medborgare själva kan se vem som bor på sin adress och anmäla felak-
tigheter:  

Kontrollautomationer kan vi göra lite på ny teknik vid sidan om det gamla, 
som vi sedan kan flytta. 

De mera långsiktiga utvecklingsfrågorna var tillbaka på ritbordet. Det sades 
dock att arbetet med målarkitekturen fick stå tillbaka för hela avdelningens 
målbild, som först måste komma på plats. Målbilden skulle handla om styr-
ning och ledning, tankar om teambaserat arbetssätt, att kompetensbredda osv. 
För avdelningens ledning handlade våren 2019 i övrigt mycket om ärendeba-
lanser och handläggningstider. 
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Någon färdig målarkitektur hade det ännu inte blivit men efter sommaren 
2019 står avdelningen redo att återuppta förnyelsen av folkbokföringen. För-
nyelsearbetet utgör nu en integrerad del av hela avdelningens utveckling. Det 
styrs dessutom av avdelningens målbild, som vi återkommer till senare i tex-
ten. Arbetet ska även följa generaldirektörens ambitioner, som inte utesluter 
tjänstelogiska inslag men främst innehåller mycket annat:  

Om ett år [våren 2020] har vi fått klart med det rättsliga. Vi har fullständigt 
klart för oss i vilket skede vi är vad gäller ombyggnad av IT-systemen. Vi kan 
berätta hur arbetet ska gå till inom de många delarna av folkbokföringen. Vi 
har en tydlig effekthemtagningsplan och har klarat ut vem som är ansvarig 
när vi låter andra rätta uppgifterna. Vi har även kommit långt med att verk-
ligen bedriva kontroll på ett bra sätt, med automatisering som säkerställer 
rätt från början. Det finns en analysfunktion och en systematisk slump- och 
urvalsfunktion så vi vet vad vi ska kontrollera. Och vi ska ha kompetensför-
sörjningen på plats så vi får en tydlig styrning, ledning och uppföljning i pro-
grammet. 

År 2020, när detta skrivs, har långtifrån hela generaldirektörens önskelista här 
ovan blivit tillgodosedd. Men där vi nu befann oss, efter sommaren 2019, fanns 
det onekligen ny energi och viss riktning. 
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Andra akten: Strid med form och formalia 
Full kraft i ett utvecklingsarbete kan väl bara uppnås med en målbeskrivning 
som är både attraktiv och trovärdig? Och ska utveckling finansieras så är det 
kanske rimligt med den formalia som kräver en beskrivning av det tänkta re-
sultatet? Men folkbokföringen är komplex och hur ska en framtid kunna besk-
rivas som, trots att den är önskad, är okänd och avlägsen? 

Värde skapas i folkbokföringen genom mänskliga och maskinella resurser som 
interagerar med varandra i intrikata mönster. Bindningarna är många, aktö-
rerna har olika huvudmän och i värdeskapandet spelar även de folkbokförda 
en central roll. Även med en avgränsning till Skatteverket är värdeskapandet 
komplext och svåröverskådligt. Kan det ens finnas någon på myndigheten som 
ser alla delar och förstår hur allt hänger ihop? Vem har överblicken och kan 
någon se botten på den samling av resurser som ska integreras? Vilka är resur-
serna och är de ens samlade? 

Många är även de individer inom Skatteverket som ansvarar för utvecklingen. 
De är funktionellt indelade specialister på exempelvis operativ verksamhet, ut-
veckling, juridik eller IT. Komplexiteten har till stor del att göra med mänsk-
liga relationer. Perspektiven och förväntningarna är många, och interaktionen 
med berörda måste ske med eftertanke.  

Berättelsen om förnyelsen ska nu återges med fokus på de förhandlingar som 
fördes om att beskriva utvecklingens mål. 

Att måla framtiden 
Det är alltså IT-enheten i Umeå som sköter den tekniska förvaltningen av de 
tidigare nämnda Poff och Folke. Systemen, som är centrala för folkbokfö-
ringen, beskrivs inom myndigheten som ”föråldrade”. De kräver ”handpålägg-
ning” och många säger att ”vi lappar och lagar”. Av den interna historiebe-
skrivningen att döma har tidigare chefer inte tagit sitt ansvar. Systemen borde 
ha varit utbytta för länge sedan. Det talas om en historisk skuld, som myndig-
heten nu ska betala tillbaka17. Det kan därför tyckas märkligt att ett byte av IT-
system inte var ett tydligt mål på programmets planerade resa. 

Poff är äldst och under programtiden var alla medvetna om att det måste bytas 
ut för ”annars kan varken handläggarstödet utvecklas eller resurserna som be-
hövs ute i samhället”. Ett nytt IT-system sågs bland annat som en förutsättning 
för att andra aktörer ska kunna integrera sina resurser med Skatteverkets.  

De register som Poff (och Folke) arbetar mot är alltså inte av det moderna sla-
get. De saknar en sådan struktur som gör att information lätt kan tankas över 
till ett nytt system. Svårigheten är så stor att många uppgivet har tänkt att ett 

17 En motsvarande skuld finns även hos flera andra myndigheter, se Riksrevisionen 2019 
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byte knappast är möjligt. Bytet kunde åtminstone framstå som avlägset och 
svårt att föreställa sig, så ”vi får nog leva med Poff”. 

Som tidigare nämnts har en uppfattning varit att en eventuell ersättare till Poff 
ska köpas, ”för det är ju bara ett kundregister”. Andra har menat att det krävs 
en unik lösning som Skatteverket självt måste utveckla.  

En diskussion rörde hur det ska kunna specificeras vad som ska köpas eller ut-
vecklas? Hur ska den tidigare nämnda målarkitekturen se ut vad gäller datare-
gistren, applikationerna, handläggarstödet, arbetsprocesserna och så vidare. 
Kommer en resurs att kunna integreras med en annan utan att den andra finns 
på plats? Hur ska i så fall denna andra resurs kunna utvecklas och verifieras 
utan att den första är färdig? Och hur ska integrationen gå till om en tredje re-
surs ägs och utvecklas av någon extern? Måste inte alltihop först beskrivas för 
att sedan utvecklas? Eller är det kanske omöjligt att måla en framtid som ännu 
inte finns? 

Tjänstesystemet för folkbokföring hänger samman och det är svårt att defini-
era en resurs i taget, skilt från de andra: Den ena resursen ger den andra nya 
förutsättningar att skapa värde. Därigenom skapas nya förutsättningar för en 
tredje, vilket kanske leder till nya idéer om den första. En ny databas ger exem-
pelvis förutsättningar för en mängd nya applikationer som i sin tur ger möjlig-
het till nya handläggningsrutiner, som i sin tur ställer helt nya krav på databa-
sen. Uppgiften att i förväg definiera såväl helhet som delar kan därmed fram-
stå som övermäktig. 

Att den färdiga målarkitekturen dröjde kan ha att göra med svårigheten att få 
grepp om den framtida lösningen. Vad som förväntas av arkitekturen tycks 
vara en verksamhetsmodell eller prototyp som: 

• innefattar alla aktörers mänskliga och maskinella resurser i tjänstesyste-
met

• beaktar alla kopplingar resurserna emellan
• säkerställer att varje resurs ger goda förutsättningar åt de andra
• är relevant när den en dag lanseras och
• håller i längden.

Mallar med egna mål 
Komplexiteten i föregående avsnitt är bara en av utmaningarna när förnyelsen 
och dess mål ska beskrivas på ett lockande och trovärdigt sätt. En annan svå-
righet är att när beskrivningen trycks in i en härför avsedd mall så kan den för-
vanskas och blir grumlig.  

Det har redan sagts att förnyelsen först styrdes som ett utvecklingsprogram. 
Istället för programformen hade arbetet kunnat styras som en portfölj, ett pro-
jekt eller kanske som ett uppdrag. Lika gärna hade myndigheten kunnat an-
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vända en helt annan programmodell. Det finns nämligen en uppsjö av styrmo-
deller för utvecklingsarbete och en hel mängd företag som torgför just sin mo-
dell. När programmet sjösattes var det aktiebolaget Pejl som åtnjöt myndighet-
ens förtroende. 

Det programdirektiv som tidigare citerats författades sålunda i en mall som 
tillhandahölls av Pejl AB. I mallen fanns utförliga, för att inte säga omständliga 
instruktioner. Bland mycket annat så anges det hur programmets effektmål 
ska formuleras: 

Ange i numrerad punktform (i form av E1, E2 osv.) de effektmål som ska 
ligga till grund för programmet. Ange målvärde och mätbarhetskriterierna 
för varje effektmål och tidpunkten för när respektive effektmål ska vara upp-
nått samt den inbördes procentuella prioriteringen mellan effektmålen. 

På en ännu mera detaljerad nivå ska även programmets ”övergripande mål” 
anges, gärna med de egenskaper som krävs för en godkänd leverans och med 
id för varje kriterium, för att ”underlätta spårbarheten”.  

Nr Beskrivning av effekten Riktning Tidpunkt Prioritet 

E1 Säkra korrekta och tillförlitliga register då 
folkbokföringen är en förutsättning för att 
samhällsfunktionerna ska fungera  

Målvärde med mätbarhet: 
Se bilaga 2 

Intern 
och ex-
tern ef-
fekt 

2021 40 

E2 Kunder och externa aktörer upplever att det 
är enkelt att interagera, ändra, ansöka och 
ta del av folkbokföringsuppgifter med ut-
gångspunkt från livssituationer. 

Målvärde med mätbarhet: 
Se bilaga 2 

Extern 
effekt 

2021 30 

E3 Minska manuell hantering för att skapa för-
utsättningar för:  

- Bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal
- Mer kvalificerade arbetsuppgifter
- Ökad möjlighet till att arbeta med

kontrollverksamhet

Intern 
effekt 

2021 30 
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•  

Målvärde med mätbarhet: 
Se bilaga 2 

Figur 4: Målet med mallens alla instruktioner är förmodligen gott men beskrivningarna av programmets tre 
effektmål blir vaga. 

Målet med mallens formkrav är förmodligen gott men beskrivningarna av pro-
grammets tre effektmål blir vaga (figur 4). Beskrivningarna i en stor tabell, 
hade faktiskt kunnat rymmas i en enda mening om att ”vi ska uppnå tillförlit-
liga register, nöjda kunder och minskad manuell hantering”.  

Informativa blir inte heller de sex övergripande målen, där ett är att ”arbetssätt 
och verktyg för effektiv kontroll ska vara införda”. Många av mallens krav, som 
att målen ska vara mätbara, är svåra att tillgodose. Men sida upp och sida ned 
är det tydligt hur författarna försökt så gott det går. Under den 28:e rubriken, 
på sidan 23, förväntar sig modellen uppgifter om …

… former/verktyg för tidrapportering, planering och uppföljning, doku-
menthantering/arkivering etc. Ange vilken arbetsmetod/utvecklingsmodell 
(dvs. modell/metod för framtagning av produkten) som projekten/uppdra-
gen ska använda. Ange viktiga punkter kring programmets interna arbets-
former, t.ex. ange (om relevans finns) lokal, specifik utrustning etc. 

På denna undanskymda plats i dokumentet väljer författarna att istället offent-
liggöra sin syn på verkligheten. Skrivningen antyder en besvikelse över pro-
gramformen. Kanske hade den i själva verket valts för att undkomma kraven 
på att ange detaljerna i det resmål som ingen ännu besökt och som bara skym-
tade vid horisonten? 

Ett program har, åtminstone i tidiga skeden, andra förutsättningar än pro-
jekt. T.ex. kan flera förstudier behöva göras för att definiera vilka konkreta 
resultat programmet ska leverera via ingående projekt och uppdrag för att 
uppnå önskade effekter. Därför är det inte möjligt att göra effektanalys på 
den detaljerade nivå som Pejl-modellen föreskriver för projekt. Både detal-
jerade effekter och kostnader är helt enkelt inte kända eftersom man ännu 
inte vet precis vad som faktiskt kommer att genomföras. 

Den styrmodell man valt, och fått acceptans för, var ett formaliserat program. 
Men författarna, som skulle styra mot okända vatten, uttrycker en önskan om 
en agil och lättrörlig modell. Allt oftare under programtiden, i takt med att kra-
ven på styrning och effektmål växte, hävdades det också att man arbetade agilt. 
Kraven bedömdes som irrelevanta, eftersom man ” ju jobbade agilt”! 

Även personalen vid IT-enheten i Umeå arbetade agilt. Men där fanns det som 
sagt var en kritik mot att enheten inte givits en central roll i programmet. Kon-
flikten kom nu även att handla om arbetssättet. Förvisso ansåg sig både pro-
grammet och IT-enheten arbeta agilt. I Umeå arbetade de vanemässigt med 
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iterativa omtag mellan korta sprintar. De var inkörda på att arbeta agilt på ett 
sätt som liknade vad som efter programmets död även infördes inom övriga 
delar av myndigheten (SAFe). De skulle utveckla de tekniska resurserna men 
eftersom de måste invänta programmets specifikationer så kunde de inte för-
stå vad programmet menade med att de arbetade agilt. Enligt en person med 
god insyn i det pågående arbetet i Umeå var det tydligt att programmet i Solna 
arbetade efter en ”vattenfallsmetod”, där allt skulle specificeras i förväg:  

Så måste det kanske gå till i tillverknings- och byggindustrin, där modeller 
och prototyper är relativt billiga. För när tillverkningen, eller bygget, väl har 
satt i gång är ändringar jättedyra. Men inom programvaruutveckling har vat-
tenfallsmetoden övergivits sedan länge. Modern IT-utveckling sker agilt! 

Både IT-enheten och programmet ansåg att det inte på förhand gick att säga 
hur det framtida värdeskapandet i folkbokföringen skulle komma att gå till och 
hur resurserna skulle utformas. Båda menade att lösningarna istället måste 
växa fram genom ett agilt arbetssätt med ständiga iterationer, som var och en 
leder till en liten förbättring: En resurs integreras lite bättre med de andra. 
Förändringar i de andra resurserna, och feedback från deras värdeskapande, 
gör att den första kan utvecklas ett steg till. Medan utvecklingen pågår föränd-
ras omvärlden, vilket leder till ytterligare behov av förändring. Aldrig någonsin 
blir det färdigt och den agila utvecklingen tar inte ens sikte på ett färdigt sy-
stem. När myndigheten har amorterat sin historiska skuld och hunnit ikapp så 
måste utvecklingen likväl fortsätta så att den inte återigen bli skuldsatt. Kon-
flikten till trots såg båda parter framför sig att det agila utvecklingsarbetet 
även i framtiden oförtröttligt måste fortsätta. 

Under mellanperioden, efter det att programmet lades ned, hade konflikten 
mellan Umeå och Solna lagt sig. När utvecklingsarbetet återupptogs var det 
ingen tvekan om att det var det agila arbetssättet som gällde. Det fanns till och 
med ett verksbeslut på att den agila metoden SAFe hade ersatt Pejl och vatten-
fallsmetoden inom hela myndigheten. Det är vid den här tiden som Solna och 
Umeå gemensamt börjar ge sig ut på de agila ”tågresor” som tidigare nämnts 
och som sedan blev det sätt som användes. En station i taget rörde de sig mot 
en mer eller mindre okänd och rörlig destination. Personalen i Solna anam-
made också mycket av det ingenjörsmässiga språk som användes i Umeå. Re-
spektfullt talades det bland annat om ”livscykelhantering” och ”webbramverk”. 
Språket påverkas även av den valda styrformen, SAFe. I Solna är man stolta in-
för den tidigare nämnda uppstarten, där ett drygt hundratal personer ska sam-
las för ett första stormöte, eller ”Program Increment Planning” som det kallas i 
enlighet med SAFe:   

Det finns nog andra myndigheter som använder det [SAFe] men vår referens 
har nog främst varit banker och andra stora organisationer. 

Nu är det nya dokumentmallar som styr och vokabulären anglifieras. Det for-
muleras ”Epic Hypothesises” med ”Statements”, “Outcomes” och “Leading In-
dicators”. Jämfört med Pejl är detaljeringskraven mindre men till någon ökad 
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klarhet bidrar inte dokumentmallarna i SAFe. De som fyller i dokumentmal-
larna anstränger sig men även nu är det tydligt hur formatet gör våld på inne-
hållet (figur 5). Emellertid har tankeverksamheten pågått några år och det är 
lättare att tillgodose all formalia. 

Figur 5: Skribenterna anstränger sig men även nu är det tydligt att formatet gör våld på innehållet. 

På jakt efter mål och mening 
Tidigare var relationen som sagt svår till IT-folket i Umeå. Det var i april 2018 
som det hade bränt till. Det fanns en upprördhet inom programmet i Solna 
över IT-enhetens egna uppfattningar om vad som borde göras och att enheten 
inte gjorde det den skulle. Kostnader ska även ha lagts på programmet som 
inte hörde dit. Det huvudsakliga trätoämnet var dock det dokument över den 
tekniska delen av målarkitekturen som IT-enheten skulle ha tagit fram. Det 
började ju brännas eftersom generaldirektören hade efterfrågat en målarkitek-
tur. 

Målarkitektur är svårt, både att säga och att göra. Likväl gällde det att jaga rätt 
på en sådan. I spåren av New Public Management (NPM)18 är det kanske 

18 En samling reformer i den offentliga sektorn som ofta sägs ha inspirerats av hur styrning sker i det 
privata näringslivet. 
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omöjligt för en generaldirektör att slanta upp ett antal hundra miljoner utan 
specificering av vad pengarna ska användas till? Det duger inte med att ”vi tror 
på det här men vi får se vad det blir”. Styrningens krav verkar inte passa så bra 
med det agila — för vad händer om tre år, och kanske lika många hundra mil-
joner kronor, om det inte blir något bra? 

Det sades att det ännu inte fanns något arkitekturdokument men det kanske 
det ändå gjorde? När utkastet slutligen plockades fram så uppfattades det i 
Solna som att det nya systemet skulle skapas utifrån hur arbetssätten såg ut 
idag. IT-enheten verkade mena att ”de gamla kostigarna skulle följas, även om 
det nu skulle ligga asfalt på dem”. Men det är, som sagt var, svårt att beskriva 
en komplex och ännu ej existerande framtid. Och ingen hade deltagit som 
kunde räta ut och bredda kostigarna och bestämma hur målarkitekturen skulle 
se ut, tillsammans med IT-enheten. 

Vid den tidpunkt då programmet lades ned fanns det ännu ingen accepterad 
målarkitektur och det var oklart hur Poff skulle ersättas. Även med ett beslut 
om avveckling av Poff så skulle det under överskådlig tid inte finnas något IT-
system att utveckla i. Det var därför arbetet avstannade:  

Vi kunde ju inte bara jobba på när vi visste att det kommer en stor föränd-
ring, som vi inte vet hur den kommer att påverka oss. 

Därför stoppade vi i stort sett allt programmet gjorde utom kontroll och sat-
sade på några automatspår som kunde bli till nytta för verksamheten. 

I januari 2019 togs det fram en plan för avveckling av Poff. Sedan dröjde det 
ända till september innan förnyelseresan kunde återupptas. Med undantag för 
nämnda ”snabbvinnare” kom systemutvecklingen under mellantiden att till 
stor del bedrivas på det förvaltande sätt som användes före programmets tid. 

Situationen var alltså ansträngd när programmet lades ned. Mellantiden kräv-
des för att åstadkomma en nystart. Spänningarna släppte och när arbetet åter-
upptas är IT-enheten en av parterna. Då har även beslutet tagits att avveckl-
ingen av Poff ska ske genom att ”utveckla för att avveckla”. Med hjälp av tidi-
gare nämnda tårtbitar ska all funktionalitet stegvis ersättas så att det föråld-
rade systemet efterhand helt försvinner.  

Inför förnyelseresans omstart är målarkitekturen ännu inte färdigställd men 
det finns alltså i alla fall en målbild. Målbilden utgörs i sin helhet av en Power-
Point (figur 6, nästa sida). På en inledande sida i presentationen citeras den 
förnumstiga katten i Alice i underlandet som förklarar att ”om du inte vet vart 
du ska spelar det inte heller någon roll vilken väg du går”. Målbilden, som ska 
ge mål och mening, förmedlar kort och gott att Folk- och fastighetsavdelningen 
år 2025 ska  

• vara en viktig kontaktpunkt och informationskälla för samhället
• hantera kundens information utifrån kundens situation
• arbeta tillsammans för att lösa uppdraget och utveckla för framtiden.
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Figur 6: Målbilden utgörs av en bild i PowerPoint 

En målande Powerpoint 
Den 1 oktober 2019 har alltså ett drygt hundratal personer samlats för det 
första i raden av stormöten. Syftet med stormötena är, som sagt var, att insat-
serna för den kommande tioveckorsperioden ska planeras. Vid detta första 
möte ska den efterfrågade målbilden presenteras och det gäller att den skapar 
avsedd mening. En person från avdelningens ledning förklarar: 

[Enheten för] tjänsteutveckling tillsammans med IT [-enheten] i Umeå har 
verkligen efterfrågat en målbild och en övergripande tanke hur vi ska ta oss 
dit. Vi har jobbat stenhårt sen mars för att få till den krispigheten. Nu hoppas 
jag vi har den. Det ställs på sin spets när vi presenterar detta imorgon [1 ok-
tober 2019] för alla. 

När vi själva deltar i det andra stormötet (i december) så är det mycket energi i 
rummet. De olika teamen arbetar febrilt, med regelbundna avbrott för ny kun-
skap och utbyten teamen emellan (figur 7). Frånvaron av en färdig målarkitek-
tur tycks inte störa.  

Såväl IT-enheten som representanter från ”verksamheten” är på plats. Men 
bland det hundratal konsulter och personal som deltar är det ingen som repre-
senterar någon annan än Skatteverket. De andra aktörernas frånvaro utgör 
dock inget hinder eftersom avsikten numera inte är att integrera Skatteverkets 
resurser med andras. Främst är det nu interna lösningar som diskuteras, som 
på ett mera traditionellt sätt kan bli till värde för medborgare och företag. 
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Trots närvaron av ”verksamheten” så vet alla att det ska dröja innan utveckl-
ingsarbetet på något påtagligt sätt underlättar handläggarnas kamp med ären-
debalanserna. I likhet med programmets ansats så förväntas det inte några 
omedelbara vinster och hemtagningar:  

Vi kan även hitta snabbvinnare men om vi ska kunna utveckla för att av-
veckla så måste vi jobba långsiktigt. 

Att döma av siffrorna är produktiviteten i handläggningen sjunkande vid den 
här tiden, snarare än stigande. Trots fler anställda så avslutas färre ärenden. 
En uppfattning är att ärenden överutreds, vilket dock sägs om all bedömnings-
verksamhet och inte heller är nytt inom folkbokföringen. I väntan på nya lös-
ningar är det svårt att inte lägga fokus på medarbetarnas produktivitet. Stor 
förhoppning knyts till de nya enhetschefer som nu börjat komma på plats. För-
utom att bidra i utvecklingsarbetet kan de kanske åstadkomma ett team- och 
tillitsbaserat lärande?  

I likhet med vad som tidigare gällde under programmet så får utvecklingen 
inom den operativa verksamheten vänta. Det finns förstås en oro att det lång-
siktiga angreppssättet, förr eller senare, kan komma att ifrågasättas. Men just 
nu är alla i rummet med på resan. Det var kanske fler saker som avgjorde än 
den bild som Powerpointen målade upp? Den agila och ännu helt fräscha styr-
formen kan ha spelat roll men framförallt att berörda funktioner fick delta. 

Figur 7: De olika teamen arbetar febrilt, med regelbundna avbrott för ny kunskap och utbyten teamen emellan. 
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Även juristerna upplevs spela i ett annat lag 
Exemplen i detta kapitel är många på de spänningar som lätt uppstår mellan 
”oss” och ”dem”. En orsak kan vara att ”vi” har en annan professionell bak-
grund eller funktionell uppgift än vad ”de” har. Friktion uppstår när ”vi”, uti-
från våra utgångspunkter, strävar mot ett mål som ”de”, utifrån sina utgångs-
punkter tycker är fel.  

Programtiden, då fokus var att underlätta för andra, har redan behandlats. 
Starka krafter ansåg att det var viktigare att vinster uppstod internt. Men idén 
om att underlätta kändes även fel för verkets jurister. De såg hur de integre-
rade lösningarna kunde hamna i konflikt med lag och förordning. Medan IT-
enheten och ”verksamheten” inte bjöds in så var det svårt att få de inbjudna 
från Rättsavdelningen att delta. 

De tvivlande juristerna var i gott sällskap. Även den nya generaldirektören oro-
ades över att andra skulle hjälpa till att upprätthålla kvaliteten i registret. För 
att ta ställning måste lösningarna ligga på bordet innan de utvecklas:  

Det är för lite beskrivet i programmet hur processerna ska fungera för att jag 
ska känna mig riktigt nöjd.  

En farhåga rörde ansvarigheten: 

Pensionsmyndigheten hittar ett fel, det blir en impuls och då ska dom rätta 
det… eller om medborgaren ska rätta själv? Vem har då ansvaret och hur ska 
vi kunna upprätthålla en kontroll så det blir rätt trots att det är många som 
rättar i det. 

Att man kan göra det på ett helt annat sätt med den digitala tekniken, det är 
ju en sak, men det är ju lika fullt något som Skatteverket ska göra. 

I mångt och mycket kom programmets relation med Rättsavdelningen att ut-
vecklas i samma riktning som den med Umeå. Till skillnad från dem på skatte-
sidan så arbetade de lagkunniga inom folkbokföring i en ärendefabrik. All 
verksamhet fanns inom husets väggar. Även lagstiftningen var, och är, till stor 
del utformad på det sättet. Men programledningen ville som sagt var utveckla 
och underlätta de andra aktörernas värdeskapande, utanför huset. En idé var 
exempelvis att ”Försäkringskassan borde kunna skicka en uppgift som, om vi 
vet hur den är kvalitetssäkrad, kan gå rakt in i systemet”.  

Men inom programmet upplevdes det som att juristerna satte sig på tvären och 
inte ens försökte att finna stöd i lag och förordning för det nya. Vad som efter-
frågades var ”visionär juridisk kompetens”, vilket möjligen var ett slag under 
bältet på juristerna. Även i detta avseende fick dock programmet stöd från Ex-
pertgruppen för digitala investeringar. I sitt betänkande (SOU 2018:72) re-
kommenderar expertgruppen att myndigheten ser till att det finns metoder för 
att det rättsliga stödet ska fungera i relation till programmet. Rättsliga bedöm-
ningar bör alltså göras i takt med att tekniska lösningar tas fram.  
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Det stöd som Rättsavdelningen hade erbjudit var att juristerna skulle besvara 
inskickade frågor, på samma sätt som stödet ser ut till handläggare. En person 
i programmet menar att:  

Så kan man jobba med löpande ärenden, men inte med utvecklingsarbete. 
Detta är direkt hindrande. Rättsavdelningen hjälper oss inte att tänka nytt. 
De ser sig själva som grindvakter för att bevara det system vi har idag. 

I februari 2018 framför någon annan att: 

Vi har jurister som inte är så moderna, milt sagt. Det gör att de säger nej 
utifrån hur vi jobbar idag. De tar inte på sig en roll att se hur vi ska utvecklas, 
hur vi ska gå vidare. De utmanar inte sig själva. Så just nu är det totalstopp i 
juridiken. 

I maj 2019, medan den nya ledningen tar sats inför hösten, konstaterar en 
uppgiven person att:  

Vi har stött på en del diskussioner både med vår egen rättsavdelning och 
andra myndigheters. Det är inte så enkelt att lösa på kort sikt. Men vi har 
fortfarande önskemål om förändrad lagstiftning och så vidare, som går i den 
här riktningen. Det finns kvar i tanken, men vi ser att det behövs föränd-
ringar i juridiken.  

Trots bristande stöd tycks den nya ledningen vilja beakta Skatteverkets inrikt-
ning och hålla vägen öppen för vissa tjänstelogiska lösningar: 

Lagändring krävs t.ex. för att det ska vara möjligt att utbyta personinform-
ation mellan myndigheter. Ett annat sätt att utbyta information mellan myn-
digheter är om individen själv som godkänner det och informationen lämnas 
via s.k. eget utrymme. I dagsläget är eget utrymme inte realiserat praktiskt i 
någon offentlig tjänst (Skatteverket 2019a). 

För att kunna möta Rättsavdelningens jurister i frågor om regelutveckling föds 
under våren 2020 en tanke att ”muskla upp” utvecklingsenheten med egna ju-
rister. ”Det gäller att vara en bra spelare i dialogen med Rättsavdelningen.” 

När vi under våren 2020 lämnar Skatteverkets utvecklingsarbete är stäm-
ningen god. Men trots mellanperiodens långa paus har diskussionen om resan 
och dess mål uppenbarligen inte tystnat. En del vill inte ge sig iväg alltför långt 
hemifrån. Andra finner obehag i att ge sig i väg mot något som inte tydligt kan 
beskrivas i förväg. Några vill åka väl specificerad charter med ”all inclusive” 
medan andra vill lösa biljett för en sträcka i taget, för att se var de hamnar. De 
sistnämnda finner stöd i verksbeslutet om korta ”tågresor” enligt SAFe.  

Att låta människor komma till tals ger bra underlag för beslut. Samtidigt gäller 
det att sätta ned foten och gå framåt. En fråga inför nästa kapitel är: vem styr? 
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Tredje akten: Fejd mellan de tre statsmakterna  
I denna publikation beskrivs folkbokföringsfelet som en samhällsutmaning. 
Ordvalet har att göra med att folkbokföringen är samhällsviktig, komplex och 
innefattar en stor mängd självständiga aktörer. Vid sidan av Skatteverket del-
tar andra myndigheter, företag och privatpersoner med egna resurser i vär-
deskapandet.  

I den mån Skatteverket tar sig an hela systemet så blir utvecklingsarbetet svårt 
för myndigheten, både att initiera och att styra. Likväl har det av tidigare kapi-
tel framgått att en sådan strävan, av och till, har funnits. Från och med decem-
ber 2020 så kommer systemansatsen att finna ett ofrånkomligt stöd i EU:s för-
ordning om en ”Single Digital Gateway”19. Styrningsproblemet är då tänkt att 
hanteras genom det samarbete som myndigheterna etablerat genom DIGG20 
och eSam21. Mycket finns att säga om den saken. Här konstateras bara att EU:s 
förordning bidrar till bilden av att aktörerna och styrsignalerna är många. 

Skatteverkets makt över folkbokföringen begränsas även av att verksamheten 
är politiskt styrd och underordnad folkets vilja. Det talas ibland om tre stats-
makter där regeringen är den första. Att regeringen styr med förordningar ge-
nom respektive ministers ”stuprör” kan vara en förklaring för den som menar 
att styrsignaler kring folkbokföringen alltför ofta bara adresseras till Skattever-
ket. Den andra statsmakten är riksdagen, vars folkvalda ledamöter inte bara 
styr genom lagar. De gör även utspel som kan påverka besluten i såväl regering 
som förvaltning. Slutligen kan det vara klokt av Skatteverket att beakta den 
opinion som media, den tredje statsmakten, skapar genom att förmedla fakta 
och åsikt. 

Här backar vi återigen tillbaka till händelsernas början. Förnyelsen av folkbok-
föringen ska nu skildras mot bakgrund av diverse politiska och mediala trätor 
kring invandring. Tidigare har mycket av den interna styrningen redan fram-
skymtat. Därför ska det nu främst handla om hur utvecklingsarbetet direkt el-
ler indirekt kom att styras av externa agendor, vid sidan av de interna. Bilden 
av vem som egentligen styr blir alltmer grumlig. 

Invandring läggs i malpåse 
Invandring hade lyfts fram som ett viktigt område redan i den förstudierapport 
som presenterades i maj 2017 (Skatteverket 2017a). Avsikten var att uppnå en 
förenklad hantering:  

 
19 Med en gemensam digital ingång vill EU göra det enklare att till exempel börja arbeta eller starta ett 
företag i ett annat EU-land. Förordningen förutsätter att en uppgift från en privatperson som till ex-
empel ska arbetskraftsinvandra till Sverige bara ska behöva lämnas en gång.  
20 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har till uppgift att samordna det svenska arbetet med 
förordningen. 
21 Med start under våren 2019 etablerades inom eSam ett pilotprojekt runt livshändelsen Flytta till 
Sverige. 
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Vi behöver ha fokus på invandringen, då dagens process är omständligt lång 
och kräver många besök för den som invandrar. Etableringsprocessen är be-
roende av en snabb och korrekt tilldelning av personnummer. Således är kra-
ven i samband med invandring så höga att det är oerhört viktigt att det blir 
en förenklad process. 

I rapporten etableras det faktum att flera aktörer är inblandade och att den 
som invandrar behöver lämna sina uppgifter vid flera olika tillfällen och till 
olika myndigheter. Vidare lyfts behovet av stöd på flera olika språk:  

Att tillsammans med Migrationsverket utveckla en gemensam tjänst som 
kan användas vid invandringar behöver därför var det första steget för att 
utveckla invandringen framledes. Vi behöver också bygga tjänster som är 
flexibla och där kunden kan välja sitt eget språk för att underlätta processen. 
När kunden går vidare för att träffa Skatteverket, om det behövs, så är både 
kund och Skatteverket förberedda och vet att rätta handlingar redan finns 
förberedda. 

När programmet startade hade det kring invandring sedan flera år pågått ett 
utbyte mellan Skatteverket och Migrationsverket. Därigenom hade de båda 
myndigheterna bland annat lyckats att minska mängden av utskrivna person-
bevis vid landets servicekontor.  

Det var på grund av det befintliga samarbetet med Migrationsverket som pro-
jektet kring invandring kunde presentera denna förstudie redan under hösten 
2017 (Skatteverket 2017g). Enligt rapporten borde samverkan med Migrations-
verket fortsätta och det utlovades att samarbetet skulle resultera i goda förut-
sättningar ”för kunden att skapa värde”. I fokus stod etableringen av en digital 
kedja mellan myndigheterna och nya möjligheter att verifiera handlingar och 
identitet. Så här beskrivs till exempel den e-tjänst som var tänkt att aktiveras 
på Migrationsverkets ”Mina sidor” för den asylansökande som beviljas uppe-
hållstillstånd: 

I samband med att uppehållstillstånd beviljas aktiveras vår e-tjänst. Kunden 
ges förutsättningar att återanvända redan lämnad information och hand-
lingar för att anmäla flytt till Sverige och för att skicka in sin anmälan digi-
talt. Kunden får bekräftat att anmälan gått iväg till Skatteverket och bokar 
en tid on-line för ett besök på servicekontoret för att legitimera sig och visa 
att man är i Sverige. (ibid)  

Tidigare i rapporten beskrivs hur medarbetare inom detta projekt kom att ar-
beta med kundinsikter för att förstå hur e-tjänsten borde utformas. Dock var 
det svårt att få uppmärksamhet från Migrationsverket som hade mycket annat 
att prioritera. Den gemensamma workshop som skulle ske i januari 2018 (s. 
27) blev till exempel aldrig av.

I samband med ett internt möte i mars 2018 framhålls ändå att samarbetet 
med Migrationsverket går bra och att det finns förhoppningar om att kunna 
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dela och återanvända data från och med det kommande halvårsskiftet. I en in-
tervju med en chef ett par månader senare framhålls denna del av programmet 
som en förebild. Förhoppningen är att det pågående samarbetet ska underlätta 
för den som får uppehållstillstånd. Men så var det stopp i maskin och pro-
grammet lades ned. 

Förvisso hade det sagts att de olika projekten skulle tuffa på, men vid årsskiftet 
2018-19 stoppas invandring helt. Den tidigare projektledaren lånades ut till en 
annan del av myndigheten och lämnade därmed förnyelsen av folkbokfö-
ringen.  

Orsaken till varför invandring läggs ned beskrivs lite olika av olika personer. 
Framförallt är det fyra svårigheter med projektet som lyfts fram. 

För det första handlar det om de slitningar mellan programmet och juridiken 
som beskrivits i föregående kapitel. Den bärande idén om att återanvända re-
dan insamlade uppgifter genom överföring av data från Migrationsverket lös-
tes aldrig ut författningsmässigt. 

Det fanns också, för det andra, praktiska frågor och beroenden till servicekon-
toren som inte fann någon lösning. Det föreslagna arbetssättet krävde till ex-
empel ett digitalt intag, dvs att kompletterande handlingar kunde skannas i 
samband med fysiska besök. Men vid den här tiden fanns det inte någon fun-
gerande teknisk lösning för att skanna. Att servicekontoren var på väg att byta 
huvudman till Statens servicecenter lyfts fram som ytterligare en försvårande 
faktor.  

För det tredje blev det allt svårare att förhålla sig till frågan om målarkitektur 
och avvecklingen av Poff, som seglat upp som ett större problem än program-
met från början anat. Det fanns nu en begynnande rädsla att den nyutveckling 
som föreslagits inom invandring inte kommer att kunna fogas in i det nya och 
okända. En person med god insyn när det gäller utvecklingsarbetets strate-
giska agenda berättar: 

Nu har vi istället tagit beslut om att avveckla genom att utveckla. Invandring 
är oerhört komplext med många olika händelser. Då är det dumt att spåra 
med något så stort.   

Avslutningsvis, och för det fjärde, fanns det en tydlig kundmedvetenhet som 
gjorde att fokus låg på att underlätta för den man är till för. När programmet 
stoppades var invandring därför inte ett av de projekt som utlovade några 
snabba, interna vinster för Skatteverket22.  

Vid sidan av dessa fyra orsaker finns det även skäl att höja blicken något. Pa-
rallellt med programmet blåser det helt andra vindar, som nu tycks hinna 

22 Förvisso fanns en förhoppning om intern effektivisering som kommuniceras genom effektmålet att 
80 % av inkomna anmälningar om flyttning till Sverige ska kunna handläggas direkt, utan komplette-
ring. Men det är ändå så att vinsterna till stor del förväntades uppstå för den enskilde som invandrar. 
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ikapp myndighetens egna ambitioner. Vad politikerna fått upp ögonen för är 
det så kallade folkbokföringsfelet. Istället för att underlätta är politikernas in-
tresse riktat mot att tvärtom försvåra för de invandrare som inte följer det 
svenska regelverket. Det anses finnas en koppling mellan invandring och de 
många felen i folkbokföringen.  

Folkbokföringsfelet uppmärksammas av regeringen 
Tidigt under den studerade perioden, redan den 7 april 2017, körde en terrorist 
över och dödade oskyldiga med en stulen lastbil på Drottninggatan i Stock-
holm. Terroristen uppgav sig heta Rakhmat Akilov. Elva dagar senare skriver 
Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, i en krönika i Dagens samhälle 
(2017a) att myndigheterna har en slapp inställning till identitet. Det finns en 
direkt koppling till Akilov i texten samt uppgifter om att 30 - 50 % av de asyl-
sökande har icke samstämmiga uppgifter registrerade hos olika myndigheter. 
Som evidens används även ett fall där en invandrad 90-årig kvinna folkbok-
förts med uppgifter från sin mans mycket äldre exfru. I folkbokföringen finns 
därmed uppenbart felaktiga uppgifter som säger att hon vid krönikans publice-
ring är världens äldsta kvinna. I texten kritiseras såväl Pensionsmyndigheten 
som Skatteverket.  

Det dröjer inte många dagar innan Paul Larsson, dåvarande chef för Pensions-
myndighetens produktionsavdelning, svarar Santesson (Dagens samhälle 
2017b). Han påpekar att fallet med den ålderstigna kvinnan uppmärksammats 
av myndigheten sedan länge och att man påtalat felet för Skatteverket som 
ändå inte korrigerat. Flera inlägg om fallet följer sedan under våren. Dessutom 
behandlas folkbokföringsfelet mer generellt i ett flertal andra artiklar samt i in-
slag i radio och TV under våren och sommaren.  

I oktober 2017 kommer en rapport från Riksrevisionen (2017) som i många 
stycken är kritisk till folkbokföringen. De konstaterar att Skatteverkets arbete 
för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen uppvisar en rad brister. Med 
tanke på att folkbokföringen har stor betydelse för många viktiga funktioner i 
samhället betraktar Riksrevisionen detta som allvarligt.  

I granskningen framkommer att det finns kunskap om flera olika typer av fel 
som kan förekomma i folkbokföringen. Till stor del saknas dock kunskap om 
hur vanligt förekommande felen är och om de konsekvenser som uppstår i 
samhället till följd av dessa fel. (ibid) 

I rapporten återkommer, bland flera andra problem, det faktum att individer 
använder en felaktig identitet. En kapad identitet ”innebär att en bedragare 
använder sig av stulna personuppgifter för att kunna använda en identitet för 
olika typer av brott.” En annan variant innebär att en bedragare använder sig 
av en överlåten eller stulen identitet. ”Ett sätt att skapa en sådan identitet är 
att tvinga eller betala någon från ett EES-land att invandra och folkbokföra sig 
i Sverige. Sedan får personen återvända till sitt hemland medan bedragaren 
använder identiteten för att begå brott.” Slutligen diskuteras oriktiga identite-
ter, det vill säga att de personuppgifter som registrerats inte är korrekta. 
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”Detta kan uppstå om en person använder förfalskade eller manipulerade 
identitetshandlingar vid invandring. Här kan det handla om att någon uppgift i 
handlingarna är ändrad, t.ex. födelseland eller namn, men också att hela iden-
titeten är påhittad.” 

Historiskt har Skatteverket kritiserats för folkbokföringsfelet av en lång rad ak-
törer. Myndigheten har också genom olika förslag om lagändring försökt att 
komma till rätta med delar av det som nu kritiseras. Men under programmets 
första tid blir kritiken mer tydlig, inte minst i relation till invandring. Nedlägg-
ningen av invandringsprojektet kan som sagt var förklaras med att tidpunkten 
var illa vald vad gäller att underlätta för den som vill komma till Sverige. Men 
likväl kan andra frågor kring invandring vara desto mera livskraftiga och rele-
vanta för förnyelsen av folkbokföringen. Det gäller bara att förstå vartåt vin-
darna blåser. 

Invandring återupptas 
Under lång tid hade regeringen som sagt påpekat att den ser allvarligt på folk-
bokföringsfelet. Återkommande har Skatteverket uppmanats att redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med problemet.  

Under hösten 2019, bara en månad före omstarten och det första stormötet, 
skärps tonen ytterligare. I budgetpropositionen, och med ord som känns igen 
från Riksrevisionens granskning två år tidigare, pekar regeringen på bristerna 
(Finansdepartementet 2019a). Regeringen uttrycker en förväntan att uppgif-
terna i folkbokföringen ska hålla en hög kvalitet. Vidare att det är viktigt att 
kunskapen om folkbokföringsfelet ökar och att folkbokföringsfelets utveckling 
ska kunna följas över tid. Som en del i regeringens satsning för att bekämpa 
välfärdsbrott ökas Skatteverkets anslag för att höja kvaliteten i folkbokfö-
ringen. Anslaget ökas med 45 miljoner kronor för år 2020.  

Det projekt som fokuserade på kontroll under programmets tid överlevde peri-
oden av stiltje under 2018. Avdelningens nya målbild, där ökad registerkvalitet 
framhålls som viktigt, stärker bilden av att kontrollen behöver vidareutvecklas. 

Men samtidigt passar kritiken mot bristfälliga personuppgifter väl in på in-
vandring. Detta förklarar den omsvängning som nu åter placerar invandring 
mitt i händelsernas centrum. Efter det att invandring presenterats som huvud-
tema vid det första stormötet så våndas en ansvarig person inför uppgiften: 

Givet att vi nu valt området invandring ska vi göra en konsekvensanalys. Vad 
innebär det nu att vi valt det här? Vi kan ju inte byta ut 1:1 [hela systemet på 
en gång], det skulle vara en katastrof, givet att vi vet att det är ett område 
som behandlar många individer som är i en svår situation i livet. Det är en 
jättepappersprocess och handläggningen utvecklas inte. Vi ser inga föränd-
ringar i genomströmningstid eller att antal ärenden går fortare eller så. Vi 
har ingen bra analys och även om vi för in mer resurser i handläggningen så 
blir det ingen riktig effekt. Vad är det vi gör, eller kanske inte gör, som borde 
utvecklas? Det är därmed ett jobbigt och komplext område. Så vi behöver 
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tänka till. Nu när vi väl har valt det här så är det många olika delar som vi 
behöver ta tag i. Vi måste tänka arbetssätt framöver, vi behöver någon typ av 
regelförändring. Och givet att det inte skulle fungera hur ska vi då göra pro-
cessen? Vi vill inte bara ta bort Poff till förmån för en annan teknik. Det är 
en jättestor utmaning känner jag.   

Det arbete som lade i malpåse för ett år sedan har alltså tagits fram igen. Arbe-
tet som bedrevs inom ramen för programmet ses nu inte som ogjort. Tvärtom 
ska det utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.  

Ändå ger intervjuer med nyckelpersoner under den här perioden en bild av att 
det är något som fortsatt skaver. Det finns ett behov av att sätta ned foten men 
det är svårt att avgöra var foten ska sättas ned. Vad innebär det att utveckla för 
att avveckla och är det verkligen klokt att börja med något så stort som invand-
ring? Och nu har debatten om samordningsnummer blossat upp igen. 

Samordningsnummer debatteras 
Den 5 september 2019 tillsatte regeringen en utredning (Finansdepartementet 
2019b). Till bakgrunden hör de artiklar och debatter om samordningsnummer 
som nämndes inledningsvis i denna publikation. Ett av flera problem är att 
samordningsnummer, som i det fiktiva fallet med Nino i prologen, felaktigt 
kan uppfattas som en garant för personens identitet. Oklarheten påverkar så-
väl Skatteverket som andra myndigheter och samhällsaktörer, samt individer.  

Utredaren ska föreslå åtgärder som tillgodoser att folkbokföringen i största 
möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter. Åtgärder ska föreslås som 
minskar risken för att oriktiga uppgifter registreras så att personer inte blir 
folkbokförda där de inte är bosatta. Utredaren ska även föreslå ett säkrare sy-
stem för samordningsnummer och åtgärder som ökar numrens användbarhet i 
samhället.  

Under senhösten 2019 får frågor om identitetsfusk, illegal arbetskraftsinvand-
ring och välfärdsbrott ett ökande utrymme i media. Ett fall som får mer upp-
märksamhet än andra rör ett statsråd i den irakiska regeringen. I november 
avslöjas att statsrådet sedan flera år ska ha varit bosatt utomlands. Samtidigt 
uppges han vara svensk medborgare och folkbokförd i en förort till Stockholm. 
Mannen och hans hustru misstänks för grovt bidragsfusk mot Försäkringskas-
san (Dagens Nyheter 2019).  

Frågan om samordningsnummer var inte ny och hade sedan länge funnits på 
Skatteverkets radar. Redan i en intern rapport från 2017 diskuteras det nu ak-
tuella problemet med att samordningsnummer tillmäts en annan innebörd än 
den avsedda (Skatteverket 2017h).  

Bilden av oordning inom folkbokföringen blir dock alltmer besvärande. Den 6 
december 2019 väljer myndighetens GD och Folk- och fastighetsavdelningens 
chef att gå ut med en klargörande debattext (Svenska Dagbladet 2019b). Skri-
benterna påminner om de förslag som myndigheten lämnat till regeringen för 



51 

ett år sedan: Samordningsnummer måste bygga på styrkt identitet, numren 
måste kunna avaktiveras samt att myndigheterna behöver kunna dela inform-
ation med varandra. Om förslagen blev verklighet, avslutar cheferna, så skulle 
det ”avsevärt minska risken för att samordningsnummer blir en komponent i 
en till synes legal fasad som syftar till att helt eller delvis dölja illegal verksam-
het. Vi hoppas att våra förslag leder till förändringar som gör systemet med 
samordningsnummer mer effektivt, begripligt och minskar riskerna för fusk.”  

I två olika intervjuer med centralt placerade personer vid den här tiden så be-
rördes debattartikeln och regeringens nya utredning: 

De senaste dagarnas fokus på samordningsnummer har väl inte undgått er. 
Det blir spännande att se om det blir nån snabbare hantering på regerings-
kansliet än att vänta på utredningen som nu startar.   

Debattaren skrevs för att få fokus på de förslag Skatteverket lade för ett år 
sedan. Men relationen med departementet är bra. Det finns dock krafter 
inom RK som skyddar individens identitet och hindrar delandet av inform-
ation. 

Invandring kompletteras med samordningsnummer 
I december 2019, samlas ett hundratal medarbetare för det andra i raden av 
stormöten, där de kommande tio veckornas arbete ska preciseras. Den ansva-
riga produktledningen är väl förberedda och fötter har satts ned. En ambition 
är att sakta men säkert flytta utvecklingskapacitet från det tillfälliga och kort-
siktiga till vad som beskrivits som att ”utveckla för att avveckla”. Idén, som 
nämnts flera gånger tidigare, hade introducerats parallellt i tid med att invand-
ring stoppades. Att direkt börja utveckla och driftsätta skulle ge ett lärande 
som i sin tur underlättade fortsatt utvecklingsarbete. Genom att steg för steg 
utveckla nya delar skulle det gamla systemet Poff sakta men säkert kunna 
monteras ned och avvecklas.  

FOVIS presenteras nu som det område som Skatteverket ska spåra med. För-
kortningen står för Flytta till och verka i Sverige. I en intern PM (Skatteverket 
2019b) som presenterats för GD några dagar före mötet i Umeå finns följande 
beskrivning: 

Begreppet flytta till omfattar i det här sammanhanget var och en som, oav-
sett anledning, flyttar till Sverige mer stadigvarande. [...]  

Begreppet verka i definieras i det här sammanhanget som personer som 
Skatteverket och/eller andra svenska myndigheter av någon anledning be-
höver hålla information om. Flertalet av dessa sammanfaller med personer 
som också flyttat till Sverige och som har eller får svenska personnummer, 
men begreppet omfattar även personer som inte är bosatta här permanent 
(ej folkbokförda) och som tilldelas samordningsnummer.  



52 

Det är alltså två olika delar som täcks in av FOVIS, invandring men även sam-
ordningsnummer. Myndigheten tycks ha varit lyhörd och beaktat debatten. En 
respondent reflekterar: 

Då omfamnar vi invandring som är ett område där vi har en pappersbaserad 
verklighet. Vi omfamnar även samordningsnummer som ställer krav på oss 
med nya lagen om tillfälligt arbete i Sverige. Vi omfamnar även en verksam-
het med höga balanser där resursförstärkning i personer inte förändrar nå-
got.  

En annan väljer att se både utmaningar och möjligheter i detta val: 

Det är den svåraste förmågan att jobba med. Men just nu har vi momentum, 
finansiering och allt fokus på oss. Det är bra att ta det svåra. Visst, vi kan ta 
enklare flöden, men då är allt det svåra kvar.  

Det är ju aldrig roligt att ha fokus på avveckling. Men om man har fokus på 
utveckling kopplat till avveckling så borde det ge mer energi. 

Det dröjer inte många veckor innan det också sker en prioritering inom denna 
nya inriktning. Redan till det tredje stormötet kommer preciserande bud. Sam-
ordningsnummer har nämligen seglat upp som regeringens tydligaste prioritet 
vad gäller folkbokföringen. 

Samordningsnummer uppmärksammas av regeringen 
I detta kapitel diskuteras vem som egentligen styr utvecklingen av tjänstesyste-
met för folkbokföring. En sådan kandidat är Peter Santesson som den 14 janu-
ari 2020, knappt tre år efter dådet på Drottninggatan, återkommer i en krö-
nika (figur 8). Nu talar han om samordningsnummer och folkbokföring som 
”administrativ grundhygien” och ”ett förvaltningspolitiskt rörmokeri som bara 
ska skötas och fungera” (Dagens Samhälle 2020). Kritiken landar denna gång 
tydligt på regeringens bord: 

Ett år efter sin skrivelse till regeringen behövde Skatteverket påminna of-
fentligt om att de faktiskt redan hade skickat förslag till regeringen och att 
dessa – host, host! – skulle kunna ha positiv effekt på aktuella samhällspro-
blem. Hoppsan! Samma dag som Skatteverkets debattartikel publicerades 
insåg regeringen hux flux att det var ”nödvändigt att agera snabbare” än ge-
nom en utredning som puttrar på till 2021. Nu meddelade regeringen sin 
”ambition … att återkomma inom kort”. Nämen god morgon! 

Samma dag som ovanstående publicerades höll finansministern en presskonfe-
rens. Statsrådet betonade: 

Samordningsnummer ska vara korrekt utfärdade och personer som felaktigt 
har tilldelats ett nummer ska avregistreras, därför startar vi nu om systemet. 
Samtidigt behöver det vara glasklart att ett samordningsnummer inte är ett 
arbetstillstånd och inte ger någon rätt att ta del av svensk välfärd. 
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Vidare framkom att rege-
ringen, vid sidan av utred-
ningen, föreslår andra åt-
gärder som ska träda i kraft 
den 1 januari 2021. Ett av 
förslagen är att enskilda 
med anknytning till Sverige 
själva ska kunna ansöka om 
samordningsnummer. I så-
dana fall införs ett krav på 
personlig inställelse. Vidare 
utlovades en utvidgad skyl-
dighet för samtliga myndig-
heter, statliga och kommu-
nala, att underrätta Skatte-
verket om det kan antas att 
en uppgift i folkbokfö-
ringen är oriktig eller ofull-
ständig. 

Det finns en tydlig sam-
stämmighet mellan Skatte-
verkets egna intentioner 
och vad som nu betonas av 
regeringen genom anslags-
ökning, författningsförslag 
och tidigare nämnda utredningsdirektiv. En chef inom myndigheten utvecklar 
sin syn på den pågående händelseutvecklingen: 

Vi var osedvanligt tydliga i vårt budgetunderlag i våras om att "det här håller 
inte, vi måste få hjälp". I budgetberedningen såg man att det fanns ett behov 
som överensstämde med den allmänna debatten om folkbokföringen. Därför 
blev det naturligt att kombinera en anslagshöjning med ett utredningsarbete 
kring de förutsättningar som finns för folkbokföringen. Och det är vad direk-
tivet handlar om: att analysera vilka regelförändringar som skulle ge större 
förutsättningar för oss att få större korrekthet i registret. Så det är ganska 
logiskt. Utredaren kan ha andra bilder än de vi har men i allt väsentligt ser 
jag det som en möjliggörare.   

Aktivt arbete med samordningsnummer 
Under våren 2020 hamnar samordningsnummer först i kön. Avgörande för be-
slutet var, enligt flera intervjupersoner, det besked som regeringen hade läm-
nat på presskonferensen den 14 januari. Merparten av energin måste nu läggas 
på att inom ett år tillgodose vad regeringen föreslagit som ny författning ifråga 
om samordningsnummer. Några saker drivs vidare men de flesta idéerna inom 
invandring får vänta så länge. Nu är det aktivt arbete med samordningsnum-
mer som gäller. 

Figur 8: Peter Santesson talar om samordningsnummer och folk-
bokföring som ”administrativ grundhygien” och ”ett förvaltningspo-
litiskt rörmokeri som bara ska skötas och fungera 
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Denna inriktning är inte myndighetens självvalda förstahandsalternativ för att 
amortera den historiska utvecklingsskulden. Ej heller är det en inriktning som 
uppstått genom regeringens analys av tjänstesystemet för folkbokföring. Däre-
mot kan inriktningen tänkas vara pragmatisk med tanke på vad som är poli-
tiskt gångbart. 

Det kan också ifrågasättas hur mycket av problematiken kring samordnings-
nummer som Skatteverket själv kommer att kunna lösa. Många orsaker till 
oredan går att finna hos andra. Det finns till exempel myndigheter som i sina 
verksamhetssystem inte visar om uppgifterna är styrkta eller inte, som är 
kopplade till ett visst samordningsnummer. Detta trots att Skatteverket redan 
tillhandahåller den uppgiften.  

En annan invändning är hur länge man kan vänta med invandringsspåret. In-
tressenterna är många och det är många som styr. Senast i december 2023 ska 
exempelvis EU:s tidigare nämnda förordning om en Single Digital Gateway 
vara införd. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska samordna den 
svenska delen av det arbetet och en integrering ska ske med sådant som redan 
görs inom ramen för eSam. Det ska då noteras att  samarbetet på den internat-
ionella och nationella arenan inte tycks komma att handla om folkbokförings-
fel eller samordningsnummer. Istället kan det innebära en återgång till att 
mera kundorienterat försöka förenkla för individen. I en intervju i slutet av 
2019 beskrivs att: 

I de där jobben finns tankar om att vara i kundens miljö. […] Det är ju i de 
nationella och internationella jobben som vi vill koppla på vårt invandrings-
spår. Så att det inte blir flera spår. Man skulle ju helst vilja hamna i en upp-
gift, en gång, till en myndighet. Idag får man ju gå och visa upp sig både på 
Migrationsverket och Skatteverket om man är från tredje land.  

Viljorna är många och dessvärre är det samma nyckelpersoner som efterfrågas 
på hemmaplan och på olika samverkansarenor. 

I samband med det tredje stormötet i februari 2020 används ändå den före-
slagna lagen om samordningsnummer som argument för att börja i den änden. 
För att försvara inriktningen anförs att i annat fall hade man nog behövt arbeta 
direkt i Poff för att hinna med att möta lagkravet. Med fler team tillgängliga 
går det att istället nyutveckla tillvägagångssättet för att tillgodose vad som ex-
empelvis utlovats om att enskilda ska kunna ansöka om samordningsnummer. 
Det uttrycks även en förhoppning om att återanvändbarheten i det som ut-
vecklas ska vara hög. Framtida nyutveckling inom invandring kan komma att 
underlättas. Genom att alla som rekvirerar samordningsnummer använder 
samma ingång så kommer delar i Poff att kunna avvecklas.  

Här lämnar vi det fortsatta utvecklingsarbetet åt sitt öde. I nästa del riktas in-
tresset åt de lärdomar som går att dra av dryga tre års utveckling. 
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DEL III: BETRAKTELSER FRÅN SCENKANTEN 

Det finns ett stort utbud av managamentlitteratur om hur organisatorisk för-
ändring går till. Dock är det fortfarande sant vad Kahn konstaterade redan 
1974, att litteraturen i allmänhet bygger på 

några teoretiska förslag ... upprepade utan ytterligare data eller utveckling; 
några bitar av hemtrevliga råd ... upprepade utan bevis eller motbevis och 
några robusta empiriska observationer ... citerade med vördnad men utan 
förfining eller förklaring. (Kahn 1974, vår övers.). 

Numera är de empiriska studierna fler till antalet. Fortfarande är det dock 
ovanligt att, som i vårt fall, kunna följa en förändringsprocess under flera år. 
Organisatorisk förändring förefaller då inte lika enkel som den framställs i den 
rationella, logiska och normativa managementlitteraturen. 

Efter att i tre och ett halvt år ha betraktat skeendet så känns det viktigt att säga 
något om vad som passerat. En tydlig vinst är att förnyelsearbetet numera tagit 
fart och har en riktning. Men vad går att lära? 

Fallbeskrivningen i föregående del har många dimensioner och kan analyseras 
utifrån många perspektiv. Vi har valt att i tre kapitel fördjupa oss i så skilda 
ämnen som organisation, tjänstelogik och förvaltningspolitik. Det kommer 
bland annat att handla om oförenliga men samexisterande tankesätt, obalans 
mellan anspråk och mandat och om ansvarsutkrävande. 
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Efter vilken manual ska folkbokföringsfelet rättas? 
I detta kapitel befinner vi oss inne på Skatteverket. Vi tar på oss de organisat-
ionsteoretiska glasögonen för att syna vad som kan ha bromsat myndighetens 
strävan att åtgärda folkbokföringsfelet. Det handlar om manualer och arbets-
sätt men mest utgörs nog hindren av mänskliga föreställningar.  

Ett legitimt sätt att arbeta byts mot ett annat 
Managementidéer har blivit till en industri som sysselsätter många författare 
och konsulter. Forskare har sedan länge konstaterat att det går mode i vilka 
idéer som är mest populära och att idéerna förpackas som koncept med vilka 
de reser från en organisation till en annan (Furusten  1999; Rövik  2000).  

Att många inom den svenska statsförvaltningen har varit uppmärksamma och 
anammat de resande idéerna har exempelvis konstaterats av Hall (2011). 
Många koncept föreskriver hur olika moment ska genomföras och de kräver 
omfattande dokumentation. Konceptens rika innehåll gör att det ofta blir vikti-
gare att göra på rätt sätt än att göra rätt saker. De kan ses som en del av New 
Public Management (NPM) och Forssell och Ivarsson Westerberg (2014) talar 
om ett administrationssamhälle.  

Det finns många olika sätt att styra utvecklingsarbete. Det aktuella fallet 
innehåller en tydlig växling från ett inköpt koncept (Pejl) till ett annat (SAFe). 
Både Pejl och SAFe är exempel på konsulters konceptualisering. Koncepten är 
väl förpackade och förväntas fungera i den värdorganisation som tar emot 
dem. Ibland talas det om behovet att översätta eller kontextualisera resande 
idéer. Men det tycks inte som att det inom Skatteverket har pågått någon tydlig 
översättning. Manualen har följts och mallar och arbetssätt har i stort 
anammats.  

Koncepten förutsätter att saker och ting kan beskrivas och dokumenteras. Där-
för spenderade centralt placerade utvecklingspersoner mycket tid på att för-
söka formulera en avlägsen och okänd framtid. Skrivande kan göra att bilder 
klarnar, men oklarheten tycktes nästan öka när ambitionerna klämdes in i de 
mallar som erbjöds av Pejl och SAFe. Utvecklingsarbete lades åt sidan medan 
tid lades på att förstå och tillgodose mallarna (och hur man skulle jobba), först 
enligt Pejl och senare enligt SAFe.  

Det finns en legitimitet inbyggd i dessa koncept. Det är som att vi i vår tid inte 
riktigt litar på en text som inte följer en i förväg given och kvalitetssäkrad 
struktur. Format blir därmed ibland viktigare än innehåll. Formkraven gjorde 
att många av de styrdokument som producerades blev rika på text men ganska 
fattiga på information (se figur 4 och 5). De måste fram, trots att de snarare 
verkade hindra än att bidra.  
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Å ena sidan kan allt inte förutses 
Idén om att förändring kan detaljplaneras föddes under den sena modernite-
ten och hade sin storhetstid under 1900-talets andra hälft. Litteraturen inom 
området strävar efter att reducera det svåra och beskriver gärna förändring 
som något rationellt och rätlinjigt.  

Vikten av att i förväg planera och därefter genomföra är även central i till ex-
empel det välkända förbättringshjulet med stegen Plan-Do-Check-Act (Deming
1986), men också i den vägledning om att leda i förändring som Ekonomistyr-
ningsverket publicerade (2017). Gemensamt för dessa idéer är att de hämtats 
från tillverkningsindustrin där fysiska produkter måste designas, ritas och spe-
cificeras innan de kan serietillverkas (Quist & Fransson 2014). 

Inom organisationsforskningen är tron på att kunna förutse saker mycket be-
gränsad. De flesta forskare menar att den kunskap som krävs för att detaljpla-
nera ofta är svår att greppa och sällan är tillgänglig. De ger istället uttryck för 
en postmodern syn som betonar kunskapens preliminära, partiella, teoretiska 
och språkligt konstruerade natur (Blackler et al. 1993). Mintzberg (1987) kon-
staterar krasst att människor sällan i förväg kan säga hur de ska angripa ett 
problem. Däremot redogör de gärna i detalj för tidigare tillfällen då de med 
fasthet säger sig ha infört vad de tänkt ut i förväg. Han menar att förändrings-
arbete är ett av de många ord som människor ofta definierar på ett sätt och an-
vänder på ett annat, utan att inse skillnaden. Smartast, menar samme organi-
sationsforskare, är nog de som inser att de inte är tillräckligt smarta för att för-
utse allt, och som (likt många hantverkare) improviserar under arbetets gång.  

Idén om att tänka efter — före, genom att detaljplanera, är attraktiv och kan 
därför vara lättare att sälja. Detaljplanering förespråkas i vart fall av många 
managementkonsulter. Konsulterna är snabba att anamma nya koncept som 
de ger en attraktiv inramning. På så vis kan en postmodern idé om mindre 
dokumentation komma att omstöpas och säljas med diverse dokumentmallar 
och instruktioner i modernistiskt lockande paket. Det agila arbetssättet, som 
egentligen är fritt att nyttja, kan paketeras med diverse dokumentationskrav 
och säljas, exempelvis under etiketten SAFe. I det rådande administrations-
samhället blir det på så vis lättare att legitimera och genomdriva beslut om ett 
agilt arbetssätt. Vad som kanske inte framhålls inför ett sådant beslut är att 
grundstenen för det agila, “Manifesto for Agile Software Development”, lades 
år 2001 av sjutton namnkunniga utvecklare som beskriver sig själva som ”or-
ganisatoriska anarkister” (se agilemanifesto.org). Kärnan i manifestet är fyra 
principer:  

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar
• Reagerar på förändring snarare än styrs av planer.
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Under arbetet med förnyelsen växlade Skatteverket från en uttalat modernist-
isk vattenfallsmodell (enligt Pejl) som utgår från omsorgsfulla planer i förväg 
till en agil metod (SAFe) med vilken många hoppades att utvecklingsarbetet 
skulle kunna ske mera lättfotat. Förhoppningen kan anses motiverad med 
tanke på att detaljplaneringen tycktes förbruka en hel del resurser. Detta var 
samma erfarenhet som Takeuchi och Nonaka (1986) en gång hade gjort och 
som föranledde att de föreslog den agila metoden. När planerna eventuellt blev 
till verklighet så hade de ofta tagit så lång tid att skapa att de redan var inaktu-
ella.  

Men SAFe kan som sagt var ses som en anpassning till gängse modernistiska 
ideal och fortfarande vid berättelsens slut fanns idén om detaljplanering i nå-
gon mån kvar inom Skatteverket. Trots ett verksbeslut omfattade bytet av tan-
kesätt inte alla, direkt och samtidigt. Det är dock naturligt att tanke- och ar-
betssätt, trots att de är oförenliga, samexisterar under en period.  

De båda konkurrerande och samexisterande tankesätten märks framförallt i 
relation till IT-systemen. ”Att utveckla för att avveckla” är som sagt ett uttryck 
som används i relation till avvecklingen av Poff. Ett alternativ var att komplet-
tera med inköpta delar, eller om det rent av gick att köpa ett nyckelfärdigt sy-
stem? Länge fanns det ett önskemål från myndighetens ledning om att det 
framtida systemet skulle kunna beskrivas i detalj för att säkerställa att besluten 
blev rätt. Frågorna var många om vilka krav som skulle ställas på ett nytt sy-
stem och hur man skulle ta sig från det nuvarande läget till det framtida. Det 
krävdes bland annat en färdigställd målarkitektur. Andra uppfattningar kan ha 
funnits men enligt citatet på sidan 28 skulle målarkitekturen innefatta ”allt”: 
den framtida organisationen, arbetssätten, processerna och tekniken. Detalje-
ringskravet kompliceras av det faktum att det eftersatta systemet var svårt att 
greppa. Gränserna var otydliga och komplexiteten gjorde att delarna var svåra 
att se. Det ifrågasattes om ens någon kunde se botten på den samling av resur-
ser som skulle integreras. 

Inför en stor investering kan det vara rimligt att slutprodukten målas upp med 
någorlunda kontur. Men det agila är inte agilt om medarbetarna inte kan an-
passa lösningarna till den ständigt nya kunskap de utvecklar. Det är med andra 
ord oförenligt med det agila (rörliga och flexibla) att i detalj beskriva vad ut-
vecklingen ska leda till, i en avlägsen framtid. Riktningsangivelse behövs men 
lösningarna kan inte skapas i förväg och detaljstyras. Det agila förutsätter ett 
betydande mått av tillit.  

Vid berättelsens slut verkar frågan ändå ha landat någorlunda mjukt. Idag be-
skrivs målarkitekturen mer i termer av ” levande dokument” Vissa beskriv-
ningar tillåts att vara tunna, i väntan på kommande kunskap. Avdelningens 
målbild fungerar som en riktningsgivare, utan att det i detalj redogörs för en 
slutdestination. Sammantaget tycks det agila, som sagt var, ha ersatt mycket av 
det föregående tankemönstret. Att lösningarna måste växa fram är vad som för 
stunden dominerar. Idén om detaljplanering har till stor del tryckts undan.  
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Å andra sidan kan det vara bra att försöka 
I föregående avsnitt anfördes, å ena sidan, att allt inte kan förutses. Detaljpla-
nering tycks inte vara en framkomlig väg vid förändring av komplexa tjänstesy-
stem. Å andra sidan sades att inför en så stor investering kan det vara rimligt 
att slutprodukten målas upp med någorlunda kontur. Nu tar vi ett steg till och 
konstaterar att det naturligtvis är klokt att tänka efter — före. Avsikten i före-
gående avsnitt var att ifrågasätta detaljeringsgraden, mängden och formatet, 
snarare än behovet av planering och dokumentation.  

Kanske hade den nyss nämnda målbilden, som presenterades vid det första 
stormötet, en lagom detaljeringsgrad? Det hade talats om den i månader och 
när den presenterades så utgjordes den av en enkel PowerPoint (figur 6, s. 40). 
Av något skäl tycktes den ändå fungera, eftersom isen var bruten och arbetet 
kunde sätta fart. Men hur kan något så enkelt uppfattas som så betydelsefullt? 

Bilden åtföljdes av, och hade utvecklats under prat och meningsutbyte. Mo-
dern organisationsforskning har visat att pratet har en väsentligt större bety-
delse vid styrning än vad färdiga texter och bilder har. Samtalet anses vara det 
medium inom vilket förändring sker (Ford & Ford 1995). Framförallt före men 
även under presentationen pågick ett meningsutbyte som kan ha gjort att del-
tagarnas tankar utvecklades och klarnade. Målbilden kan alltså ha varit väsent-
ligt större och mera detaljerad än vad PowerPointen visade. En betydande del 
av organisationers arbetsmetoder, mål och beslut förvaltas nämligen som kun-
skap i individernas medvetande (Feldman 2000).  

Färdiga texter och bilder har en begränsad betydelse vid förändring men skap-
andet av desamma ger upphov till meningsutbyte och prat. Skrivandet och ri-
tandet ska inte överdrivas men samtalen kring innehållet kan bidra till nöd-
vändig samsyn (Fransson 2008).  
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Hur stort är folkbokföringsfelet? 
Under förnyelsen av folkbokföringen var det en ständig diskussion och för-
handling om själva föremålet för utveckling. Det har blivit dags att försöka 
reda ut något av orsaken bakom de skilda uppfattningarna. För ändamålet de-
las meningsmotståndarna in i två grupper. Den första gruppen ser det som 
Skatteverkets uppgift att producera värde åt medborgare, företag och andra 
myndigheter enligt interna kriterier. Den andra menar att Skatteverket genom 
att samverka med olika samhällsaktörer ska erbjuda förutsättningar för andras 
värdeskapande. Synsätten har tidigare i rapporten beskrivits som fabriks- eller 
varulogik respektive tjänstelogik. Det har också fastslagits att skillnaden mel-
lan perspektiven är betydelsefull, snarare än semantisk. Den påverkar bland 
annat folkbokföringsfelets storlek.  

Folkbokföringsfelet ur ett varulogiskt perspektiv 
Under förnyelsen av folkbokföringen var det en grupp av människor som argu-
menterade för snabba interna vinster. Deras första prioritet var därför att 
handläggarna skulle få ett bättre IT-stöd. De menade att folkbokföringsfelet 
bäst kan elimineras genom kvalitetskontroll. Med automation kan dessutom 
handläggningen effektiviseras och de mänskliga misstagen minska. De anser 
att folkbokföring är ett fenomen som försiggår inom Skatteverkets väggar, vil-
ket de kan finna regeringens stöd för i Skatteverkets tidigare nämnda instrukt-
ion.  

Enligt detta ”varulogiska” synsätt sker värdeskapandet i folkbokföringen unge-
fär som när varor tillverkas i en fabrik. Rådata tas emot, förädlas, kvalitetskon-
trolleras och lagras innan de färdiga personuppgifterna levereras till verksam-
hetens kunder. Effektivitet kan med detta synsätt mätas i termer av skattekro-
nor per levererad och korrekt uppgift.  

Exempelvis innebär varulogiken i detta fall att en student som flyttar till en ny 
studieort förväntas att beställa en ändring i folkbokföringen. Den ska med 
andra ord fylla i ett formulär för att meddela att den flyttat. Till felkällorna hör 
att ärendet inte startas utan studentens initiativ och att kvaliteteten på uppgif-
terna är beroende av ett ärligt uppsåt. Lättare och säkrare går det när egenin-
tresset är stort och uppgifter bara begärs ut ur registret, såsom vid hinders-
prövning inför en vigsel. En beställning kan generellt sett resultera i en änd-
ring eller ett registerutdrag.  

Detta varulogiska synsätt tycks även ha färgat folkbokföringsfelets definition (s 
20). Felet består av 1) individer som är bokförda trots att de inte ska vara det 
2) individer som inte är bokförda trots att de enligt lagen borde vara det samt
3) individer med felaktig adress. Genom kvalitetskontroll kan nog Skatteverket
åtgärda mycket av den första och tredje feltypen. Utan hjälp av andra myndig-
heter blir det dock svårt att finna och folkbokföra de individer som bor i Sve-
rige, men som inte är kända av Skatteverket. Därför är det praktiskt att felet
bara avser personer som enligt lagen ska vara folkbokförda i Sverige. Många
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andra behöver inte Skatteverket bry sig om, såsom Nino från Georgien som i 
prologen olagligen tog sig till Sverige för att bo och arbeta. 

Folkbokföringsfelet ur ett tjänstelogiskt perspektiv 
Det finns en annan grupp inom Skatteverket som tänker att vinsterna får 
komma mera långsiktigt och som istället vill inrikta förnyelsen mot att under-
lätta för medborgare, företag och andra myndigheter.  

Deras idé är att andra aktörer kan utföra mycket av jobbet. De menar att folk-
bokföringen bör byggas in i de processer i samhället där livet händer. När en 
vigsel registreras av vigselförrättaren, eller en gravsättning sker, då ska folk-
bokföringen uppdateras automatiskt. Skatteverket bör bli mer av en systemför-
valtare som sköter systemunderhåll och inte själv utför så mycket handlägg-
ning. Fördelar kan uppstå för de andra aktörerna eftersom rapporteringen till 
Skatteverket kan förenklas och ofta automatiseras. För Skatteverket, som slip-
per hantera varje ärende, skulle det inte bara innebära en betydande resursbe-
sparing. När uppgifterna hämtas automatiskt vid källan så blir även felkällorna 
färre. Folkbokföringsfelet kan minska och registerkvaliteten öka. 

Dessa nytänkare inom Skatteverket kritiserades bland annat för de juridiska 
hinder som förelåg och för den risk för rättssäkerheten det kan innebära när 
arbete utför av andra aktörer. Skulle de privata aktörernas hantering i så fall 
certifieras? 

För att finna stöd för sin ståndpunkt kunde de inte söka sig till regeringens in-
struktion. Ej heller finns det något stöd i lagen, enligt vilken folkbokföring sker 
genom Skatteverkets försorg (SFS 1991:481). Svensk förvaltning är till stor del 
varulogiskt utformad utifrån uppfattningen att värde skapas i offentliga ”ären-
defabriker” (Quist & Fransson 2014). Däremot kunde de, som konstaterats på 
sidan 14, finna stöd i Skatteverkets viktigaste styrdokument, dess inriktning 
(Skatteverket 2017e). Inriktningen innebär att verksamheten ska utformas uti-
från det tjänstelogiska perspektiv som dominerar modern tjänsteforskning (se 
Vargo & Lusch 2004; Osborne et al. 2013; Fransson & Quist 2014, Skålén 
2016).  

Det  tjänstelogiska perspektivet innebär bland annat att myndigheter inte 
skapar färdigt värde åt medborgare och företag. Istället erbjuder de förutsätt-
ningar för medborgare, företag och andra myndigheters egna värdeskapande. 
Varje myndighet behöver därför anpassa sina resurser så att de blir nyttiga och 
underlättar för de andra aktörerna. Förnyelsen av folkbokföringen omfattar då 
något större än verksamheten på Skatteverkets insida. Den omfattar folkbokfö-
ringen som ett samhällsfenomen. Vill regeringen, med detta synsätt, åtgärda 
folkbokföringsfelet så måste uppgiften, vid sidan av Skatteverket, även adress-
eras till Migrationsverket, Polisen, Försäkringskassan och andra statliga myn-
digheter. Kanske måste även privata aktörer förmås att delta, och kommuner-
nas socialtjänst? 
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I tjänstelogiken ingår ett systemsynsätt som tydliggör att all produktionska-
pacitet inte ryms inom myndighetens väggar, i ”ärendefabriken”. Istället be-
traktas alla aktörer som ägare av resurser. Förnyelse kan inte utföras enskilt 
eftersom myndigheter måste konfigurera och integrera sina resurser tillsam-
mans med andra, på ett sätt som gör att värde kan uppstå. 

Därför borde företrädarna för tjänstelogiken även kunna få stöd av de debattö-
rer och politiker som givits utrymme tidigare i texten och som varit en del av 
berättelsen. Det är en komplex samhällsutmaning som debattörerna målar 
upp. De talar bland annat om skuggpersoner och illegal arbetskraftsinvand-
ring. Vidare debatterar de välfärdsbrott, bilmålvakter och att det finns icke 
samstämmiga uppgifter hos olika myndigheter. Debattörerna presenterar även 
en diger lista kring identitetsbrott med falska handlingar och bedragare som 
växlar mellan olika identiteter.  

Kraven bör vara höga på de 700 handläggare som arbetar med folkbokföring 
inom Skatteverket. Men det är otvetydigt att den samhällsutmaning som målas 
upp i debatten avser ett betydligt större system. Med ett bredare synsätt blir 
folkbokföringsfelet större. Nino  i prologen faller som sagt var utanför den defi-
nition och beräkningsmodell som Skatteverket och SCB utvecklat. Det gör 
också den tidigare frågan om vem Rakhmat Akilov egentligen var. Om lagen 
och feldefinitionen utformats med ett tjänstelogiskt systemsynsätt så hade det 
så kallade undertäckningsfelet (s. 20), och problemet, varit större. Då hade fler 
än 195 000 ansetts vara felaktigt folkbokförda. 

De flesta av debattörerna är nog på det klara med att ansvaret för folkbokfö-
ringsfelet inte bara kan skyllas på Skatteverket. Men svensk förvaltning är som 
sagt var präglad av varulogik. Detta gäller även många debattörer, varför för-
slagen för att åtgärda felet ofta bara adresseras till Skatteverket. Vi återkom-
mer till skuldfrågan i nästa kapitel. 

Felet zoomas in 
I denna publikation beskrivs folkbokföringen som en av de viktigaste resur-
serna i välfärden. Fel i folkbokföringen ger följdfel i andra delar av samhället. 
Men data rapporteras inte bara ut, utan också in till Skatteverket. Brister i 
samhället leder därför till följdfel i folkbokföringen. Folkbokföringen är bero-
ende av resurser som ägs av andra aktörer. Den kan anses börja och sluta långt 
utanför Skatteverkets lokaler.  

Därför är det viktigt att diskutera vilket objekt eller vilket system som är och 
har varit föremål för folkbokföringens förnyelse. Systemgränsen kan antingen 
sättas snävt, så att det bara är myndighetens egna resurser som fokuseras eller 
brett, med en utzoomning, så att även externa aktörers resurser syns på 
kartan. 

Under programmets dagar, vid förnyelsearbetets början, tillämpades ett brett, 
tjänstelogiskt perspektiv som innebar att hela systemet för folkbokföring skulle 
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utvecklas. Det var inte bara Skatteverkets resurser och aktiviteter som var före-
mål för utveckling. Programmets kanske främsta fokus var att utveckla de 
många resurser och aktiviteter som ägs och utförs av andra privata och offent-
liga aktörer. 

Men den tjänstelogiska vägen visade sig svår att gå. Deltagarna kämpade, både 
med att själva kunna se och med att visa andra de innovativa lösningar som 
skulle utvecklas (s 26). Synfältet kan delvis ha begränsats av de varulogiska ut-
vecklingsmetoder som användes och som innebar att fråga ”kunderna” om de-
ras behov och upplevelser. Data samlades på så vis in från nyanlända, studen-
ter och skolungdomar. Det talades om saken men blev aldrig av att exempelvis, 
med metoder för tjänstedesign, låta berörda företag och myndigheter komma 
till tals om hur Skatteverkets resurser skulle kunna utformas. Skatteverkets re-
presentant hade förvisso kontakt med sin motsvarighet vid Migrationsverket. 
Och ett elbolag uppvaktades. Men några andra aktörer deltog aldrig aktivt för 
att tillsammans med Skatteverket slå ihop och utveckla aktörernas gemen-
samma systemresurser. Om så skulle ske så hade ett deltagande från de högre 
cheferna kunnat bidra till att etablera och följa upp de multilaterala kontakter 
som krävdes. De hade behövt hjälpa till med att få in ”hela systemet i rummet”, 
för att göra det möjligt att iterativt och pragmatiskt designa de gemensamma 
resurserna genom prototyper och praktiska försök (jfr Quist & Fransson 2014, 
s 202; Vink 2019). Paradigmskiften är svåra och trots ambitionen att tänka 
nytt så kom deltagarna i programmet att ägna sig åt ett alltför ensamt skiss-
ande på idéer, utifrån vad som huvudsakligen var deras egen, befintliga erfa-
renhet. 

Brister förelåg även vad gäller förankringen i organisationen utanför program-
met. Ledningen tycktes ha stoppat huvudet i sanden vad gäller de utdaterade 
IT-system som var vitala för förverkligandet av de tjänstelogiska lösningarna. 
Ej heller hade det gjorts något förarbete för att bemöta de invändningar kring 
juridik och rättssäkerhet som kom, och som till stor del hade kunnat förutses. 
Svar hade även kunnat förberedas, exempelvis vad gäller  

• IT-enhetens, ”verksamhetens” och Rättsavdelningens roll i förnyelsen
• det problem med mål- och resultatstyrningen som kan uppstå när värde

kan komma att skapas hos en aktör medan kostnader uppstår hos någon
annan

• frågan om ansvarighet när värde skapas gemensamt med andra23

• hur Skatteverket ska kunna kombinera sin myndighetsutövning med att
ge andra aktörer förutsättningar för värdeskapande

• hur en lagändring ska komma till stånd, så att lösningarna inte hindras
av varulogisk lagstiftning

• den åtskillnad som ofta anses viktig mellan privata och publika värden
• hur åsiktsskillnader mellan olika intressenter ska hanteras samt

23 Jämför sista kapitlet, som dock behandlar utvecklingen av resurser snarare än ansvarigheten vid an-
vändning av desamma. 
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• kontrollverksamhetens roll i en tjänstelogisk verksamhet.

Svårigheterna kan delvis förklaras med att det tjänstelogiska perspektivet är 
nytt och att även forskningen har en hemläxa vad gäller övergången från varu- 
till tjänstelogik. Inledningsvis konstaterades dock att liknande svårigheter har 
kunnat övervinnas inom beskattningsverksamheten.  

En snävare, mera aktörsoberoende och kanske mera realistisk utgångspunkt 
tillämpades omedelbart efter programmets nedläggning. I fokus för utveckl-
ingen stod då Skatteverkets egna resurser för att lägga in och plocka ut data ur 
registret. Det pågick en ständig dragkamp i denna fråga. När berättelsen slu-
tade hade perspektivet återigen vidgats, så att det innefattade en del andra ak-
törer. Dock fanns det inga andra närvarande när arbetet inleddes. Bland det 
hundratal konsulter och personal som deltog var det ingen som representerade 
någon annan än Skatteverket (s. 40). Det värdeskapande som skulle utvecklas 
berörde andra aktörer men med den aktuella uppställningen var det bara Skat-
teverkets resurser som kunde utvecklas. Förutsättningarna för gemensam re-
sursintegrering framstod som små. 

Poängen här är att med samma tjänstesystem i fokus så går det att zooma in el-
ler ut. Såväl tjänstesystemet som folkbokföringsfelet växer med ett bredare 
perspektiv och krymper med ett smalare. Med ett bredare perspektiv kan sam-
hällseffekterna bli större, men svårighetsgraden ökar och effekterna kan 
komma att dröja. Säkert är att om uppdraget att utveckla ”folkbokföringen” 
ska förstås på samma sätt så måste beslut fattas om graden av inzoomning. 
Används dessutom ett minskande folkbokföringsfel som tecken på framgång så 
behöver felet definieras efter den fastställda graden av utzoomning. Den som 
ska rätta felet behöver befogenhet över de resurser som kan hindra detsamma 
från att uppstå. 

Befogenhet att rätta felet 
I Skatteverkets förnyelsearbete fanns det inte något medvetet, väl förankrat, ti-
digt fattat och varaktigt beslut om graden av utzoomning. Vid programmets 
start visste exempelvis ingen av aktörerna utanför myndigheten att deras re-
surser var centrala i Skatteverkets strategi för en framtida folkbokföring. Inom 
Skatteverket var det få utanför programmet som visste hur det var tänkt. 

Förvisso gav texten i programdirektivet signal om en bred utzoomning. Direk-
tivet hade dessutom beslutats av myndighetens ledning. Det var dock författat 
av personer på lägre nivå i organisationen. Organisatoriskt var programmet 
dessutom inordnat under enheten för tjänsteutveckling. Programägare var en-
hetens chef. 

Då den strategiska förankringen var svag blev förnyelsen beroende av välvilja 
från andra enheter på jämställd nivå i den organisatoriska hierarkin. Juris-
terna förväntades finna lagrum för radikalt nya sätt att utföra arbetet. Lite från 
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sidan skulle IT-folket bidra till att beta av den historiska skulden. Handläg-
garna skulle snällt vänta på lösningar. De strategiskt viktiga kontakterna med 
andra aktörer (exempelvis mäklare, vigselförrättare och andra myndigheter) 
måste initieras och ledas av programmets medarbetare, på låg nivå i organisat-
ionen.  

Det rådde en uppenbar obalans mellan programmets anspråk och mandat och 
problemen lät inte vänta på sig. Med ett tydligare ägandeskap och deltagande 
från myndighetens ledning hade förutsättningarna varit bättre för samverkan 
med fristående aktörer men framförallt: med andra inom myndigheten.  

Efter programmets död blev överensstämmelsen bättre mellan ansvar och be-
fogenhet. När det började drivas som avdelningens gemensamma utvecklings-
arbete så kunde de interna aktörerna märka att det blev mera integrerat och 
strategiskt rotat.  

Vad gäller de externa aktörerna så beskriver Normann (2001) hur en ”Prime 
Mover” kan förmå andra aktörer att integrera sina resurser, men kraften i ett 
sådant agerande är begränsad. Eftersom Skatteverket saknar direkt inflytande 
så måste påverkan ske genom övertalning, eller mellanorganisatorisk ”samver-
kan”. Myndigheten lägger mycket tid på sådana aktiviteter. Men behovet att få 
med sig andra är mindre om den fortsatta förnyelsen sker inom Skatteverkets 
väggar. 

I nästa kapitel ska ansvar utkrävas och om så ska kunna ske brukar det krävas 
en överensstämmelse mellan ansvar och befogenhet (Mintzberg 1983). Vi ska 
inte gå händelserna i förväg. Den med ett systemsynsätt kan dock ana att Skat-
teverket inte kommer att hållas ansvarig för hela folkbokföringsfelet. Lika lite 
som någon annan aktör kan myndigheten självständigt ta sig an hela den sam-
hällsutmaning som folkbokföringen utgör. Det krävs samordning och i en hie-
rarki är detta vad den överordnade nivån ska erbjuda.  

Över Skatteverket och de andra aktörerna i den statliga hierarkin finns rege-
ringen. Regeringens möjlighet att samordna är dock kringskuren av myndig-
heternas självständighet, enligt den svenska förvaltningsmodellen. Inte heller 
har regeringen något direkt inflytande över de kommunala och privata aktö-
rerna. Problemet är en följetong som vi belyst i flera tidigare publikationer, se 
bland annat Fransson & Quist (2010), Quist & Fransson (2014).  

Som en lösning föreslår Fransson et al. (2019) en ”regeringsnära utvecklings-
miljö”. Med en neutral men gemensam plattform för utveckling skulle rege-
ringen kunna bidra till systemanalyser och samordning mellan de självstän-
diga myndigheterna. Som argument kan anföras att gemensamma lösningar 
sällan uppstår genom spontan mellanorganisatorisk samverkan. Varje myndig-
hetschef är nämligen ålagd ett ansvar för budget och måluppfyllelse. När nyt-
tan mest uppstår hos medborgare, företag eller andra myndigheter är det svårt 
att vinna gehör för investeringar. Såväl i andra myndigheter som inom Skatte-
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verket har kraven på effekthemtagning en intern slagsida. Den mycket välbe-
lagda investeringsparadoxen innebär att en myndighet inte kan agera osjäl-
viskt. Det går inte att tillsätta resurser för utveckling och produktion medan ef-
fekterna tillskrivs någon annan. Om så sker blir inte bara de egna målen svå-
rare eller omöjliga att uppnå. Oklarheter kan även påräknas när ansvar ska ut-
krävas (Considine 2002; Bakvis & Juillet 2004, jfr även fallet med Trafikver-
kets pendelresenärer i Fransson et al. 2019, s 83).  
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Vems är folkbokföringsfelet? 
För tre och ett halvt år sedan, genom ett antal beslut av folkvalda och tjänste-
män, valde de svenska medborgarna att göra en stor investering i folkbokfö-
ringen. I del II kunde vi följa arbetet med att integrera samhällets resurser för 
att folkbokföringen skulle underlättas och skapa ytterligare värde. Skatteverket 
tog sig an uppgiften att förnya tjänstesystemet för folkbokföring och göra det 
mera effektivt.  

Efteråt hade vinster uppkommit men tecknen var få på att folkbokföringsfelet 
väsentligen hade minskat24. Resurserna, exempelvis för den som vill flytta till 
och verka i Sverige, hann inte bli så mycket mera ändamålsenliga. Ej heller fick 
handläggarna ett mycket bättre systemstöd. Efteråt var resursåtgången unge-
fär densamma och värdeskapandet hade knappast ökat. Amorteringen på den 
historiska utvecklingsskulden kunde sägas vara påbörjad men långtifrån fär-
dig.  

Skattebetalarna borde inte vara förvånade. Liknande erfarenheter har gjorts 
efter beslut om förnyelse av andra offentliga tjänstesystem. Även inom forsk-
ningen är svårigheterna med stora IT-investeringar och organisatorisk föränd-
ring väl dokumenterade (Sastry 1997; Gauld & Goldfinch 2006; Gole & Shinsky 
2013).  

Stora tjänstesystem är komplexa och av naturliga skäl var de personella och 
maskinella resurser som ingick i folkbokföringen svåra för tjänstemännen att 
överblicka. Förnyelsen krävde dessutom samverkan med andra aktörer, den 
utsattes för politisk inblandning och stördes av inomorganisatoriska spän-
ningar.  

Det kan dock framhållas att utvecklingsresurserna nu är riggade och att mobi-
lisering inför en förnyelse kan vara ett naturligt första steg som kräver både tid 
och pengar. Förnyelse tar tid och det är en vinst om förutsättningarna nu verk-
ligen är på plats. 

Det finns inga skäl att peka finger och det är med ödmjukhet som vi närmar 
oss frågan. Det framstår dock som viktigt att låta det dimensionsrika skeendet 
i del II tjäna som utgångspunkt för en diskussion om ansvarsutkrävande i 
svensk förvaltning.  

Inledningsvis återges grundläggande kunskap om hur styrningen av staten har 
utformats utifrån den förvaltningspolitiska idén om ansvarsutkrävande. Däref-
ter återvänder vi till folkbokföringen och ansvarsfrågan i det aktuella fallet. Av-
slutningsvis sägs något om hur formerna för ansvarsutkrävande kan behöva 
utvecklas. 

24 Uppgifter har i skrivande stund inte publicerats om folkbokföringsfelets utveckling sedan år 2017. 
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Ansvar enligt konstitutionen 
I Sverige är statsmakten utformad för att vara demokratiskt kontrollerbar 
(Wockelberg 2003). Därför finns det ett antal rättsliga, ekonomiska, politiska 
och andra25 mekanismer för ansvarsutkrävande. Genom att omforma eller 
skära bort delar som inte fungerar ska folkets vilja få styra.  

Den folkvalda församlingen, riksdagen, är navet när det kommer till ansvarsut-
krävande i statsförvaltningen. Riksdagen ansvarar inför folket och kan röstas 
bort om folket så vill. Riksdagen väljer i sin tur en regering. Regeringen styr ri-
ket och är ansvarig inför riksdagen (RF § 1:6). Till sin hjälp har den det egna 
regeringskansliet. Myndigheterna styrs av regeringen som genom sin styrning 
även kan utkräva ansvar från dessa.  

Regeringen följer upp myndigheterna 
För det första är det ofrånkomligt att viss styrning utövas av regeringen i sam-
band med de informella kontakter som kan behöva ske mellan ansvarigt stats-
råd och myndighetens ledning. För det andra har regeringen mera tydliga, 
odiskutabla och formella styrmedel. Genom proposition kan den exempelvis 
föreslå riksdagen att stifta ny lag. Det är främst genom skrivningar i budget-
propositionen som regeringen, via riksdagen, fördelar myndigheternas anslag. 
Genom förordning kan regeringen dessutom besluta hur förvaltningen ska in-
ordnas, dvs vilka departement och myndigheter som ska finnas (organiserings-
makten). På samma vis förordnar den vem som ska leda respektive organisat-
ion (utnämningsmakten) (Jacobsson et al 2015). Regeringens makt över stats-
förvaltningen är stor och genom instruktion, regleringsbrev och uppdrag be-
slutar den exempelvis också om myndigheternas mål och uppdrag.  

I vår berättelse om folkbokföringen förekommer många av dessa styrsignaler. 
Återkommande i Skatteverkets regleringsbrev är diverse skrivningar om folk-
bokföringsfelet, texterna i statsbudgeten talar om utvecklingsbehov och extra 
medel som avsätts. En ny generaldirektör utses (utnämningsmakten) och en 
utredning tillsätts (organiseringsmakten). Informella kontakter mellan Finans-
departementet och Skatteverkets ledning har med all säkerhet förekommit 
längs vägen.  

Genom att på så vis påverka, kommendera, omforma eller skära bort delar kan 
regeringen utkräva ansvar. Försvårande är dock den speciella självständighet 
som svenska myndigheter åtnjuter enligt konstitutionen. Grundlagen ger ett 
handlingsutrymme åt myndigheterna varför det inte är givet att regeringens 
styrning får genomslag (Wockelberg 2003). Hur maktdelningen i praktiken ser 
ut är ett statsvetenskapligt trätomål som vi lämnar åt sidan. Vad vi bär med oss 
är att denna dualism, mellan regering och myndigheter, begränsar regeringens 
möjlighet, både att ta och att utkräva ansvar. Maktdelningen kan med andra 

25 Hit räknar vi bland annat det ansvarsutkrävande som sker genom media, den tredje statsmakten. 
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ord försvåra för den andra och tredje statsmakten (riksdag och media) att av-
göra om det är hos regeringen eller inom myndigheten det brustit. Formellt 
spelar detta ingen roll eftersom det är regeringens ansvar att styra myndighet-
erna så att de fungerar. Men om opinionen anser det vara myndighetens fel så 
kan medborgarna och deras förtroendevalda kanske lugnas om regeringen vid-
tar kraftfulla åtgärder mot vad som framstår som myndighetens misslyckande. 
Den tredje statsmakten spelar en begränsad roll i den fortsatta framställningen 
men snart ska vi återkomma till riksdagen och dess utkrävande av ansvar. 

Om maktdelningen lämnas åt sidan kan relationen mellan regering och myn-
dighetschef beskrivas som en hierarki med över- och underordning. Rege-
ringen som har överblick kan inte kräva av en myndighetschef att fullt ut och i 
alla lägen förstå vilken roll, bland andra roller, som den egna myndighetens 
verksamhet spelar i förverkligandet av övergripande politiska mål. Men även 
regeringen kan ha svårt att se hela tjänstesystemet och förstå genom vilka ka-
naler (stuprör) som styrsignaler ska skickas, och till vilken mottagare. Inte säl-
lan formuleras styrsignaler i form av effektmål som sträcker sig utanför vad 
myndigheten själv kan råda över. När så sker faller ansvarsutkrävandet på sin 
egen orimlighet. Politik är inte alltid logisk och även om det kanske har hänt så 
är det knappast rimligt att utkräva ansvar från Arbetsförmedlingens generaldi-
rektör för att arbetslösheten är hög. Och hur är det med folkbokföringsfelet? 
Det kan väl knappast vara Skatteverkets fel och ansvar att på egen hand rätta 
till sådan illegal arbetskraftsinvandring som beskrivs i prologen? 

I de fall regeringen vill utkräva ansvar så finns det som sagt var ett antal red-
skap i arsenalen. Om förtroende för en myndighetsledning saknas så kommer 
det att få konsekvenser. Att flytta på en myndighetschef utan att behöva peka 
på något formellt fel är fullt möjligt, men vanligare är mer eller mindre tydliga 
tillrättavisningar. Även lönesättning är ett verktyg som kan användas. Genom 
organiseringsmakten kan regeringen flytta uppdrag mellan olika myndigheter 
och hela eller delar av en myndighet kan läggas ned.  

Konstitutionsutskottet granskar regeringen 
På nästa nivå i systemet är det regeringen och de enskilda statsråden som hålls 
ansvariga inför riksdagen.  

Medvetenheten om risken för ansvarsutkrävande vilar tungt i Regeringskansli-
ets korridorer. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) begär löpande ut hand-
lingar för olika ärendeprocesser och kontrollerar att allt har gått rätt till. Ingen 
vill vara den som orsakat ett formellt fel i en beredning, särskilt inte om miss-
taget kan drabba det egna statsrådet. 

Inom regeringskansliet finns en ordning som nogsamt sorterar olika ärenden 
till olika departement. Var sak på sin plats. Storheter som inte passar in sorte-
ras ändå till ett departement, så att det ska bli tydligt vem som ansvarar för be-
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redning och senare föredragning. Det är respektive departementschef (stats-
råd) som ytterst ansvarar för den beredning som föregår en föredragning för 
regeringen.  

KU består av sjutton folkvalda riksdagsledamöter med alla riksdagspartier re-
presenterade. Till sin hjälp har även de ett kansli med tjänstemän. Utskottets 
löpande granskning resulterar i ett årligt återkommande granskningsbetän-
kande. Därutöver kan regeringen eller enskilda statsråd ställas till svars genom 
särskilda KU-anmälningar. Om riksdagen saknar förtroende och riktar miss-
troende mot ett statsråd, eller mot hela regeringen, så föregås detta vanligen av 
en beredning i KU.  

Det finns ingenting i förnyelsen av folkbokföringen som föranlett ett ärende i 
KU. Men de interpellationsdebatter som framskymtat i berättelsen är exempel 
på sådant som i förlängningen kan leda till ansvarsutkrävande. Om ett statsråd 
inte kan ge trovärdiga förklaringar kan hen bli föremål för riksdagens misstro-
ende.  

Riksrevisionen granskar hela kedjan 
På några ställen i berättelsen om folkbokföringen lyftes en granskning av Riks-
revisionen fram som kom att påverka förnyelsearbetets riktning. Granskningen 
gjordes av Riksrevisionens på dess eget initiativ men som ett led i dess upp-
drag från riksdagen.  

Riksrevisionen är en självständig myndighet under riksdagen. I ett internat-
ionellt perspektiv är Riksrevisionen en relativt svag institution. Men myndig-
heten har en konstitutionell särställning eftersom den granskar hela kedjan i 
den utövande makten inom statsförvaltningen. Det finns ett grundlagsfäst obe-
roende med avseende på vad som ska granskas och hur granskningen genom-
förs. Revisionens granskning förväntas bidra till god resursanvändning och en 
effektiv förvaltning. Granskningen kan sägas stå på två ben: årlig revision samt 
effektivitetsrevision. I den årliga revisionen granskas statliga myndigheters 
årsredovisningar. Förfarandet påminner mycket om de revisioner som görs 
inom föreningar och privata bolag. Mer intressant för vårt resonemang är 
Riksrevisionens effektivitetsrevisioner. Den nyss nämnda granskningen av 
folkbokföringen är exempel på en sådan.  

Riksrevisionens rapporter lämnas till riksdagen som i sin tur lämnar dem vi-
dare till regeringen för yttrande innan de behandlas av riksdagens utskott. De 
viktigaste iakttagelserna från såväl effektivitetsrevisionen som den årliga revis-
ionen samlas i en årlig rapport, som också den lämnas till riksdagen.  

Katten på råttan 
Formerna för ansvarsutkrävande kan liknas vid barnberättelsen om katten på 
råttan. Men det är allvarliga saker som ytterst handlar om medborgarnas för-
troende för statsförvaltningen och, i förlängningen, för vår demokrati 
(Rothstein 1994).  



73 

Ansvarsutkrävandet följer en given kronologi i form av en årscykel. Regeringen 
formulerar regleringsbrev och texter i statsbudgeten som beskriver krav och 
förväntningar på myndigheterna. Myndigheterna svarar upp på olika sätt, men 
mest tydligt i årsredovisningen. Den årliga proceduren är hårt institutional-
iserad. Riksrevisionens årliga revisioner, deras årliga rapport till riksdagen och 
KU:s granskningsbetänkande förstärker intrycket av ansvarsutkrävande som 
en regel- och årsbunden aktivitet. I likhet med andra institutionaliserade pro-
cedurer kan hanteringen lätt bli rutinmässig och kraftlös.  

Dock vore det ett misstag att betrakta ansvarsutkrävande som något tandlöst. 
Ansvar utkrävs, vilket tjänstepersoner på olika nivåer i regel är väl medvetna 
om. Ändå finns det goda skäl att här, med hjälp av skeendet kring folkbokfö-
ringen, diskutera hur formerna skulle kunna utvecklas. Det handlar ju som 
sagt om medborgarnas förtroende. 

Ansvar i praktiken 
Riktningen svängde och krängde i Skatteverkets förnyelse av folkbokföringen. 
Många ville styra och riktningen kunde ibland framstå som ryckig. Medbor-
garna kan tycka att deras investering skulle ha betalat sig bättre med en mera 
genomtänkt och kontinuerlig styrning och ledning. Men vem ska i så fall hållas 
ansvarig? 

I föregående avsnitt diskuterades hur ansvarsutkrävande är tänkt att gå till, 
enligt konstitutionen. Här används förnyelsen i del II som exempel på hur för-
utsättningarna för ansvarsutkrävande egentligen ser ut.  

Det ska visa sig att skuldfrågan kan vara svår att avgöra, vilket ger utrymme för 
opinionens slumpartade godtycke.  Som genom ett tärningskast kan ansvaret 
helt och hållet falla på Skatteverket och dess ledning. Kastas tärningen igen så 
kan skulden hamna på regeringen eller på andra aktörer i systemet. Vi åter-
kommer till den saken och börjar med myndigheten. 

Myndigheten 
En tärning med ett ensamt öga får här symbolisera myndigheten och dess led-
ning.  

Vad som genast kan sägas är att den nuvarande ledningen på Skat-
teverket inte kan hållas ansvarig för de historiska skulder som upp-
stått genom tidigare års försummelser. I sammanhanget kan det 
vara värt att notera att det i den årliga revisionen kan vara svårt att 

upptäcka och anmärka på en sådan gradvis försämring. Risken är påtaglig att 
det runt om i statsförvaltningen sakta men säkert byggs upp skulder av lik-
nande slag, utan att det fångas av de nämnda mekanismerna för ansvarsutkrä-
vande.  

Däremot är dagens ledning ansvarig för stora delar av riktningen i det på-
gående utvecklingsarbetet. Beslutet att ”utveckla för att avveckla” och att inte 
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köpa ett nyckelfärdigt system, utan istället bygga på egen hand, bör tillskrivas 
ledningen. Likaså att formen för utvecklingsprogrammet inte längre följer ett 
program enligt Pejl utan istället följer SAFe och är mer agilt. Också många 
andra små och större beslut hamnar på samma konto. Vilka personer som fått 
utrymme att leda och inte, valet att skjuta på utvecklingen av handläggarnas 
systemstöd, spänningarna mellan olika professionella grupper och mycket an-
nat.  

För den som befinner sig utanför myndigheten är det en grannlaga uppgift att 
bedöma om myndigheten gjort rätt saker och om det kostat onödigt mycket el-
ler ej. Men en lärdom är att stora förändringsprocesser innehåller mycket osä-
kerhet. Det kan anses ingå att göra fel vägval, gå vilse, börja om och mycket an-
nat av den karaktären.  

Helt följdriktigt tycks det finnas ett fortsatt förtroende från myndighetens hu-
vudman. Ansvarsutkrävande har skett längs vägen men mot slutet fanns det 
inga uppenbara tecken på regeringens missnöje. Men opinionen kan vara av en 
annan åsikt, så nu kastar vi tärningen igen. 

Regeringen och myndigheten 
Genom att addera ett öga på tärningen och tippa den på kant så illustreras det 
tvåpartsförhållande som råder mellan regeringen och Skatteverket. Vertikalt 
via ansvarigt statsråd (finansministern på Finansdepartemen-
tet) styr regeringen det underordnade Skatteverket från en 
överordnad nivå. Under de tre och ett halvt åren betonades 
på detta vis vikten av att komma till rätta med folkbokfö-
ringsfelet. För att accentuera områdets betydelse genomdrev 
regeringen lagstiftning och tilldelning av extra medel samt att 
den tillsatte en utredning. Utan regeringens styrning hade förnyel-
sen sannolikt inte bedrivits i samma takt, omfattning och varierande riktning. 

Regeringen har en ambition vad gäller folkbokföringen. Dock styrs Skattever-
ket även av befintlig lag och förordning. Det är av det skälet som de svenska 
myndigheterna åtnjuter ett visst mått av självständighet. Myndigheterna har 
mycket att beakta och skälen är många till varför regeringens styrning inte all-
tid får genomslag i praktiken. Det går alltid att ifrågasätta var ansvaret för det 
icke utförda ska läggas. 

Det är, å ena sidan, svårt att hålla regeringen ansvarig för sådant den begärt 
men som myndigheten inte utfört. Det ansvaret faller naturligt på myndighet-
ens ledning. Å andra sidan bör Skatteverkets ledning inte hållas ansvarig för 
sådant den är förhindrad att göra. 

Här kommer den så kallade stuprörsförvaltningen in i bilden. Som tidigare 
konstaterats sorterar regeringskansliet in varje ärende under ett departement, 
oavsett om det passar in eller inte. Frågor om folkbokföring anses höra till 
Skatteverket som i sin tur lyder under Finansdepartementet, obeaktat att 
andra myndigheter deltar i värdeskapandet. En del av regeringens styrning av 
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Skatteverket borde kanske istället adresseras till Migrationsverket eller Poli-
sen? Men inom kansliet arbetar tjänstemännen i stuprör, vilket innebär att Fi-
nansdepartementet har ”egna” frågor som de normalt inte kanaliserar till 
andra myndigheter än de ”egna”26. I såväl det politiska samtalet som i den me-
diala bilden om problemen kopplade till exempelvis samordningsnummer kan 
det som sagt ibland låta som att det är Skatteverkets ansvar att bekämpa 
brottslighet, illegal invandring m.m. Förvisso kan Skatteverket samverka och 
försöka påverka andra aktörer i önskad riktning. Likväl vore det orimligt att 
utkräva ansvar av Skatteverket för sådant som myndigheten inte kan åtgärda.  

Så här långt går det relativt väl att hålla isär de olika rollerna och fördela an-
svaret där det hör hemma. Men berättelsen om folkbokföringen visar också 
hur rollerna som huvudman och utförare lätt flyter samman. Den innehåller 
element av såväl en operativ politisk ledning som en politiskt aktiv myndig-
hetsledning. Regeringen lägger sig alltså ibland i myndighetens operativa styr-
ning och ibland finner myndigheten anledning att påverka den politiska agen-
dan. 

I berättelsen finns lite olika bud rörande vilket område som skulle väljas ut 
som det första, spårande, när det gäller att utveckla för att avveckla. Invand-
ring sorterades först bort och parkerades med argumentet att det var ett alltför 
stort och komplext område. Några månader senare togs beslutet att invand-
ring, i form av FOVIS, trots allt skulle spåra. Strax därefter preciserades det till 
att i ett första skede röra en del av FOVIS, nämligen samordningsnummer.  

Enligt vår bedömning har de olika buden (efter tiden med programmet) sin 
förklaring i det faktum att invandring och särskilt samordningsnummer blev 
alltmer politiskt betydelsefullt. Förvisso finns det tecken på att myndighetens 
ledning själv valde att göra sig lyhörd för medias bevakning och regeringens 
politiska opposition (se exempelvis citat om FOVIS, s 52). Och man var snabb 
att agera efter presskonferensen om samordningsnummer (s 52 f). Men helt 
säkert skickade regeringen också någon form av styrsignal. Hur signalen såg ut 
är oklart men den operativa konsekvensen var tydlig. Samordningsnummer 
sattes främst i kön och ett aktivt arbete med att möta lagkraven påbörjades.  

Med tanke på ansvarsfrågan bör det å ena sidan upprepas att samordnings-
nummer inte var myndighetens förstahandsval. Om förnyelsen av folkbokfö-
ringen därmed försenas så bör ansvaret, formellt sett falla på regeringen. Å 
andra sidan blir det nog inte aktuellt med ansvarsutkrävande eftersom det san-
nolikt var oppositionen som frammanade denna prioritering. 

Berättelsen innehåller också det omvända förhållandet, nämligen att myndig-
hetens ledning påverkar skeendet på den politiska nivån. Personer inom myn-

26 För en diskussion om Regeringskansliets gemensamma beredning och andra funktioner för koordi-
nering hänvisas till Fransson & Quist (2010) och Fransson et al. (2019). 
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digheten besitter stor kompetens och förståelse för hur dagens regelverk hind-
rar. Med trovärdighet kan de formulera hur framtidens regelverk borde se ut. 
Den förändrade lagstiftning om samordningsnummer som regeringen föreslog 
i början av 2020 är tydligt influerad av de skrivningar som myndighetens re-
presentanter formulerat till regeringen. Likaså är det tydligt att myndigheten 
ser en möjlighet i den statliga utredning som regeringen tillsatt. Den utgör en 
kommunikationsväg för att påverka framtidens regelverk.  

Att regering och myndighet på detta vis ”lägger sig i varandras arbete” är var-
ken uppseendeväckande eller formellt fel. Däremot är det försvårande för den 
som vill förstå hur förändringsprocesser formas och lagar uppstår. Det blir 
också svårt att reda ut ansvarsförhållanden när två parter omväxlande, i stort 
som smått, påverkar skeendet. Hoppet står möjligen till Riksrevisionen som 
genom sina effektivitetsrevisioner kan bringa viss klarhet. 

Myndigheten i samverkan med andra 
När tärningen nu återigen kastas så landar den med tre ögon hori-

sontellt bredvid varandra på samma nivå. Därmed kommer vi in 
på sådan samverkan som i den tidigare texten beskrevs som 
något regeringen kunde hoppas på men inte gärna kan utkräva 

ansvar för. 

Efter tre och ett halvt års utveckling var det fortfarande krångligt 
att arbetskraftsinvandra till Sverige. Ändå hade frågan varit tydligt närvarande 
inom Skatteverket och i olika samverkanskonstellationer under hela studiepe-
rioden. Det var som sagt svårt för de olika aktörerna i systemet som, utan hie-
rarkisk kontroll över varandra, måste samverka för att lösa ut situationen. I be-
rättelsen framskymtar den utmaning det innebär att styra andra självständiga 
aktörers agendor. Vad är motpartens incitament till samverkan och vems är 
felet om motparten har fullt upp med annat (s 26-27)? Även med en gemen-
sam agenda kan svårigheter uppstå. Återkommande söker till exempel Skatte-
verket och Migrationsverket efter formerna för att lösa frågan om att dela in-
formation (s 47). Vem utkräver ansvar när flera aktörer inte lyckas tillsam-
mans? 

Redan i föregående avsnitt konstateras att en myndighetsledning inte bör hål-
las ansvarig för den del av regeringens styrning som ligger utanför det egna 
mandatet. Omvänt kan ansvarsutkrävandet genom det egna departementets 
stuprör vara ett hinder för samverkan med andra. En alltför snäv styrning 
tvingar myndighetsledningen att bortprioritera sådant som inte bidrar till de 
mål departementet satt upp. Det är detta som kritiken mot stuprörsförvalt-
ningen tar fasta på: den är kontraproduktiv för samhället som helhet.  

Figur 9 illustrerar två sätt på vilka regeringen kan förhålla sig till stuprörsför-
valtningen. 
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Figur 9: För skattebetalaren och för dem som vill upprätthålla ett förtroende för den offentliga sektorns tjänster 
finns det uppenbara begränsningar med båda alternativen (utvecklad efter Quist 2007). 

Alternativ 1 i figuren innebär att samordningen, i detta fall mellan tre myndig-
heter, detaljplaneras inom regeringskansliet. Planeringen resulterar i tre olika 
målbeskrivningar som återfinns i var sitt regleringsbrev som skickas till myn-
digheterna A, B och C. Ansvaret för uppfyllelsen av målen ligger på respektive 
myndighet men bara regeringen kan hållas ansvarig för en utebliven synergief-
fekt. Sällan eller aldrig har detta alternativ tillämpats ifråga om komplexa 
tjänstesystem. Det skulle nämligen kräva en sällan skådad strategisk och ana-
lytisk förmåga inom regeringskansliet. Detta handlingsalternativ (1) för rege-
ringen motsvarar de försök Skatteverket gjorde att i detalj specificera den 
framtida folkbokföringen. Det är som sagt svårt att beskriva en komplex fram-
tid och förekomsten av strategisk detaljplanering är vanligare i teorin än i 
praktiken. 

Enligt alternativ 2 i samma figur anger regeringen istället ett gemensamt ef-
fektmål för de tre myndigheterna och delegerar planeringsarbetet till dem. Då 

Alternativ 1

Myndighet A Myndighet CMyndighet B

Regeringen

Mål 1 Mål 2 Mål 3

Alternativ 2

Myndighet A Myndighet CMyndighet B

Regeringen

Gemensamt 
effektmål
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kompliceras ansvarsfrågan. Vem kan hållas ansvarig vid en utebliven effekt? 
Huvudmannen som inte kan kontrollera genomförandet kan knappast hållas 
ansvarig. De tre myndigheterna kan var och en skyffla ansvarsbördan till de 
övriga två och hävda att de utfört sin del. Cyniskt skulle vi kunna säga att detta 
är den ”perfekta” konstruktionen i ett politiskt system. Ingen kan hållas ansva-
rig om effekten uteblir och alla kan sträcka på sig vid eventuell framgång. Nå-
gon framgång blir det dock knappast eftersom effektmålet hamnar långt ned 
på listan när myndigheterna ska prioritera bland alla krav i regleringsbrev, in-
struktioner och uppdrag.  

För den som vill upprätthålla skattebetalarnas förtroende finns det uppenbara 
begränsningar med båda alternativen i figur 9. Men vid sidan om en ”rege-
ringsnära utvecklingsmiljö” (s 66) är utvägarna få. Det ligger i farans riktning 
att den så kallade stuprörsförvaltningen kommer att bestå.  

Att ta ansvar för ett system 
Högsta poäng utfaller när tärningen visar sex ögon, vilket symboli-
serar att hela systemet aktivt deltar i den utveckling som måste ske. 
Som just konstaterats finns det en problematik vad gäller ansvars-
utkrävande när flera aktörer äger en utmaning och tillsammans ut-
vecklar en lösning.  

De sex ögonen på tärningen kan tänkas motsvara ett möte mellan tre myndig-
heter och motsvarande sakenheter på departementsnivå. Ett centralt budskap i 
Fransson et al (2019) är att sådana möten är alltför sällsynta i vår förvaltning. 
Men om så sker, under förutsättning att hela systemet kan samlas så finns det 
några iakttagelser i vår berättelse om folkbokföringen som kan bidra till for-
merna för ansvarsutkrävande.  

Fler gemensamma resultatdialoger 
Det finns som sagt ett antal redskap för regeringen att använda vid ansvarsut-
krävande från en myndighetsledning. Ett av dessa är de resultatdialoger där 
statsråd och generaldirektör möts för att samtala om myndighetens utveckling. 
Som regel sker dessa dialoger som ett tvåpartssamtal men i politiskt brän-
nande undantagsfall har det förekommit att flera generaldirektörer kallas till 
gemensam dialog, med ett eller flera statsråd.  

Förnyelsen av folkbokföringen hindrades bland annat av svårigheten att på-
verka en annan myndighets utvecklingsagenda. Om gemensamma resultatdia-
loger blev mera vanligt så skulle det kunna bidra till mer ändamålsenlig och 
gemensam utveckling. Vad gäller att utreda ansvarsfrågan så skulle det under-
lätta att ha parterna samlade runt samma bord. 

Effektivitetsrevisioner med högre status 
Riksrevisionens effektivitetsrevisioner har som sagt möjlighet att täcka in hela 
styrkedjan med såväl regering som myndigheter. Det finns inga hinder att i en 
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sådan granskning zooma ut och samla data från flera aktörer i det granskade 
tjänstesystemet. 

Alltför ofta begränsas dock datainsamlingen till en enskild myndighet. Så sker 
exempelvis i en nyligen publicerad rapport om ”Polisens effektivitet i utsatta 
områden” (Riksrevisionen 2020). Ett återkommande tema i rapporten är att 
Polisens effektivitet i hög grad beror av resursintegrering med andra aktörer. 
Förvisso har data även samlats in från kommunernas socialtjänst. Men istället 
för att fullfölja denna del av granskningen, och ge rekommendationer, så väljer 
Riksrevisionen att hänvisa till en kommande rapport från Brå. 

Motsvarande avgränsning användes vid den tidigare diskuterade granskningen 
av folkbokföringen som genomfördes 2017. Syftet den gången uttrycktes som 
”att undersöka om Skatteverket bedriver arbetet med att upprätthålla kvali-
teten i folkbokföringen på ett effektivt sätt”. Frågan om samordningsnummer 
behandlas inte i rapporten eftersom ”ansvaret för att säkerställa att dessa 
nummer är korrekta är utspritt på flera myndigheter”. 

I kommande effektivitetsgranskningar skulle Riksrevisionen oftare kunna 
zooma ut för att granska regeringens styrning av folkbokföringen och andra 
tjänstesystem som helhet. Istället för att följa, skulle de kunna gå på tvären 
mot regeringens stuprör. På så vis skulle myndigheten kunna landa i bredare 
rekommendationer. 

Riksdagen behöver goda underlag för sitt ansvarsutkrävande. Riksrevisionens 
effektivitetsrevisioner är det enda verktyg för ansvarsutkrävande som ger möj-
lighet att ta ett helt problemområde och tjänstesystem som utgångspunkt. Re-
visionerna bör därför utvecklas så att de i fler fall än nu omfattar styrningen av 
flera aktörer. En indikation på att Riksrevisionen är på rätt väg kan vara att 
fler av rapporterna föredras för mer än ett av riksdagens utskott.  

Avslutningsvis vore det bra om Riksrevisionens effektivitetsrevisioner spände 
över en längre tidshorisont. Med tanke på ansvarsutkrävande behöver rappor-
terna publiceras innan regeringen avgått. Men läsningen kan vara nyttig även 
för en tillträdande regering och riksdagens utskott. I vart fall är det inte bra att 
en så stor del av granskningen följer en årscykel. Förvaltningen lider av såväl 
historielöshet som av kortsiktighet. Att effektivitetsgranska över tid kan ge en 
skjuts i rätt riktning.  
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Appendix I: Tillvägagångssättvägagångssätt 
Innehållet i denna publikation är ett resultat av en fyraårig överenskommelse 
mellan Skatteverket och Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. 
En liknande överenskommelse fanns för att under perioden 2012-2016 studera 
onödig efterfrågan. Redan då berördes området folkbokföring och det fanns 
således en grundförståelse från forskarna vid den aktuella studiens början. 
Skatteverket har under båda dessa tidsperioder visat en stor öppenhet. Förut-
sättningarna för en studie av en förändringsprocess har därmed varit goda. 
Ansvaret för eventuella fel är vårt men myndigheten har välvilligt även 
bidragit med sakgranskning av den framlagda texten. 

Som framgår av berättelsen har många nyckelaktörer från Skatteverket kom-
mit och gått. Vi som genomfört studien har dock deltagit under hela perioden. 
Vi har haft egna passerkort och tillgång till myndighetens intranät och därmed 
till de många interna dokument som refereras i texten. Vi har dessutom sparat 
all vår egen mejlkommunikation rörande förändringsprocessen. Under hela 
perioden har vi också bevakat hur folkbokföringen hanteras i media, det poli-
tiska samtalet och förvaltningsrapporter av olika slag. Studien har sammanta-
get ett rikt skriftligt material som bas.  

I övrigt har förutsättningarna för datainsamlingen varierat över tid. Nedan be-
skrivs därför arbetet som tre olika faser.  

Fas I: Planering 
Under det första halvåret 2017 var det planering för såväl Skatteverket som för 
vår studie. Vi sökte och fann former för hur vi skulle kunna följa den kom-
mande förändringsprocessen. Till en början hade vi avstämningsmöten med 
den grupp som författade underlag till det kommande arbetet. När styrgrup-
pen för programmet formades under våren så deltog vi i dessa möten och förde 
egna minnesanteckningar.   

Fas II: Tiden med programmet 
Den här fasen sträcker sig från halvårsskiftet 2017 till september 2018. Den 
sammanfaller med livstiden för programmet Dina uppgifter. Det stod snart 
klart att deltagande i styrgruppen inte skulle kunna fånga de många detaljerna 
i förändringsprocessen. Vi deltog istället i de regelbundna träffar som arbets-
gruppen för programmet hade. Därutöver deltog vi vid några tillfällen i större 
samlingar med koppling till förändringsprocessen. Vi hade också regelbundna 
avstämningar med programledaren. Vid dessa träffar och avstämningar fördes 
anteckningar. I takt med att programmet delade upp sig i olika projekt påbör-
jade vi kompletterande insamlingsmetoder. Vi uppmanade flera nyckelaktörer 
att regelbundet reflektera muntligt med hjälp av en app i telefonen. Det visade 
sig vara svårt för de flesta och vi kompletterade därför med fem intervjuer för 
att dokumentera skeendet. Under våren 2018 hade vi också fyra intervjuer 
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med personer i ledande ställning. Sammanlagt genomförde vi alltså nio inter-
vjuer under denna fas. 

Fas III: Den avslutande perioden 
Efter programmet var det stiltje i förändringsprocessen. Det fanns en stor osä-
kerhet kring hur framtiden såg ut och också huruvida forskningsstudien skulle 
kunna fortsätta eller inte. I dialog mellan oss och den nya avdelningsledningen 
kom vi fram till att datainsamlingen kunde återupptas i maj 2019. Under peri-
oden fram till sommaren låg fokus på att retrospektiv fånga vad som hade hänt 
under hösten 2018 och våren 2019. Men också på att förstå var arbetet befann 
sig och hur de framtida planerna såg ut. Vi följde därefter avdelningens 
förändringsprocess fram till och med sommaren 2020.  

Under hela den avslutande perioden har vi haft hjälp av chefen för tjänsteut-
vecklingsenheten att förstå vad som pågår. Hen har regelbundet skickat skrift-
liga reflektioner som sedan följts upp av sammanlagt sju intervjuer där vi för-
djupat förståelsen. Vi har också intervjuat den nya avdelningschefen vid tre 
tillfällen och därutöver haft två intervjuer med andra personer i myndighetens 
ledning. För att fånga olika dimensioner och detaljer närmare det operativa ar-
betet har vi genomfört ytterligare elva intervjuer under perioden. Vi genom-
förde sammanlagt 23 intervjuer under denna fas, vilket innebär 32 intervjuer 
totalt.   

I december 2019 deltog vi på ett av de återkommande stormötena.
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