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Oförenliga synsätt — ett hinder vid folkbokföringens förnyelse  

Månadens tankar om styrning har hämtats ur rapporten ”Folkbokföringsfelet – en 
samhällsutmaning med oklar adress”. Rapporten har skrivits av Martin Fransson och Johan 
Quist vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Under tre och ett halvt år följde 
och studerade forskarna förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Vad som följer är ett 
omarbetat utdrag ur deras rapport som i sin helhet kan läsas här. 

När forskarna summerade tre och ett halvt år av förnyelse inom Skatteverket så hade viss 
förbättring skett. Men trots en betydande investering så var IT-systemen, problemen och 
aktörernas vardag i stort sett som förut. Folkbokföringsfelet (andelen felaktiga uppgifter i 
registren) var ungefär detsamma. Ett av flera hinder hade varit den ständiga diskussion och 
förhandling som fördes om själva föremålet för utveckling.  

Skilda uppfattningar kan vara en tillgång men också ett hinder, om de inte reds ut. I 
rapporten delar forskarna in meningsmotståndarna i två grupper. Den första gruppen såg 
det som Skatteverkets uppgift att producera värde åt medborgare, företag och andra 
myndigheter, enligt interna kriterier. Den andra gruppen menade att Skatteverket, genom 
samverkan med olika samhällsaktörer, skulle ge förutsättningar för andras värdeskapande. 
Forskarna konstaterar att förnyelsen av folkbokföringen hindrades av att vissa fortsatte att 
förespråka en fabriks- eller varulogik, medan andra ville utveckla utifrån ett tjänstelogiskt 
systemsynsätt.  

Folkbokföringsfelet ur ett varulogiskt perspektiv 

Under förnyelsen av folkbokföringen var det en grupp av människor som argumenterade 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 ansåg att folkbokföring är ett fenomen som försiggår inom Skatteverkets väggar, 
vilket de kunde finna regeringens stöd för i Skatteverkets instruktion.  

Enligt detta ”varulogiska” synsätt sker värdeskapandet i folkbokföringen ungefär som när 
varor tillverkas i en fabrik. Rådata tas emot, förädlas, kvalitetskontrolleras och lagras innan 
de färdiga personuppgifterna levereras till verksamhetens kunder. Effektivitet kan med detta 
synsätt mätas i termer av skattekronor 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 uppgifterna är beroende av ett ärligt uppsåt. 
Lättare och säkrare går det när egenintresset är stort och uppgifter bara begärs ut ur 
registret, såsom vid hindersprövning inför en vigsel. En beställning kan generellt sett 
resultera i en ändring eller ett registerutdrag.  
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Detta varulogiska synsätt tycks även ha färgat definitionen av det så kallade 
folkbokföringsfelet. 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. Forskarna framhåller att genom kvalitetskontroll kan nog Skatteverket 
åtgärda mycket av den första och tredje feltypen. Utan hjälp av andra myndigheter blir det 
dock svårt att finna och folkbokföra de individer som bor i Sverige, 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 andra behöver inte Skatteverket bry sig om, såsom personer 
som olagligen tar sig till Sverige för att bo och arbeta. 

Folkbokföringsfelet ur ett tjänstelogiskt perspektiv 

Det fanns en annan grupp inom Skatteverket som tänkte att vinsterna får komma mera 
långsiktigt och som istället ville inrikta förnyelsen mot att underlätta för medborgare, 
företag och andra myndigheter. Deras idé var att andra aktörer kan utföra mycket av jobbet. 
De menade att folkbokföringen bör byggas in i de processer i samhället där livet händer. När 
en vigsel registreras av vigselförrättaren, eller en gravsättning sker, då ska folkbokföringen 
uppdateras automatiskt. Skatteverket bör bli mer av en systemförvaltare som sköter 
systemunderhåll och inte själv utför så mycket handläggning. Fördelar kan uppstå för de 
andra aktörerna eftersom rapporteringen till Skatteverket kan förenklas och ofta 
automatiseras. För Skatteverket, som slipper hantera varje ärende, skulle det inte bara 
innebära en betydande resursbesparing. 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.  

För att finna stöd för sin ståndpunkt kunde de inte söka sig till regeringens instruktion. 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 ”ärendefabriker”. Däremot kunde de finna stöd i 
Skatteverkets viktigaste styrdokument, dess inriktning. Inriktningen innebär att 
verksamheten ska utformas utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv. 

Det tjänstelogiska perspektivet innebär bland annat att myndigheter inte skapar färdigt 
värde åt medborgare och företag. Istället erbjuder de förutsättningar 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 folkbokföringen som ett samhällsfenomen. Forskarna konstaterar att 
om regeringen vill åtgärda folkbokföringsfelet med detta synsätt så måste uppgiften, vid 
sidan av Skatteverket, även adresseras till Migrationsverket, Polisen, Försäkringskassan och 
andra statliga myndigheter. Kanske måste även privata aktörer förmås att delta, och 
kommunernas socialtjänst? 
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I tjänstelogiken ingår ett systemsynsätt som tydliggör att all produktionskapacitet inte ryms 
inom myndighetens väggar, i ”ärendefabriken”. Istället betraktas alla aktörer som ägare av 
resurser. Förnyelse kan inte utföras enskilt eftersom myndigheter måste konfigurera och 
integrera sina resurser tillsammans med andra, på ett sätt som gör att värde kan uppstå. 
Därför borde företrädarna för tjänstelogiken även kunna få stöd av de debattörer och 
politiker som återkommande målar upp en komplex samhällsutmaning i form av bland annat 
skuggpersoner och illegal arbetskraftsinvandring. 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. 
Personer som olagligen tar sig till Sverige för att bo och arbeta faller som sagt var utanför 
definitionen av folkbokföringsfelet. Om lagen och feldefinitionen utformats med ett 
tjänstelogiskt systemsynsätt så hade felet varit större.  

De flesta av debattörerna är nog på det klara med att ansvaret för folkbokföringsfelet inte 
bara kan skyllas på Skatteverket. Men svensk förvaltning är som sagt var präglad av 
varulogik. Detta gäller även många debattörer, varför förslagen för att åtgärda felet ofta 
bara adresseras till Skatteverket.  

Felet zoomas in 

Folkbokföringen beskrivs ofta som en av de viktigaste resurserna 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 beroende av resurser som ägs av andra aktörer. Den kan anses börja och 
sluta långt utanför Skatteverkets lokaler.  

Därför finner forskarna anledning 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. 

Vid förnyelsearbetets början, tillämpades ett brett, tjänstelogiskt perspektiv som innebar att 
hela systemet för folkbokföring skulle utvecklas. Det var inte bara Skatteverkets resurser och 
aktiviteter som var föremål för utveckling. Förnyelsens kanske främsta fokus var att utveckla 
de många resurser och aktiviteter som ägs och utförs av andra privata och offentliga 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. 
Forskarna menar att synfältet delvis kan ha begränsats av de varulogiska utvecklingsmetoder 
som användes och som innebar att fråga ”kunderna” om deras behov och upplevelser. Data 
samlades på så vis in från nyanlända, studenter och skolungdomar. Det talades om saken 
men blev aldrig av att exempelvis, med metoder för tjänstedesign, låta berörda företag och 
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myndigheter komma till tals om hur Skatteverkets resurser skulle kunna utformas. 
Skatteverkets representant 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 gemensamma 
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.  

En snävare, mera aktörsoberoende och kanske mera realistisk utgångspunkt tillämpades 
senare under förnyelseprocessen. I fokus för utvecklingen stod då Skatteverkets egna 
resurser för att lägga in och plocka ut data ur registret. Betydande resurser förbrukades i den 
ständiga dragkamp som pågick i denna fråga. När studien slutfördes hade perspektivet 
återigen vidgats, så att det innefattade en del andra aktörer.  

Med resonemanget vill forskarna visa att med samma tjänstesystem i fokus så går det att 
zooma in eller ut. Såväl tjänstesystemet som folkbokföringsfelet växer med ett bredare 
perspektiv och krymper med ett smalare. Med ett bredare perspektiv kan 
samhällseffekterna 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.  

I Johan Quists och Martin Franssons lista över publikationer känner vi bland annat igen 
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(2014). 
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